42/2021

BIULETYN
Urzędu Patentowego
znaki towarowe

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

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

***
Od dnia ogłoszenia o zgłoszeniu znaku towarowego uprawniony do wcześniejszego znaku towarowego
lub uprawniony z wcześniejszego prawa osobistego lub majątkowego może w terminie 3 miesięcy od daty publikacji
wnieść sprzeciw wobec zgłoszenia znaku towarowego lub międzynarodowego znaku towarowego wyznaczonego
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (art. 1526a i art. 15217 – ustawy Prawo własności przemysłowej).
***
Pisma kierowane do Urzędu należy nadsyłać na adres:
Urząd Patentowy RP, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 203, al. Niepodległości 188/192.
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Nr ZT42

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

* – nie podaje się kodu PL

ZNAKI TOWAROWE ZGŁOSZONE W TRYBIE KRAJOWYM
PO DNIU 14 KWIETNIA 2016 R.
znaki, co do których nie stwierdzono braku warunków wymaganych do uzyskania prawa ochronnego
na znak towarowy z przyczyn, o których mowa w art. 129 1 ustawy – Prawo własności przemysłowej
i wobec których istnieje możliwość złożenia sprzeciwu.
Aktualna lista towarów i usług znajduje się w bazie REGISTER PLUS
dostępnej na stronie internetowej Urzędu Patentowego RP.
(210)
(731)
(540)
(540)

474030
(220) 2017 07 12
STANISŁAWCZYK EWELINA, Pabianice
(znak słowno-graficzny)
PG Polska gorzelnia

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 33 napoje alkoholowe.
(210) 477300
(220) 2017 10 04
(731) SMYKALLA ZYGMUNT, Cisek
(540) (znak słowny)
(540) RED TEST
(510), (511) 5 biomarkery diagnostyczne do celów medycznych, preparaty diagnostyczne do celów weterynaryjnych,
preparaty weterynaryjne, papier odczynnikowy do celów
weterynaryjnych, testy diagnostyczne, 35 prowadzenie
punktów sprzedaży hurtowej i detalicznej następujących
produktów: preparaty diagnostyczne do celów weterynaryjnych, preparaty weterynaryjne, biomarkery diagnostyczne
do celów medycznych, papier odczynnikowy do celów weterynaryjnych, testy diagnostyczne.
(210) 501032
(220) 2019 06 12
(731) ELEKTRIM SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) elektrim.pl
(510), (511) 7 maszyny elektryczne zawarte w tej klasie, obrabiarki, silniki do maszyn, 35 organizowanie i prowadzenie
targów w celach handlowych lub reklamowych, zarządzanie
przedsiębiorstwem, usługi reklamowe, usługi w zakresie promocji, promocja sprzedaży, usługi marketingowe, zarządzanie w działalności gospodarczej, administrowanie działalności gospodarczej, prace biurowe, usługi menedżerskie, prowadzenie interesów osób trzecich, usługi badania rynku,
w tym w celach handlowych, promocja inwestycji w zakresie
nieruchomości, administrowanie i zarządzanie przedsiębiorstwami handlowymi, wynajmowanie kopiarek, dobór personelu za pomocą testów, przeprowadzanie testów psychometrycznych w celu doboru personelu, dobór personelu
[dla osób trzecich], pomoc i doradztwo w zakresie zarządzania biznesowego przedsiębiorstwami w sektorze energe-

tycznym, usługi w zakresie rozliczeń świadczone w sektorze
energetycznym, 36 zarządzanie finansowe spółkami holdingowymi, ubezpieczenia, gwarantowanie ubezpieczeń,
ubezpieczenia medyczne, ubezpieczenie reasekuracyjne,
ubezpieczenia furgonetek, ubezpieczenie morskie, ubezpieczenia podróżne, ubezpieczenie garaży, ubezpieczenia towarów, ubezpieczenia samochodowe, ubezpieczenia bankowe, ubezpieczenia biur, ubezpieczenia budynków, ubezpieczenia hipoteczne, organizowanie ubezpieczenia, ubezpieczenia kredytów, ubezpieczenia lotnicze, ubezpieczenie
zdrowotne, agencje ubezpieczeniowe, gwarancje ubezpieczeniowe, doradztwo ubezpieczeniowe, pośrednictwo
ubezpieczeniowe, usługi ubezpieczeniowe, zawieranie
ubezpieczeń transportowych, usługi ubezpieczeń osobistych, usługi ubezpieczeniowe, usługi finansowe, usługi bankowe, usługi w zakresie majątku nieruchomego, ubezpieczenia, analizy finansowe, doradztwo w sprawach finansowych,
operacje i usługi finansowe, administrowanie i zarządzanie
nieruchomościami, usługi finansowania kupna na raty, pośrednictwo w najmie i handlu nieruchomościami, usługi wyceny finansowej, prowadzenie rozliczeń finansowych transakcji w tym związanych z najmem, kupnem lub sprzedażą
nieruchomości, pośrednictwo ubezpieczeniowe, badania
rynku nieruchomości, usługi dotyczące windykacji, usługi
w zakresie administrowania budynkami, usługi finansowe
oraz pośrednictwa finansowego, usługi finansowania nieruchomości, usługi w zakresie pośrednictwa kupna lub sprzedaży nieruchomości, usługi zarządzania majątkiem ruchomym osób trzecich, usługi obrotu nieruchomościami, dzierżawa nieruchomości, usługi prowadzenia działalności inwestycyjnej na rynku finansowym i kapitałowym, usługi inwestycyjne, zarządzanie nieruchomościami, udzielanie kredytów, udzielanie kredytów hipotecznych, udzielanie kredytów
studenckich, udzielanie kredytów komercyjnych, udzielanie
kredytów towarowych, udzielanie kredytów konsumenckich, udzielanie ubezpieczeń kredytów hipotecznych, udzielanie informacji dotyczących kredytów hipotecznych, udzielanie kredytów pod zastaw hipoteczny i pożyczek, udzielanie kredytów hipotecznych i pośrednictwo w tym zakresie,
udzielanie informacji dotyczących transakcji dokonywanych
za pomocą kart kredytowych, udzielanie informacji finansowych związanych ze zdolnością kredytową firm i osób fizycznych, udzielanie ubezpieczeń chroniących zakup w zakresie
towarów kupowanych za pomocą kart kredytowych, udzielanie kredytów na lotniskach na wydatki lotnicze, wydatki
na obsługę naziemną i paliwo, pośrednictwo finansowe, pośrednictwo ubezpieczeniowe, wynajem nieruchomości, wynajem powierzchni biurowej, powierzchni pod usługi bankowe, pod usługi sprzedaży, pod usługi handlowe, 37 usługi
budowlane, budowa nieruchomości [budownictwo], budowanie nieruchomości, budowa nieruchomości mieszkalnych, budowa nieruchomości komercyjnych, naprawy i remonty nieruchomości, konserwacja nieruchomości, sprzątanie nieruchomości, montaż i naprawy budynków i budowli,
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usługi nadzoru budowlanego, informacja budowlana, sprzątanie budynków, usługi punktów pralniczych, instalowanie,
konserwacja i naprawy komputerów, konstruowanie pawilonów handlowych i sklepów, budowa i naprawy obiektów
magazynowych, instalacja, konserwacja i naprawy maszyn,
montaż rusztowań, mycie okien, instalowanie i naprawy instalacji grzewczych, klimatyzacyjnych i chłodniczych, instalowanie i naprawy urządzeń przeciwpożarowych, instalowanie i naprawy urządzeń antywłamaniowych, instalowanie
i naprawy urządzeń łączności w tym telefonów, usługi doradcze dotyczące renowacji nieruchomości, usługi nadzoru
budowlanego w zakresie projektów dotyczących nieruchomości, 38 telekomunikacja, telekomunikacja informacyjna,
telekomunikacja radiowa, usługi telekomunikacyjne, informacja o telekomunikacji, usługi światłowodowej telekomunikacji, usługi telekomunikacji satelitarnej, interaktywne usługi telekomunikacyjne, telekomunikacyjne usługi dostępowe,
wypożyczanie aparatury telekomunikacyjnej, użytkowanie
sieci telekomunikacyjnej, wynajem sprzętu telekomunikacyjnego, wynajem urządzeń telekomunikacyjnych, udostępnianie instalacji telekomunikacyjnych, użytkowanie systemów
telekomunikacyjnych, dzierżawa linii telekomunikacyjnych,
użytkowanie satelitów telekomunikacyjnych, usługi sieci telekomunikacyjnych, wynajem routerów telekomunikacyjnych, wypożyczanie urządzeń telekomunikacyjnych, doradztwo w zakresie telekomunikacji, udzielanie informacji
dotyczących telekomunikacji, usługi informacyjne dotyczące
telekomunikacji, doradztwo w dziedzinie telekomunikacji,
usługi dostępu do telekomunikacji, usługi doradcze dotyczące telekomunikacji, dostarczanie informacji o telekomunikacjach, usługi telefoniczne i telekomunikacyjne, usługi telekomunikacyjnej sieci cyfrowej, użytkowanie szerokopasmowych sieci telekomunikacyjnych, zapewnianie elektronicznych połączeń telekomunikacyjnych, usługi dotyczące bramek telekomunikacyjnych, udostępnianie szerokopasmowych łączy telekomunikacyjnych, przesyłanie danych za pośrednictwem telekomunikacji, telekomunikacja za pośrednictwem poczty elektronicznej, przekaz danych za pomocą
telekomunikacji, przekazywanie danych za pomocą telekomunikacji, usługi w zakresie telekomunikacji lotniczej, usługi
telekomunikacyjne dla pasażerów samolotów, zapewnianie
pojemności satelitarnej [usługi telekomunikacyjne], komunikacja przez międzynarodowe sieci telekomunikacyjne, usługi
telekomunikacyjne pomiędzy sieciami komputerowymi,
usługi telekomunikacyjne pomiędzy instytucjami finansowymi, usługi telekomunikacyjne w zakresie telegrafu, zdalne
transmitowanie danych drogą telekomunikacyjną, usługi telekomunikacyjne za pośrednictwem satelity, usługi telekomunikacyjne dotyczące handlu elektronicznego, usługi
transmisji elektronicznej i telekomunikacyjnej, zapewnianie
dostępu do sieci telekomunikacyjnych, transmisja danych,
transmisja strumieniowa danych, elektroniczna transmisja
danych, międzynarodowa transmisja danych, transmisja danych i nadawanie danych, transmisja danych przez telefaks,
transmisja danych przez mikrofale, transmisja danych przez
radio, transmisja danych przez dalekopis, transmisja danych
przez komputery, transmisja danych wspomagana komputerowo, usługi telematyczne [transmisja danych], transmisja
danych drogą kablową, transmisja danych przez internet,
transmisja danych przez pagery radiowe, elektroniczna
transmisja wiadomości i danych, transmisja skomputeryzowanych danych drogą telewizyjną, transmisja danych przez
wiązkę laserową, pakietowa transmisja danych i obrazów,
transmisja skomputeryzowanych danych drogą kablową,
transmisja danych, wiadomości i informacji, transmisja danych za pośrednictwem satelity, transmisja skomputeryzowanych danych za pomocą radia, transmisja danych za po-
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średnictwem poczty elektronicznej, telematyczna transmisja
danych i przekaz plików, zapewnianie dostępu do światowej
sieci informatycznej, 40 obróbka materiałowa, informacje
o obróbce materiałów, wyrób kotłów, wytwarzanie energii,
powierzchniowe wzorowanie energii, wytwarzanie energii
elektrycznej z energii fal, produkcja energii hydroelektrycznej, wytwarzanie energii elektrycznej z energii wiatru, usługi
wytwarzania energii, wytwarzanie energii elektrycznej, wytwarzanie energii elektrycznej z energii geotermalnej, produkcja energii przez elektrownie, wypożyczanie sprzętu wytwarzającego energię, produkcja energii przez elektrownie
jądrowe, wytwarzanie elektryczności z energii słonecznej,
wynajem sprzętu do wytwarzania energii elektrycznej, wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, usługi informacyjne i doradcze związane z wytwarzaniem energii elektrycznej z energii fal, przygotowywanie obwodów
elektronicznych przez powierzchniowe kształtowanie energii, usługi doradcze związane z wytwarzaniem energii elektrycznej, wytwarzanie energii elektrycznej wykorzystujące
sekwestrację dwutlenku węgla, wynajem sprzętu do obróbki i przekształcania materiałów, do wytwarzania energii
i do produkcji na zamówienie, 42 poradnictwo informatyczne, usługi doradztwa informatycznego, testowanie sprzętu
informatycznego, tworzenie i projektowanie indeksów informacji opartych na stronach internetowych dla osób trzecich
[usługi informatyczne].
(210)
(731)
(540)
(540)

501044
(220) 2019 06 12
ELEKTRIM SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
Elektrim

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 7 maszyny elektryczne zawarte w tej klasie, obrabiarki, silniki do maszyn, 35 organizowanie i prowadzenie
targów w celach handlowych lub reklamowych, zarządzanie
przedsiębiorstwem, usługi reklamowe, usługi w zakresie promocji, promocja sprzedaży, usługi marketingowe, zarządzanie w działalności gospodarczej, administrowanie działalności gospodarczej, prace biurowe, usługi menedżerskie, prowadzenie interesów osób trzecich, usługi badania rynku,
w tym w celach handlowych, promocja inwestycji w zakresie
nieruchomości, administrowanie i zarządzanie przedsiębiorstwami handlowymi, wynajmowanie kopiarek, dobór personelu za pomocą testów, przeprowadzanie testów psychometrycznych w celu doboru personelu, dobór personelu
[dla osób trzecich], pomoc i doradztwo w zakresie zarządzania biznesowego przedsiębiorstwami w sektorze energetycznym, usługi w zakresie rozliczeń świadczone w sektorze
energetycznym, 36 zarządzanie finansowe spółkami holdingowymi, ubezpieczenia, gwarantowanie ubezpieczeń,
ubezpieczenia medyczne, ubezpieczenie reasekuracyjne,
ubezpieczenia furgonetek, ubezpieczenie morskie, ubezpieczenia podróżne, ubezpieczenie garaży, ubezpieczenia towarów, ubezpieczenia samochodowe, ubezpieczenia bankowe, ubezpieczenia biur, ubezpieczenia budynków, ubezpieczenia hipoteczne, organizowanie ubezpieczenia, ubezpieczenia kredytów, ubezpieczenia lotnicze, ubezpieczenie
zdrowotne, agencje ubezpieczeniowe, gwarancje ubezpieczeniowe, doradztwo ubezpieczeniowe, pośrednictwo
ubezpieczeniowe, usługi ubezpieczeniowe, zawieranie
ubezpieczeń transportowych, usługi ubezpieczeń osobi-
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stych, usługi ubezpieczeniowe, usługi finansowe, usługi bankowe, usługi w zakresie majątku nieruchomego, ubezpieczenia, analizy finansowe, doradztwo w sprawach finansowych,
operacje i usługi finansowe, administrowanie i zarządzanie
nieruchomościami, usługi finansowania kupna na raty, pośrednictwo w najmie i handlu nieruchomościami, usługi wyceny finansowej, prowadzenie rozliczeń finansowych transakcji w tym związanych z najmem, kupnem lub sprzedażą
nieruchomości, pośrednictwo ubezpieczeniowe, badania
rynku nieruchomości, usługi dotyczące windykacji, usługi
w zakresie administrowania budynkami, usługi finansowe
oraz pośrednictwa finansowego, usługi finansowania nieruchomości, usługi w zakresie pośrednictwa kupna lub sprzedaży nieruchomości, usługi zarządzania majątkiem ruchomym osób trzecich, usługi obrotu nieruchomościami, dzierżawa nieruchomości, usługi prowadzenia działalności inwestycyjnej na rynku finansowym i kapitałowym, usługi inwestycyjne, zarządzanie nieruchomościami, udzielanie kredytów, udzielanie kredytów hipotecznych, udzielanie kredytów
studenckich, udzielanie kredytów komercyjnych, udzielanie
kredytów towarowych, udzielanie kredytów konsumenckich, udzielanie ubezpieczeń kredytów hipotecznych, udzielanie informacji dotyczących kredytów hipotecznych, udzielanie kredytów pod zastaw hipoteczny i pożyczek, udzielanie kredytów hipotecznych i pośrednictwo w tym zakresie,
udzielanie informacji dotyczących transakcji dokonywanych
za pomocą kart kredytowych, udzielanie informacji finansowych związanych ze zdolnością kredytową firm i osób fizycznych, udzielanie ubezpieczeń chroniących zakup w zakresie
towarów kupowanych za pomocą kart kredytowych, udzielanie kredytów na lotniskach na wydatki lotnicze, wydatki
na obsługę naziemną i paliwo, pośrednictwo finansowe, pośrednictwo ubezpieczeniowe, wynajem nieruchomości, wynajem powierzchni biurowej, powierzchni pod usługi bankowe, pod usługi sprzedaży, pod usługi handlowe, 37 usługi
budowlane, budowa nieruchomości [budownictwo], budowanie nieruchomości, budowa nieruchomości mieszkalnych, budowa nieruchomości komercyjnych, naprawy i remonty nieruchomości, konserwacja nieruchomości, sprzątanie nieruchomości, montaż i naprawy budynków i budowli,
usługi nadzoru budowlanego, informacja budowlana, sprzątanie budynków, usługi punktów pralniczych, instalowanie,
konserwacja i naprawy komputerów, konstruowanie pawilonów handlowych i sklepów, budowa i naprawy obiektów
magazynowych, instalacja, konserwacja i naprawy maszyn,
montaż rusztowań, mycie okien, instalowanie i naprawy instalacji grzewczych, klimatyzacyjnych i chłodniczych, instalowanie i naprawy urządzeń przeciwpożarowych, instalowanie i naprawy urządzeń antywłamaniowych, instalowanie
i naprawy urządzeń łączności w tym telefonów, usługi doradcze dotyczące renowacji nieruchomości, usługi nadzoru
budowlanego w zakresie projektów dotyczących nieruchomości, 38 telekomunikacja, telekomunikacja informacyjna,
telekomunikacja radiowa, usługi telekomunikacyjne, informacja o telekomunikacji, usługi światłowodowej telekomunikacji, usługi telekomunikacji satelitarnej, interaktywne usługi telekomunikacyjne, telekomunikacyjne usługi dostępowe,
wypożyczanie aparatury telekomunikacyjnej użytkowanie
sieci telekomunikacyjnej, wynajem sprzętu telekomunikacyjnego, wynajem urządzeń telekomunikacyjnych, udostępnianie instalacji telekomunikacyjnych, użytkowanie systemów
telekomunikacyjnych, dzierżawa linii telekomunikacyjnych,
użytkowanie satelitów telekomunikacyjnych, usługi sieci telekomunikacyjnych, wynajem routerów telekomunikacyjnych, wypożyczanie urządzeń telekomunikacyjnych, doradztwo w zakresie telekomunikacji, udzielanie informacji
dotyczących telekomunikacji, usługi informacyjne dotyczące
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telekomunikacji, doradztwo w dziedzinie telekomunikacji,
usługi dostępu do telekomunikacji, usługi doradcze dotyczące telekomunikacji, dostarczanie informacji o telekomunikacjach, usługi telefoniczne i telekomunikacyjne, usługi telekomunikacyjnej sieci cyfrowej, użytkowanie szerokopasmowych sieci telekomunikacyjnych, zapewnianie elektronicznych połączeń telekomunikacyjnych, usługi dotyczące bramek telekomunikacyjnych, udostępnianie szerokopasmowych łączy telekomunikacyjnych, przesyłanie danych za pośrednictwem telekomunikacji, telekomunikacja za pośrednictwem poczty elektronicznej, przekaz danych za pomocą
telekomunikacji, przekazywanie danych za pomocą telekomunikacji, usługi w zakresie telekomunikacji lotniczej, usługi
telekomunikacyjne dla pasażerów samolotów, zapewnianie
pojemności satelitarnej [usługi telekomunikacyjne], komunikacja przez międzynarodowe sieci telekomunikacyjne, usługi
telekomunikacyjne pomiędzy sieciami komputerowymi,
usługi telekomunikacyjne pomiędzy instytucjami finansowymi, usługi telekomunikacyjne w zakresie telegrafu, zdalne
transmitowanie danych drogą telekomunikacyjną, usługi telekomunikacyjne za pośrednictwem satelity, usługi telekomunikacyjne dotyczące handlu elektronicznego, usługi
transmisji elektronicznej i telekomunikacyjnej, zapewnianie
dostępu do sieci telekomunikacyjnych, transmisja danych,
transmisja strumieniowa danych, elektroniczna transmisja
danych, międzynarodowa transmisja danych, transmisja danych i nadawanie danych, transmisja danych przez telefaks,
transmisja danych przez mikrofale, transmisja danych przez
radio, transmisja danych przez dalekopis, transmisja danych
przez komputery, transmisja danych wspomagana komputerowo, usługi telematyczne [transmisja danych], transmisja
danych drogą kablową, transmisja danych przez Internet,
transmisja danych przez pagery radiowe, elektroniczna
transmisja wiadomości i danych, transmisja skomputeryzowanych danych drogą telewizyjną, transmisja danych przez
wiązkę laserową, pakietowa transmisja danych i obrazów,
transmisja skomputeryzowanych danych drogą kablową,
transmisja danych, wiadomości i informacji, transmisja danych za pośrednictwem satelity, transmisja skomputeryzowanych danych za pomocą radia, transmisja danych za pośrednictwem poczty elektronicznej, telematyczna transmisja
danych i przekaz plików, zapewnianie dostępu do światowej
sieci informatycznej, 40 obróbka materiałowa, informacje
o obróbce materiałów, wyrób kotłów, wytwarzanie energii,
powierzchniowe wzorowanie energii, wytwarzanie energii
elektrycznej z energii fal, produkcja energii hydroelektrycznej, wytwarzanie energii elektrycznej z energii wiatru, usługi
wytwarzania energii, wytwarzanie energii elektrycznej, wytwarzanie energii elektrycznej z energii geotermalnej, produkcja energii przez elektrownie, wypożyczanie sprzętu wytwarzającego energię, produkcja energii przez elektrownie
jądrowe, wytwarzanie elektryczności z energii słonecznej,
wynajem sprzętu do wytwarzania energii elektrycznej, wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, usługi informacyjne i doradcze związane z wytwarzaniem energii elektrycznej z energii fal, przygotowywanie obwodów
elektronicznych przez powierzchniowe kształtowanie energii, usługi doradcze związane z wytwarzaniem energii elektrycznej, wytwarzanie energii elektrycznej wykorzystujące
sekwestrację dwutlenku węgla, wynajem sprzętu do obróbki i przekształcania materiałów, do wytwarzania energii
i do produkcji na zamówienie, 42 poradnictwo informatyczne, usługi doradztwa informatycznego, testowanie sprzętu
informatycznego, tworzenie i projektowanie indeksów informacji opartych na stronach internetowych dla osób trzecich
[usługi informatyczne].
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(210) 501049
(220) 2019 06 12
(731) ELEKTRIM SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) ELEKTRIM
(510), (511) 7 maszyny elektryczne zawarte w tej klasie, obrabiarki, silniki do maszyn, 35 organizowanie i prowadzenie
targów w celach handlowych lub reklamowych, zarządzanie
przedsiębiorstwem, usługi reklamowe, usługi w zakresie promocji, promocja sprzedaży, usługi marketingowe, zarządzanie w działalności gospodarczej, administrowanie działalności gospodarczej, prace biurowe, usługi menedżerskie, prowadzenie interesów osób trzecich, usługi badania rynku,
w tym w celach handlowych, promocja inwestycji w zakresie
nieruchomości, administrowanie i zarządzanie przedsiębiorstwami handlowymi, wynajmowanie kopiarek, dobór personelu za pomocą testów, przeprowadzanie testów psychometrycznych w celu doboru personelu, dobór personelu
[dla osób trzecich], pomoc i doradztwo w zakresie zarządzania biznesowego przedsiębiorstwami w sektorze energetycznym, usługi w zakresie rozliczeń świadczone w sektorze
energetycznym, 36 zarządzanie finansowe spółkami holdingowymi, ubezpieczenia, gwarantowanie ubezpieczeń,
ubezpieczenia medyczne, ubezpieczenie reasekuracyjne,
ubezpieczenia furgonetek, ubezpieczenie morskie, ubezpieczenia podróżne, ubezpieczenie garaży, ubezpieczenia towarów, ubezpieczenia samochodowe, ubezpieczenia bankowe, ubezpieczenia biur, ubezpieczenia budynków, ubezpieczenia hipoteczne, organizowanie ubezpieczenia, ubezpieczenia kredytów, ubezpieczenia lotnicze, ubezpieczenie
zdrowotne, agencje ubezpieczeniowe, gwarancje ubezpieczeniowe, doradztwo ubezpieczeniowe, pośrednictwo
ubezpieczeniowe, usługi ubezpieczeniowe, zawieranie
ubezpieczeń transportowych, usługi ubezpieczeń osobistych, usługi ubezpieczeniowe, usługi finansowe, usługi bankowe, usługi w zakresie majątku nieruchomego, ubezpieczenia, analizy finansowe, doradztwo w sprawach finansowych,
operacje i usługi finansowe, administrowanie i zarządzanie
nieruchomościami, usługi finansowania kupna na raty, pośrednictwo w najmie i handlu nieruchomościami, usługi wyceny finansowej, prowadzenie rozliczeń finansowych transakcji w tym związanych z najmem, kupnem lub sprzedażą
nieruchomości, pośrednictwo ubezpieczeniowe, badania
rynku nieruchomości, usługi dotyczące windykacji, usługi
w zakresie administrowania budynkami, usługi finansowe
oraz pośrednictwa finansowego, usługi finansowania nieruchomości, usługi w zakresie pośrednictwa kupna lub sprzedaży nieruchomości, usługi zarządzania majątkiem ruchomym osób trzecich, usługi obrotu nieruchomościami, dzierżawa nieruchomości, usługi prowadzenia działalności inwestycyjnej na rynku finansowym i kapitałowym, usługi inwestycyjne, zarządzanie nieruchomościami, udzielanie kredytów, udzielanie kredytów hipotecznych, udzielanie kredytów
studenckich, udzielanie kredytów komercyjnych, udzielanie
kredytów towarowych, udzielanie kredytów konsumenckich, udzielanie ubezpieczeń kredytów hipotecznych, udzielanie informacji dotyczących kredytów hipotecznych, udzielanie kredytów pod zastaw hipoteczny i pożyczek, udzielanie kredytów hipotecznych i pośrednictwo w tym zakresie,
udzielanie informacji dotyczących transakcji dokonywanych
za pomocą kart kredytowych, udzielanie informacji finansowych związanych ze zdolnością kredytową firm i osób fizycznych, udzielanie ubezpieczeń chroniących zakup w zakresie
towarów kupowanych za pomocą kart kredytowych, udzielanie kredytów na lotniskach na wydatki lotnicze, wydatki
na obsługę naziemną i paliwo, pośrednictwo finansowe, pośrednictwo ubezpieczeniowe, wynajem nieruchomości, wynajem powierzchni biurowej, powierzchni pod usługi banko-
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we, pod usługi sprzedaży, pod usługi handlowe, 37 usługi
budowlane, budowa nieruchomości [budownictwo], budowanie nieruchomości, budowa nieruchomości mieszkalnych, budowa nieruchomości komercyjnych, naprawy i remonty nieruchomości, konserwacja nieruchomości, sprzątanie nieruchomości, montaż i naprawy budynków i budowli,
usługi nadzoru budowlanego, informacja budowlana, sprzątanie budynków, usługi punktów pralniczych, instalowanie,
konserwacja i naprawy komputerów, konstruowanie pawilonów handlowych i sklepów, budowa i naprawy obiektów
magazynowych, instalacja, konserwacja i naprawy maszyn,
montaż rusztowań, mycie okien, instalowanie i naprawy instalacji grzewczych, klimatyzacyjnych i chłodniczych, instalowanie i naprawy urządzeń przeciwpożarowych, instalowanie i naprawy urządzeń antywłamaniowych, instalowanie
i naprawy urządzeń łączności w tym telefonów, usługi doradcze dotyczące renowacji nieruchomości, usługi nadzoru
budowlanego w zakresie projektów dotyczących nieruchomości, 38 telekomunikacja, telekomunikacja informacyjna,
telekomunikacja radiowa, usługi telekomunikacyjne, informacja o telekomunikacji, usługi światłowodowej telekomunikacji, usługi telekomunikacji satelitarnej, interaktywne usługi telekomunikacyjne, telekomunikacyjne usługi dostępowe,
wypożyczanie aparatury telekomunikacyjnej, użytkowanie
sieci telekomunikacyjnej, wynajem sprzętu telekomunikacyjnego, wynajem urządzeń telekomunikacyjnych, udostępnianie instalacji telekomunikacyjnych, użytkowanie systemów
telekomunikacyjnych, dzierżawa linii telekomunikacyjnych,
użytkowanie satelitów telekomunikacyjnych, usługi sieci telekomunikacyjnych, wynajem routerów telekomunikacyjnych, wypożyczanie urządzeń telekomunikacyjnych, doradztwo w zakresie telekomunikacji, udzielanie informacji
dotyczących telekomunikacji, usługi informacyjne dotyczące
telekomunikacji, doradztwo w dziedzinie telekomunikacji,
usługi dostępu do telekomunikacji, usługi doradcze dotyczące telekomunikacji, dostarczanie informacji o telekomunikacjach, usługi telefoniczne i telekomunikacyjne, usługi telekomunikacyjnej sieci cyfrowej, użytkowanie szerokopasmowych sieci telekomunikacyjnych, zapewnianie elektronicznych połączeń telekomunikacyjnych, usługi dotyczące bramek telekomunikacyjnych, udostępnianie szerokopasmowych łączy telekomunikacyjnych, przesyłanie danych za pośrednictwem telekomunikacji, telekomunikacja za pośrednictwem poczty elektronicznej, przekaz danych za pomocą
telekomunikacji, przekazywanie danych za pomocą telekomunikacji, usługi w zakresie telekomunikacji lotniczej, usługi
telekomunikacyjne dla pasażerów samolotów, zapewnianie
pojemności satelitarnej [usługi telekomunikacyjne], komunikacja przez międzynarodowe sieci telekomunikacyjne, usługi
telekomunikacyjne pomiędzy sieciami komputerowymi,
usługi telekomunikacyjne pomiędzy instytucjami finansowymi, usługi telekomunikacyjne w zakresie telegrafu, zdalne
transmitowanie danych drogą telekomunikacyjną, usługi telekomunikacyjne za pośrednictwem satelity, usługi telekomunikacyjne dotyczące handlu elektronicznego, usługi
transmisji elektronicznej i telekomunikacyjnej, zapewnianie
dostępu do sieci telekomunikacyjnych, transmisja danych,
transmisja strumieniowa danych, elektroniczna transmisja
danych, międzynarodowa transmisja danych, transmisja danych i nadawanie danych, transmisja danych przez telefaks,
transmisja danych przez mikrofale, transmisja danych przez
radio, transmisja danych przez dalekopis, transmisja danych
przez komputery, transmisja danych wspomagana komputerowo, usługi telematyczne [transmisja danych], transmisja
danych drogą kablową, transmisja danych przez Internet,
transmisja danych przez pagery radiowe, elektroniczna
transmisja wiadomości i danych, transmisja skomputeryzo-
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wanych danych drogą telewizyjną, transmisja danych przez
wiązkę laserową, pakietowa transmisja danych i obrazów,
transmisja skomputeryzowanych danych drogą kablową,
transmisja danych, wiadomości i informacji, transmisja danych za pośrednictwem satelity, transmisja skomputeryzowanych danych za pomocą radia, transmisja danych za pośrednictwem poczty elektronicznej, telematyczna transmisja
danych i przekaz plików, zapewnianie dostępu do światowej
sieci informatycznej, 40 obróbka materiałowa, informacje
o obróbce materiałów, wyrób kotłów, wytwarzanie energii,
powierzchniowe wzorowanie energii, wytwarzanie energii
elektrycznej z energii fal, produkcja energii hydroelektrycznej, wytwarzanie energii elektrycznej z energii wiatru, usługi
wytwarzania energii, wytwarzanie energii elektrycznej, wytwarzanie energii elektrycznej z energii geotermalnej, produkcja energii przez elektrownie, wypożyczanie sprzętu wytwarzającego energię, produkcja energii przez elektrownie
jądrowe, wytwarzanie elektryczności z energii słonecznej,
wynajem sprzętu do wytwarzania energii elektrycznej, wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, usługi informacyjne i doradcze związane z wytwarzaniem energii elektrycznej z energii fal, przygotowywanie obwodów
elektronicznych przez powierzchniowe kształtowanie energii, usługi doradcze związane z wytwarzaniem energii elektrycznej, wytwarzanie energii elektrycznej wykorzystujące
sekwestrację dwutlenku węgla, wynajem sprzętu do obróbki i przekształcania materiałów, do wytwarzania energii
i do produkcji na zamówienie, 42 poradnictwo informatyczne, usługi doradztwa informatycznego, testowanie sprzętu
informatycznego, tworzenie i projektowanie indeksów informacji opartych na stronach internetowych dla osób trzecich
[usługi informatyczne].

wanie materiałów multimedialnych on-line, publikowanie,
sprawozdawczość i pisanie tekstów, usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, edukacja, rozrywka i sport, 42 usługi
w zakresie technologii informacyjnych.

515305
(220) 2020 06 29
SYMBIOZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) METACIDE
(510), (511) 1 produkty chemiczne przeznaczone do ogrodnictwa, rolnictwa, leśnictwa, komposty, nawozy, 5 środki
do zwalczania robactwa, fungicydy, herbicydy.

(531)

(210)
(731)

(210) 516245
(220) 2020 07 21
(731) PIECZONKA ŁUKASZ, Cieszyn
(540) (znak słowny)
(540) Nowe Brzmienia
(510), (511) 9 utrwalone na nośnikach informacje i dane,
35 usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe, dostarczanie powierzchni reklamowych w globalnej sieci komputerowej, oferowanie i wynajem przestrzeni reklamowej,
czasu reklamowego i mediów na reklamy, usługi w zakresie
handlu i usługi informacyjne dla konsumentów dotyczące
następujących towarów: płyty kompaktowe z muzyką, dyski
optyczne z muzyką, muzyka cyfrowa do pobrania, nagrania
wideo z muzyką do pobrania, perkusyjne pady ćwiczeniowe, koszulki z krótkim rękawem, koszulki z długim rękawem,
bluzy, czapki, frotki do włosów, kubki, breloki do kluczy, smycze do kluczy, naklejki, książki, czasopisma, 41 pisanie i publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, muzyczne
usługi wydawnicze, muzyczne usługi wydawnicze i usługi
w zakresie nagrywania muzyki, publikacja broszur, publikacja
czasopism, publikacja kalendarzy imprez, publikacja recenzji
on-line w dziedzinie rozrywki, publikowanie drukowanych
materiałów edukacyjnych, publikowanie dydaktycznych
materiałów edukacyjnych, publikowanie fotografii, publiko-

(210) 518815
(220) 2020 09 25
(731) KRUSZYWA SKSM SPÓŁKA AKCYJNA, Szczecin
(540) (znak słowny)
(540) Kruszywa SKSM
(510), (511) 6 materiały i elementy budowlane metalowe,
materiały i elementy do budowy dróg metalowe, materiały
konstrukcyjne metalowe, 19 materiały budowlane niemetalowe, kamień budowlany, piasek, żwir, pospółka, 37 usługi budowlane, wydobycie kamienia, wydobycie kruszyw
budowlanych, wszelkie naprawy w zakresie maszyn i urządzeń do produkcji i przerobu kruszyw naturalnych, 40 kruszenie kamieni, obróbka kruszywa, przetwarzanie kruszywa,
42 prace badawczo - rozwojowe z zakresu materiałów budowlanych, doradztwo budowlane, projektowanie architektoniczne dróg i budowli, poszukiwania geologiczne i ekspertyzy geologiczne dotyczące złóż eksploatacyjnych dla materiałów budowlanych, testowanie materiałów budowlanych.
519396
(220) 2020 10 11
CORDIA PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zator
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) cordia
(210)
(731)

05.01.03, 05.01.05, 05.01.16, 26.01.01, 26.01.15, 27.05.01,
27.05.05, 29.01.03, 29.01.06, 29.01.08
(510), (511) 6 zatrzaski metalowe do mebli, okucia metalowe do mebli, metalowe wsporniki do mebli, metalowe
ślizgi do mebli, kółka samonastawne do mebli metalowe,
metalowe wsporniki do mebli (inne ni z części do mebli),
profile aluminiowe, metalowe płyty do drzwi (innych niż
drzwi do mebli), okucia metalowe do drzwi, drzwiczek, okucia metalowe do mebli, odrzwia, zasuwy, futryny do drzwi
metalowe, klamry, zaciski, ograniczniki metalowe, podkładki
regulacyjne [dystansowe], zamknięcia drzwiowe eliminujące
trzaskanie, prowadnice do drzwi przesuwnych (innych niż
drzwi do mebli), zamki i zamknięcia metalowe, zamki do pojazdów (metalowe), zamki metalowe do okien, zamknięcia
metalowe, zamknięcia zabezpieczające z metalu, metalowe
zatrzaski do drzwiczek szafek, zatrzaski do okien metalowe,
zamknięcia drzwi eliminujące trzaskanie (nieelektryczne),
zatrzaski metalowe, zatrzaski metalowe mebli, zatrzaski
do drzwi metalowe, metalowe zatrzaski kulkowe, zasuwy,
zawiasy, metalowe podziałki (przegrody), przegrody metalowe dla budownictwa, metalowe przegrody do półek (inne
niż części mebli), rolety i żaluzje metalowe, rolety zewnętrzne metalowe, metalowe żaluzje architektoniczne, żaluzje
przeciwsłoneczne z metalu, metalowe żaluzje zewnętrzne,
pudełka z metali nieszlachetnych, okładziny metalowe, materiały konstrukcyjne metalowe, budowlane materiały metalowe, przenośne metalowe konstrukcje budowlane, drobne
wyroby żelazne, wyroby ślusarskie, rury i rurki metalowe,
19 szkło izolacyjne, warstwowe i okienne, szkło w formie
arkusza do drzwi, szkło budowlane, alabaster, alabastrowe
szkło, szkło witrażowe, ścianki działowe niemetalowe, rolety
i żaluzje niemetalowe, niemetalowe rolety antywłamaniowe,
zewnętrzne żaluzje z tworzy sztucznych, niemetalowe rolety
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i żaluzje zewnętrzne, karton budowlany, boazerie, drewno
budowlane, tektura budowlana, drewniane forniry, drzwi,
drzwiczki i okna niemetalowe, gzymsy, futryny i ościeżnice
niemetalowe, listwy niemetalowe, materiały budowlane niemetalowe, 20 Akcesoria i osprzęt metalowy do mebli, aluminiowe fronty meblowe, metalowe płyty do drzwi, drzwiczek,
szuflad i mebli, nieelektryczne urządzenia do otwierania
i zamykania drzwi, drzwiczek i szuflad, nóżki metalowe podmeblowe, cokoły meblowe, uchwyty meblowe, rolki i prowadnice do mebli przesuwnych, drzwi i szuflad meblowych,
prowadnice do drzwi przesuwnych, zamki niemetalowe,
zamki do mebli niemetalowe, zamki mechaniczne (nieelektryczne, niemetalowe), zamki drzwiowe niemetalowe, zamknięcia niemetalowe, zamknięcia drzwiowe niemetalowe,
zatrzaski niemetalowe, zatrzaski do mebli niemetalowe, zatrzaski do drzwi niemetalowe, zatrzaski do drzwiczek szafek
niemetalowe, panele rozdzielające (przegrody), przesuwne
ścianki działowe do pokoi (przegrody meblowe), rolety i żaluzje wewnętrzne, rolety termoizolacyjne, rolety okienne,
rolety zaciemniające wewnętrzne, żaluzje drewniane, żaluzje
weneckie, szkło srebrzone (lustra), szkło do użytku w oprawianiu dziel sztuki, 40 obróbka metali, obróbka elementów
aluminiowych, chromowanie, cynowanie, obróbka drewna.
(210) 520935
(220) 2020 11 13
(731) POLSKIE RADIO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Lista osobista
(510), (511) 38 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.
(210) 520955
(220) 2020 11 13
(731) POLSKIE RADIO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Myśliwiecka 3-5-7
(510), (511) 38 usługi w zakresie przekazywania głosu i obrazu, prowadzenia transmisji z imprez informacyjnych, muzycznych, rozrywkowych, artystycznych, naukowych, kulturalnych,
sportowych, rekreacyjnych, plenerowych, konkursów, festiwali,
pokazów, zbierania i przekazywania informacji, transmisja, rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych, usługi
w zakresie rozpowszechniania audycji radiowych i telewizyjnych, 41 usługi w zakresie organizowania imprez informacyjnych, muzycznych, rozrywkowych, artystycznych, naukowych,
kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych, plenerowych, konkursów, festiwali, pokazów z wykorzystaniem wszystkich metod
słownych, dźwiękowych oraz technik audiowizualnych, usługi
w zakresie nagrywania, montażu i tworzenia audycji radiowych
i telewizyjnych, audycje, produkcje radiowe i telewizyjne produkowane wspólnie przez stacje radiową oraz telewizyjną.
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(210) 520958
(220) 2020 11 13
(731) POLSKIE RADIO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Myśliwiecka 3/5/7
(510), (511) 38 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.
(210) 521015
(220) 2020 11 18
(731) PLATA PAWEŁ KAMSOL, Śledziejowice
(540) (znak słowny)
(540) Neodelikatesy
(510), (511) 35 usługi handlu detalicznego i hurtowego
produktów spożywczych, chemicznych, biurowych, papierniczych, alkoholowych, tekstylnych, gospodarstwa domowego, karm dla zwierząt, prowadzenie sklepów i platform
sprzedaży stacjonarnej i w Internecie produktów spożywczych, chemicznych, biurowych, papierniczych, alkoholowych, tekstylnych, gospodarstwa domowego, karm dla
zwierząt, usługi reklamowe, promocja sprzedaży dla osób
trzecich, promocja sprzedaży, doradztwo i konsultacje biznesowe w zakresie franchisingu, sprzedaż platform sprzedaży detalicznej i hurtowej, w tym b2b oraz oprogramowania,
usługi w zakresie administrowania działalnością gospodarczą w celu obsługi transakcji sprzedaży dokonywanych
za pomocą Internetu, dostarczanie informacji konsumentom na temat towarów i usług, 39 dostarczanie towarów,
dostarczanie towarów przez kuriera, dostarczanie towarów
zamówionych korespondencyjnie, odbieranie i dostarczanie
paczek i towarów, przewożenie i dostarczanie towarów, składowanie i dostarczanie towarów.
(210)
(731)
(540)
(540)

521681
(220) 2020 12 02
OCHNIO JAKUB, Zgłobice
(znak słowno-graficzny)
SKY ACCESS TEAM

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.05, 24.17.20
(510), (511) 37 usługi w zakresie prac wysokościowych, czyszczenie za pomocą dostępu linowego (alpinizm przemysłowy),
budowa za pomocą dostępu linowego (alpinizm przemysłowy), usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe, wynajem narzędzi, instalacji i sprzętu budowlane-
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go, rozbiórkowego, czyszczącego i konserwacyjnego, usługi
w zakresie montażu i demontażu konstrukcji na wysokości,
usługi wycinki drzew za pomocą dostępu linowego, usługi
w zakresie zabezpieczeń antykorozyjnych za pomocą dostępu linowego, usługi w zakresie dokonywania przeglądów
środków ochrony indywidualnej, usługi w zakresie modernizacji linii napowietrznych, usługi w zakresie serwisowania turbin
wiatrowych, usługi z wykorzystaniem bezzałogowych statków powietrznych, 41 kursy szkoleniowe, usługi instruktażowe
i szkoleniowe, kształcenie ustawiczne, 42 badania konstrukcji
za pomocą alpinizmu przemysłowego, kontrola i badanie
za pomocą alpinizmu przemysłowego, badania niszczące
NDT, badania sił, naprężeń, pomiary wytrzymałości.
(210)
(731)
(540)
(540)

522535
(220) 2020 12 22
WASILUK KAMILA TRICLINIUM, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
mamaortodonta

(531) 26.13.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi sprzedaży produktów i środków
medycznych, artykułów i materiałów ortodontycznych,
aparatów ortodontycznych, smoczków ortodontycznych,
44 usługi dentystyczne, terapia mowy, usługi doradcze w zakresie zdrowia, usługi klinik medycznych, usługi medyczne,
usługi ortodontyczne, usługi telemedyczne.
523386
(220) 2021 01 20
DE HEUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łęczyca
(540) (znak słowny)
(540) OPTIMLEK
(510), (511) 5 Suplementy diety dla zwierząt, Białkowe suplementy dla zwierząt, Dodatki odżywcze do żywności dla zwierząt,
do celów medycznych, Suplementy lecznicze do żywności dla
zwierząt, 31 Mieszanki paszowe dla zwierząt, Preparaty spożywcze dla zwierząt, Wzbogacane substancje odżywcze dla zwierząt.
(210)
(731)

(210) 524876
(220) 2021 02 18
(731) KUZŁO JOANNA PROWING, Lesko
(540) (znak słowny)
(540) SNOWGLIDING
(510), (511) 41 Usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe,
Edukacja, rozrywka i sport.
(210)
(731)
(540)
(540)

526732
(220) 2021 03 25
STOWARZYSZENIE WIOSNA, Kraków
(znak słowno-graficzny)
akademia przyszłości głowa do góry!

522530
(220) 2020 12 22
WASILUK KAMILA TRICLINIUM, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
dr MAREK WASILUK

(531) 26.03.23, 26.11.06, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi sprzedaży produktów kosmetycznych, środków do pielęgnacji ciała i twarzy, środków do higieny i pielęgnacji urody ludzi, kosmetyków do pielęgnacji
urody, usługi sprzedaży preparatów i środków medycznych,
suplementów diety i żywnościowych, suplementów do użytku medycznego, suplementów o działaniu kosmetycznym,
44 manicure, masaż, opieka pielęgniarska, pomoc medyczna,
salony piękności, usługi dentystyczne, terapia mowy, usługi doradcze w zakresie zdrowia, usługi klinik medycznych, usługi medyczne, usługi ortodontyczne, usługi saun, usługi telemedyczne.
(210)
(731)
(540)
(540)
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(531)

02.05.01, 02.05.23, 01.01.04, 01.01.25, 26.01.03, 26.01.13,
26.01.14, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 Afisze, plakaty, albumy, artykuły szkolne i biurowe, materiały piśmienne i papiernicze, broszury, chorągiewki
papierowe, fotografie, reprodukcje, obrazy, grafiki, rysunki, kalendarze, karty pocztowe, książki, zakładki do książek, papeterie,
notesy, 35 Usługi w zakresie reklamy, Aukcje publiczne, Zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów i usług w celu
ich oglądania i kupowania poprzez katalog artykułów wykorzystując zamówienia korespondencyjne lub używając środków
telekomunikacji towarów takich jak: afisze, plakaty, albumy,
artykuły szkolne i biurowe, materiały piśmienne i papiernicze,
broszury, chorągiewki papierowe, fotografie, reprodukcje, obrazy, grafiki, rysunki, kalendarze, karty pocztowe, książki, zakładki
do książek, papeterie, notesy, 36 Tworzenie funduszy oraz pozyskiwanie i podział środków finansowych na wspieranie osób
wymagających pomocy, sponsorowanie finansowe w zakresie
stypendiów, zapomóg i innych form pomocy potrzebującym,
41 Organizowanie imprez kulturalnych, naukowych i rozrywkowych, balów, koncertów, spektakli, przedstawień teatralnych
i kabaretowych, festiwali, konkursów, zawodów sportowych,
konferencji, wystaw w celu pozyskania środków finansowych
na cele charytatywne, Publikowanie książek i innych wydawnictw innych niż reklamowe, Organizowanie wypoczynku osób
pozostających pod opieką stowarzyszenia, organizowanie i prowadzenie zajęć edukacyjnych i artystycznych.
(210)
(731)
(540)
(540)

526733
(220) 2021 03 25
STOWARZYSZENIE WIOSNA, Kraków
(znak słowno-graficzny)
akademia przyszłości głowa do góry!
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(531)

01.01.04, 01.01.25, 02.05.01, 02.05.23, 26.01.03, 26.01.13,
26.01.14, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 Afisze, plakaty, albumy, artykuły szkolne
i biurowe, materiały piśmienne i papiernicze, broszury, chorągiewki papierowe, fotografie, reprodukcje, obrazy, grafiki,
rysunki, kalendarze, karty pocztowe, książki, zakładki do książek, papeterie, notesy, 35 Usługi w zakresie reklamy, Aukcje
publiczne, Zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych
towarów i usług w celu ich oglądania i kupowania poprzez
katalog artykułów wykorzystując zamówienia korespondencyjne lub używając środków telekomunikacji towarów takich
jak: afisze, plakaty, albumy, artykuły szkolne i biurowe, materiały piśmienne i papiernicze, broszury, chorągiewki papierowe, fotografie, reprodukcje, obrazy, grafiki, rysunki, kalendarze, karty pocztowe, książki, zakładki do książek, papeterie,
notesy, 36 Tworzenie funduszy oraz pozyskiwanie i podział
środków finansowych na wspieranie osób wymagających
pomocy, sponsorowanie finansowe w zakresie stypendiów,
zapomóg i innych form pomocy potrzebującym, 41 Organizowanie imprez kulturalnych, naukowych i rozrywkowych,
balów, koncertów, spektakli, przedstawień teatralnych i kabaretowych, festiwali, konkursów, zawodów sportowych,
konferencji, wystaw w celu pozyskania środków finansowych
na cele charytatywne, Publikowanie książek i innych wydawnictw innych niż reklamowe, Organizowanie wypoczynku
osób pozostających pod opieką stowarzyszenia, organizowanie i prowadzenie zajęć edukacyjnych i artystycznych.
(210)
(731)
(540)
(540)

527032
(220) 2021 04 05
ZIELIŃSKI ŁUKASZ INSIGHT, Skarżysko-Kamienna
(znak słowno-graficzny)
drHospice

(531) 27.05.01, 29.01.12, 02.09.15
(510), (511) 41 Produkcja videoblogów, Produkcja filmów,
Produkcja seriali, Tworzenie tekstów, Tworzenie periodyków,
Pisanie scenariuszy, Pisanie książek, Fotografia, Produkcja
podcastów, Produkcja programów radiowych, Publikowanie
videoblogów, Publikowanie filmów, Publikowanie seriali, Publikowanie periodyków, Publikowanie tekstów, Wydawanie
książek, Publikowanie zdjęć, Publikowanie podcastów, Usługi
wystąpień publicznych, Usługi wystąpień medialnych, Organizacja i prowadzenie szkoleń, Organizacja i prowadzenie
warsztatów, Organizacja i prowadzenie konferencji, Organizacja i prowadzenie wykładów, Prowadzenie wydarzeń publicznych i prywatnych [np. imprezy firmowe], Organizacja
i prowadzenie konkursów, Fotoreportaże, Reportaże, Wywiady, Prowadzenie zajęć edukacyjnych, Prowadzenie blogów, Prowadzenie videoblogów, Prowadzenie podcastów,
Prowadzenie kanałów mediów społecznościowych, Usługi
wydawnicze, Usługi publicystyczne, Usługi wynajmu studio
filmowych, Usługi wynajmu sprzętu foto/audio/video, Konsulting marketingowy, Usługi rozrywkowe, Usługi rozrywkowe w postaci programów telewizyjnych transmitowanych
za pomocą kamery internetowej, Usługi edukacyjne w sektorze opieki zdrowotnej, Usługi edukacyjne i szkoleniowe odnoszące się do służby zdrowia, Usługi edukacyjne dotyczące
zdrowia, Udostępnianie informacji edukacyjnych w dziedzinie zdrowia i sprawności fizycznej, Kursy szkoleniowe z zakresu zdrowia, Nauczanie w zakresie zdrowia, Organizowanie
szkoleń w dziedzinie opieki zdrowotnej i żywienia, Prowa-
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dzenie edukacyjnych programów wspierających dla pracowników służby zdrowia, Przygotowanie zawodowe dotyczące
zapobiegania problemom zdrowotnym, Świadczenie usług
edukacyjnych w zakresie zdrowia.
527520
(220) 2021 04 14
RAYPATH INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Rząska
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RAYPATH INTERNATIONAL
(210)
(731)

(531) 05.03.06, 05.03.13, 27.05.01, 29.01.13
(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, Produkty weterynaryjne,
Środki sanitarne do celów medycznych, Dietetyczna żywność, Substancje do celów leczniczych lub weterynaryjnych,
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, 17 Kauczuk,
gutaperka, guma, azbest, mika, Tworzywa sztuczne wyprofilowane stosowane w produkcji, Materiały uszczelniające
z kauczuku, gutaperki, gumy, azbestu, miki, Materiały izolacyjne, Rury elastyczne niemetalowe, 21 Przybory oraz pojemniki kuchenne i gospodarstwa domowego, Grzebienie,
Gąbki, Pędzle (z wyjątkiem pędzli do malowania), Materiały
do wytwarzania pędzli, Sprzęt do czyszczenia, Wełna (wata)
stalowa, Nieprzetworzone lub półprzetworzone szkło (z wyjątkiem szkła stosowanego w budownictwie), Wyroby szklane, porcelanowe i ceramiczne nie ujęte w innych klasach,
Pakuły czyszczące, 24 Tekstylia nie ujęte w innych klasach,
Narzuty na łóżka, Obrusy.
(210)
(731)
(540)
(540)

527556
(220) 2021 04 14
ŚLEBIODA KRYSTIAN MULTISTORE ECOTOYS, Sady
(znak słowno-graficzny)
ModernHOME BY MULTISTORE

(531)

27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.11, 07.01.24, 07.01.25,
07.03.11, 07.03.12, 07.03.25, 26.11.02, 26.11.05, 26.11.08,
26.11.10, 26.11.12
(510), (511) 11 Grille do gotowania, 20 Meble i akcesoria meblowe wyposażenia domu, Krzesła, Stoły, Półki jako meble,
Wieszaki do ubrań, Meble ogrodowe, Huśtawki montowane
na ganku, Meble na taras.
(210) 527959
(220) 2021 04 23
(731) ITPS GmbH, Appen-Etz, DE
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) MARVIN’S TEA

(531)

29.01.12, 27.05.01, 27.05.09, 24.17.01, 11.03.04, 11.03.20,
01.15.11
(510), (511) 30 Kawa, Herbata, Substytuty kawy [sztuczna
kawa lub preparaty roślinne zastępujące kawę], Kakao, Czekolada, Sól, Przyprawy, Zioła przetworzone.
(210) 527966
(220) 2021 04 23
(731) ITPS GmbH, Appen-Etz, DE
(540) (znak słowny)
(540) BOS!
(510), (511) 30 Kawa, Herbata, Substytuty kawy [sztuczna
kawa lub preparaty roślinne zastępujące kawę], Kakao, Czekolada, Sól, Przyprawy, Zioła przetworzone.
528314
(220) 2021 04 30
DPS SOFTWARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) ntr
(510), (511) 9 Utrwalone na nośnikach informacje i dane,
35 Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, sprzedaż
oprogramowania inżynierskiego klasy CAD/CAM/CAE/PDM/ERP,
usługi doradcze i rozwiązania informatyczne wspomagające
projektowanie, wytwarzanie, wykonywanie analiz inżynierskich oraz zarządzanie dokumentacją, Usługi reklamowe,
promocyjne i marketingowe, 41 Usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, 42 Usługi naukowe i technologiczne, Usługi projektowania, Usługi w zakresie technologii informacyjnych, Usługi w zakresie projektowania.
(210)
(731)

528651
(220) 2021 05 11
IDEALIA INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Kielce
(540) (znak słowny)
(540) idealia
(510), (511) 35 Usługi: audyt działalności gospodarczej, badania rynkowe, doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych w reklamie, marketing ukierunkowany, optymalizacja stron internetowych, reklama, reklama on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, Usługi doradcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą, Usługi marketingowe, Usługi
public relations, Wynajmowanie przestrzeni reklamowej,
41 Usługi organizowania i prowadzenia szkoleń: szkolenia
biznesowe, informatyczne, kompetencyjne, 42 Usługi programowania systemów komputerowych, Usługi grafiki, Projektowanie, architektura budynków, pomieszczeń, Aranżacja
wnętrz.
(210)
(731)

(210)
(731)

528652
(220) 2021 05 11
IDEALIA INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Kielce

Nr ZT42/2021

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) idealia

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.05, 03.07.21, 03.07.24
(510), (511) 35 Usługi: audyt działalności gospodarczej, badania rynkowe, doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych w reklamie, marketing ukierunkowany, optymalizacja stron internetowych, reklama, reklama on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, Usługi doradcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą, Usługi marketingowe, Usługi
public relations, Wynajmowanie przestrzeni reklamowej,
41 Usługi organizowania i prowadzenia szkoleń: szkolenia
biznesowe, informatyczne, kompetencyjne, 42 Usługi programowania systemów komputerowych, Usługi grafiki, Projektowanie, architektura budynków, pomieszczeń, Aranżacja
wnętrz.
528802
(220) 2021 05 11
MOMMYS HOME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MOMMYS HOME

(210)
(731)

(531)

01.15.15, 07.01.08, 27.05.01, 29.01.13, 26.01.01, 26.01.03,
26.01.18
(510), (511) 35 Usługi handlu detalicznego związane
ze sprzedażą subskrybowanych pudełek zawierających kosmetyki, Usługi informacyjne i poradnictwo handlowe dla
konsumentów w dziedzinie produktów kosmetycznych,
Usługi informacyjne i poradnictwo handlowe dla konsumentów w dziedzinie produktów do makijażu, Usługi reklamowe
w zakresie artykułów kosmetycznych, Udzielanie informacji konsumenckich o produktach w zakresie kosmetyków,
Usługi sprzedaży detalicznej świadczone on-line w zakresie artykułów kosmetycznych, Usługi sklepów detalicznych
on-line związane z produktami kosmetycznymi i pielęgnacyjnymi, Badania marketingowe w dziedzinie kosmetyków,
artykułów perfumeryjnych i produktów do pielęgnacji urody, Udostępnianie porad dotyczących konsumenckich produktów kosmetycznych, 44 Usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody ludzi.
(210)
(731)

529206
(220) 2021 05 21
ASTRA COFFEE AND MORE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Starczanowo

Nr ZT42/2021
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ZMNIEJSZAMY ŚLAD WĘGLOWY CO2

cukru, lodu, sałaty, Świeczniki, Usługi marketingowe, promocyjne oraz przedstawicielskie, 43 Usługi punktów gastronomicznych, barów, restauracji, kawiarni, pensjonatów, hoteli,
związane z zapewnieniem żywności i napojów, usługi zaopatrzenia w żywność i napoje.
(210)
(731)
(540)
(540)

(531) 26.13.25, 27.05.01
(510), (511) 11 Urządzenia elektryczne do przygotowywania napojów, w tym kawy, herbaty, kakao, cappuccino,
Urządzenia do podgrzewania mleka, elektryczne ekspresy
do kawy, elektryczne urządzenia do parzenia kawy, wkłady jako części tych urządzeń, naboje jako części tych urządzeń oraz części zamienne do tych urządzeń, Elektryczne
dzbanki do kawy, elektryczne maszynki do kawy i perkolatory, Elektryczne filtry do kawy, Urządzenia do palenia kawy,
21 Akcesoria kuchenne: maty kuchenne, organizery kuchenne do przyborów: noży, łyżek, łopatek, trzepaczek, szczypiec,
formy do pierogów, ciast, kufle na piwo, miseczki, młynki
do pieprzu, pieprzniczki i solniczki, serwetniki naczynia ceramiczne, naczynia na napoje, otwieracze do butelek, ozdoby
z porcelany, sitka do zaparzania herbaty, zastawa stołowa,
serwisy do kawy, herbaty, filiżanki do kawy, filiżanki do herbaty, Czajniczki do herbaty, dzbanki do kawy, dzbanki do parzenia kawy, nieelektryczne filtry do kawy, stroiki na świece,
spodeczki, słoiki na ciastka, szczypce do: cukru, lodu, sałaty,
Świeczniki, Ciśnieniowe ekspresy do kawy, nieelektryczne
urządzenia do spieniania mleka, 30 Kawa naturalna, kawa
rozpuszczalna, ekstrakty kawy, modyfikacja kawy naturalnej, namiastki kawy, nienaturalna kawa, kawa zbożowa, napoje na bazie kawy, czekolady i kakao, Wyroby cukiernicze
i słodycze, ciasta, lody, herbata, herbata owocowa, napoje
na bazie herbaty, 35 Usługi sprzedaży hurtowej, detalicznej,
wysyłkowej poprzez zamówienie za pośrednictwem poczty,
środków telekomunikacji lub usługi sprzedaży internetowej
produktów takich jak: kawa naturalna, kawa rozpuszczalna, ekstrakty kawy, modyfikacja kawy naturalnej, namiastki
kawy, nienaturalna kawa, kawa zbożowa, Napoje na bazie
kawy, czekolady i kakao, zabielacze do kawy, Wyroby cukiernicze i słodycze, Mieszanki owocowe, lody, Herbata, herbata
owocowa, herbata ziołowa, napoje na bazie herbaty, koktajle
owocowe, mleczne, Urządzenia do przygotowywania napojów: kawy, herbaty, kakao, cappuccino, Urządzenia do podgrzewania mleka i do spieniania mleka, elektryczne ekspresy
do kawy, elektryczne urządzenia do parzenia kawy, wkłady
jako części tych urządzeń, naboje jako części tych urządzeń
oraz części zamienne do tych urządzeń, Elektryczne dzbanki
do kawy, elektryczne maszynki do kawy i perkolatory, Elektryczne filtry do kawy, Urządzenia do palenia kawy, dyspenser do mleka, Wagi kuchenne, Akcesoria kuchenne: maty kuchenne, organizery kuchenne do przyborów: noży, łyżek, łopatek, trzepaczek, szczypiec, formy do pierogów, ciast, kufle
na piwo, miseczki, młynki do pieprzu, pieprzniczki i solniczki,
serwetniki naczynia ceramiczne, naczynia na napoje, otwieracze do butelek, ozdoby z porcelany, sitka do zaparzania
herbaty, zastawa stołowa, serwisy do kawy, herbaty, filiżanki
do kawy, filiżanki do herbaty, Kubki, czajniczki do herbaty,
dzbanki do kawy, dzbanki do parzenia kawy, filtry do kawy,
stroiki na świece, spodeczki, słoiki na ciastka, szczypce do:
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529388
(220) 2021 05 24
KLIMEK TYMON, Mogilno
(znak słowno-graficzny)
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
im. Ojca Pio w MOGILNIE

(531) 29.01.13, 27.05.01, 02.09.01, 02.09.14, 02.01.30
(510), (511) 44 Domy opieki nad starszymi ludźmi z opieką
pielęgniarską lub medyczną.
530125
(220) 2021 06 10
DRAGEUS PUBLISHING HOUSE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DRAGEUS PUBLISHING HOUSE

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12, 04.03.03
(510), (511) 16 Wydawnictwa, Materiały drukowane, materiały szkoleniowe i instruktażowe, materiały konferencyjne,
Zeszyty, notatniki, druki, publikacje, publikacje drukowane, katalogi, raporty, książki, 35 Usługi sprzedaży, reklamy
i promocji: książek, katalogów, publikacji, publikacji drukowanych, Doradztwo w zakresie zarządzania, Promowanie
dobrych praktyk biznesowych poprzez tworzenie i rozpowszechnianie materiałów promocyjnych promujących innowacje z zakresu marketingu, zarządzania zasobami ludzkimi, ochrony środowiska, Doradztwo w zakresie strategii
komunikacji PR i w reklamie, badania rynkowe i usługi marketingowe, Doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych public relations, Doradztwo w dziedzinie strategii
komunikacyjnych w reklamie, Badania rynkowe, Usługi marketingowe, Usługi reklamowe, udzielanie pomocy w zakresie pośrednictwa w nawiązywaniu współpracy z organizacjami branżowymi (biznes, marketing, reklama), 41 Organizowanie, prowadzenie i obsługa seminariów, konferencji,
kongresów, sympozjów, zjazdów, forum, spotkań, warsztatów, szkoleń, konkursów (edukacja lub rozrywka), udzielanie pomocy edukacyjnej w nawiązywaniu współpracy
z organizacjami branżowymi (biznes, marketing, reklama),
Usługi wydawnicze, Organizowanie, prowadzenie i obsługa
szkoleń z zakresu wiedzy nt. marketingu, strategii komunikacyjnych w PR i reklamie, badań rynkowych, praktyk biz-
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nesowych, Organizowanie konkursów z zakresu osiągnięć
w dziedzinach marketingu, strategii komunikacyjnych w PR
i reklamie, badań rynkowych, praktyk biznesowych, Organizowanie forum marketingu i biznesu dotyczącego wymiany poglądów, doświadczeń i wiedzy w zakresie zarządzania,
Usługi wydawnicze, Muzyczne usługi wydawnicze, Usługi
wydawnicze (w tym elektroniczne usługi wydawnicze),
Usługi wydawnicze w zakresie tekstów elektronicznych,
Usługi wydawnicze za pośrednictwem środków skomputeryzowanych, Muzyczne usługi wydawnicze i usługi w zakresie nagrywania muzyki, Usługi wydawnicze w zakresie
utworów muzycznych, Usługi wydawnicze, z wyjątkiem
prac drukarskich, Usługi wydawnicze w zakresie książek
i czasopism, Usługi wydawnicze w zakresie elektronicznych
książek i czasopism w Internecie.
530126
(220) 2021 06 10
DRAGEUS PUBLISHING HOUSE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Czarna Dama
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 02.03.01, 26.01.02, 26.01.14
(510), (511) 16 Wydawnictwa, Materiały drukowane, materiały szkoleniowe i instruktażowe, materiały konferencyjne,
Zeszyty, notatniki, druki, publikacje, publikacje drukowane,
katalogi, raporty, książki, 35 Usługi sprzedaży, reklamy i promocji: książek, katalogów, publikacji, publikacji drukowanych,
Doradztwo w zakresie zarządzania, Promowanie dobrych
praktyk biznesowych poprzez tworzenie i rozpowszechnianie materiałów promocyjnych promujących innowacje z zakresu marketingu, zarządzania zasobami ludzkimi, ochrony
środowiska, Doradztwo w zakresie strategii komunikacji PR
i w reklamie, badania rynkowe i usługi marketingowe, Doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych public relations, Doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych
w reklamie, Badania rynkowe, Usługi marketingowe, Usługi
reklamowe, udzielanie pomocy w zakresie pośrednictwa
w nawiązywaniu współpracy z organizacjami branżowymi
(biznes, marketing, reklama), 41 Organizowanie, prowadzenie
i obsługa seminariów, konferencji, kongresów, sympozjów,
zjazdów, forum, spotkań, warsztatów, szkoleń, konkursów
(edukacja lub rozrywka), udzielanie pomocy edukacyjnej
w nawiązywaniu współpracy z organizacjami branżowymi
(biznes, marketing, reklama), Usługi wydawnicze, Organizowanie, prowadzenie i obsługa szkoleń z zakresu wiedzy nt.
marketingu, strategii komunikacyjnych w PR i reklamie, badań rynkowych, praktyk biznesowych, Organizowanie konkursów z zakresu osiągnięć w dziedzinach marketingu, strategii komunikacyjnych w PR i reklamie, badań rynkowych,
praktyk biznesowych, Organizowanie forum marketingu
i biznesu dotyczącego wymiany poglądów, doświadczeń
i wiedzy w zakresie zarządzania, Usługi wydawnicze, Muzyczne usługi wydawnicze, Usługi wydawnicze (w tym elektroniczne usługi wydawnicze), Usługi wydawnicze w zakresie tekstów elektronicznych, Usługi wydawnicze za pośrednictwem środków skomputeryzowanych, Muzyczne usługi
wydawnicze i usługi w zakresie nagrywania muzyki, Usługi
wydawnicze w zakresie utworów muzycznych, Usługi wy-

Nr ZT42/2021

dawnicze, z wyjątkiem prac drukarskich, Usługi wydawnicze
w zakresie książek i czasopism, Usługi wydawnicze w zakresie elektronicznych książek i czasopism w Internecie.
530203
(220) 2021 06 14
Hankook Tire & Technology Co., Ltd.,
Seongnam (Gyeonggi), KR
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) vanTRa LT2
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 27.05.17
(510), (511) 12 Opony do pojazdów mechanicznych, Opony rowerowe, Korpusy opon, Pokrowce na opony, Opony do motocykli, Łaty do opon, Dętki do rowerów, Dętki
do opon motocykli, Dętki do opon pneumatycznych, Dętki
do opon do kół pojazdów, Dętki do opon pojazdów, Siatki
bagażowe do pojazdów, Opony pneumatyczne, Zestawy
narzędzi do naprawy dętek, Obręcze kół pojazdów, Pokrycia
siodełek rowerów, Pokrowce na siodełka motocyklowe, Pasy
bezpieczeństwa do siedzeń w pojazdach, Szczęki hamulcowe do pojazdów, Amortyzatory do pojazdów, Bagażniki
na narty do samochodów, Kolce do opon, Opony do pojazdów, Opony pełne do kół pojazdów, Bieżniki do bieżnikowania opon, Gąsienicowy układ bieżny do pojazdów [taśmy
gąsienicowe], Gąsienicowy układ bieżny do pojazdów [typu
ciągnikowego], Opony bezdętkowe do rowerów, Opony
bezdętkowe do motocykli, Wentyle do opon pojazdów.
(210)
(731)
(540)
(540)

530457
(220) 2021 06 18
POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław
(znak słowno-graficzny)
BELTSONIC

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.01.01, 26.11.25
(510), (511) 9 Urządzenia pomiarowe, programy komputerowe, 25 Odzież robocza, 35 Reklama, gadżety reklamowe.
(210)
(731)
(540)
(540)

530458
(220) 2021 06 18
POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław
(znak słowno-graficzny)
DiagBelt

(531) 29.01.12, 27.05.01, 15.09.16
(510), (511) 9 Urządzenia pomiarowe, programy komputerowe, 25 Odzież robocza, 35 Reklama, gadżety reklamowe.
530616
(220) 2021 06 22
Hankook Tire & Technology Co., Ltd., Seongnam
(Gyeonggi), KR
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ventus iON

(210)
(731)

Nr ZT42/2021
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(531) 27.05.01, 27.05.17
(510), (511) 12 Opony do pojazdów mechanicznych, Opony rowerowe, Korpusy opon, Pokrowce na opony, Opony do motocykli, Łaty do opon, Dętki do rowerów, Dętki
do opon motocykli, Dętki do opon pneumatycznych, Dętki
do opon do kół pojazdów, Dętki do opon pojazdów, Siatki
bagażowe do pojazdów, Opony pneumatyczne, Zestawy
narzędzi do naprawy dętek, Obręcze kół pojazdów, Pokrycia
siodełek rowerów, Pokrowce na siodełka motocyklowe, Pasy
bezpieczeństwa do siedzeń w pojazdach, Szczęki hamulcowe do pojazdów, Amortyzatory do pojazdów, Bagażniki
na narty do samochodów, Kolce do opon, Opony do pojazdów, Opony pełne do kół pojazdów, Bieżniki do bieżnikowania opon, Gąsienicowy układ bieżny do pojazdów [taśmy
gąsienicowe], Gąsienicowy układ bieżny do pojazdów [typu
ciągnikowego], Opony bezdętkowe do rowerów, Opony
bezdętkowe do motocykli, Wentyle do opon pojazdów.
531056
(220) 2021 07 02
POMORSKIE HOLISTYCZNE CENTRUM PROFILAKTYKI
I EDUKACJI NOWOTWOROWEJ, Gdańsk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) #Onkobepieczni
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 05.03.15, 24.17.10
(510), (511) 44 Usługi doradcze w zakresie opieki zdrowotnej [medyczne].
(210) 531150
(220) 2021 07 06
(731) OLESZKO JERZY, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) ROJMAR
(510), (511) 39 Transport drogowy, Transport drogowy ładunków.
(210)
(731)
(540)
(540)

531169
(220) 2021 07 17
PRESS GLASS SPÓŁKA AKCYJNA, Konopiska
(znak słowno-graficzny)
Fundacja Wolności Gospodarczej

(531) 27.05.01, 29.01.12, 03.07.16
(510), (511) 16 Afisze, plakaty, Biuletyny informacyjne, Bloki papierowe, Broszury, Kalendarze, Kartki okolicznościowe,
Koperty, Notatniki, Ołówki, Pióra i długopisy, Teczki [artykuły biurowe], Torby papierowe, Ulotki reklamowe, Wizytówki,
35 Analiza zarządzania w biznesie, Badania i analizy rynkowe,
Badania i ankiety w zakresie działalności gospodarczej, Doradztwo w zakresie zarządzania biznesowego i organizacji
przedsiębiorstw, Dostarczanie informacji handlowych związanych z przedsiębiorstwami, Dystrybucja i rozpowszechnianie materiałów reklamowych [ulotek, prospektów, materiałów drukowanych, próbek], Komputerowe zarządzanie
bazami danych, Konsultacje w zakresie oceny rynku, Konsultacje w zakresie organizacji działalności gospodarczej,
Ocena możliwości w zakresie działalności gospodarczej,
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Opracowywanie kampanii promocyjnych, Opracowywanie
statystyk biznesowych i informacji handlowych, Opracowywanie strategii i pomysłów marketingowych, Organizowanie
wystaw i targów w celach biznesowych i promocyjnych,
Outsourcing [doradztwo biznesowe], Pomoc biznesowa
przy prowadzeniu przedsiębiorstw, Pomoc, usługi doradcze i konsultacyjne w zakresie zarządzania biznesowego,
Porady w zakresie działalności gospodarczej, Przygotowywanie kampanii reklamowych, Strategiczna analiza biznesowa, Udostępnianie informacji biznesowych w dziedzinie
mediów społecznościowych, Usługi ekspertów w zakresie
efektywności biznesowej, Usługi promocyjne i reklamowe,
Wsparcie w dziedzinie promocji biznesu, 36 Badania finansowe, Doradztwo i analiza finansowa, Doradztwo w zakresie
finansów przedsiębiorstw, Elektroniczny przekaz środków
na rzecz osób trzecich, Finansowanie działalności przemysłowej, Finansowanie organizacji non profit, Finansowanie
podmiotów handlowych, Finansowanie projektów, Finansowanie przedsiębiorstw gospodarczych, Finansowanie
przedsięwzięć biznesowych, Finansowe i inwestycyjne usługi konsultacyjne, Gwarancje i poręczenia finansowe, Informacje finansowe i wyceny, Inwestowanie funduszy na cele
charytatywne, Inwestycje kapitałowe, Organizacja zbiórek,
Organizowanie działań mających na celu zbieranie funduszy
na cele biznesowe, Organizowanie finansów dla firm, Planowanie i zarządzanie finansowe, Pozyskiwanie inwestycji
finansowych, 41 Akademie, Doradztwo szkoleniowe w zakresie zarządzania, Doradztwo w zakresie szkoleń biznesowych, Konkursy (Organizowanie -) [edukacja lub rozrywka],
Kursy szkoleniowe w zakresie planowania strategicznego
związanego z reklamą, promocją, marketingiem i biznesem,
Organizowanie i obsługa konferencji, Prowadzenie konferencji biznesowych, Seminaria, Skomputeryzowane szkolenia,
Usługi konsultacyjne w zakresie edukacji biznesowej, Usługi
organizowania i prowadzenia warsztatów szkoleniowych.
531310
(220) 2021 07 07
AMPLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Niegardów
(540) (znak słowny)
(540) Jej owocowość
(510), (511) 29 Warzywa: konserwowane, mrożone, suszone i gotowane, Przetworzone owoce, warzywa i grzyby,
Przetworzone orzechy i nasiona roślin strączkowych, Mięso,
Ryby, Drób, Dziczyzna, Ekstrakty mięsne konserwowane,
Oleje i tłuszcze jadalne, Czosnek konserwowy, Przeciery
warzywne, Sałatki warzywne, Czosnek [konserwowany],
Czosnek (konserwowy -), Czosnek konfekcjonowany i konserwowany, 30 Produkty: rolne, ogrodnicze, leśne oraz ziarna nie ujęte w innych klasach, Świeże owoce i warzywa, Nasiona, Rośliny, Nieprzetworzony czosnek, Świeży czosnek,
Czosnek, świeży, Świeży zielony czosnek, Czosnek świeży
konfekcjonowany (porcjowany i pakowany), Świeże jabłka,
Jabłka nieprzetworzone, Świeże jabłka cukrowe, Nieprzetworzone morele, Świeże morele, Świeże owoce, Owoce
cytrusowe, Nieprzetworzone owoce, Migdały [owoce], Jagody, świeże owoce, Owoce cytrusowe świeże, Mandarynki
[owoce, świeżej, Świeże Owoce tropikalne, Świeże owoce
organiczne, Świeże owoce głogu, Świeże owoce męczennicy, Owoce Pigwicy świeże, Świeże owoce karamboli,
Nieprzetworzone owoce liczi, Owoce boysenberry świeże,
Owoce morwy świeże, Owoce noni świeże, Świeże owoce
woskownicy, Owoce kiwi, świeże, Owoce morza (żywe),
Świeże owoce nieśplika japońskiego, Świeże owoce i warzywa, Orzechy, świeże warzywa i zioła, 31 Produkty: rolne,
ogrodnicze, leśne oraz ziarna nie ujęte w innych klasach,
(210)
(731)
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Świeże owoce i warzywa, Nasiona, Rośliny, Nieprzetworzony czosnek, Świeży czosnek, Czosnek, świeży, Świeży zielony czosnek, Czosnek świeży konfekcjonowany (porcjowany
i pakowany), Świeże jabłka, Jabłka nieprzetworzone, Świeże
jabłka cukrowe, Nieprzetworzone morele, Świeże morele,
Świeże owoce, Owoce cytrusowe, Nieprzetworzone owoce, Migdały [owoce], Jagody, świeże owoce, Owoce cytrusowe świeże, Mandarynki [owoce, świeżej, Świeże Owoce
tropikalne, Świeże owoce organiczne, Świeże owoce głogu,
Świeże owoce męczennicy, Owoce Pigwicy świeże, Świeże owoce karamboli, Nieprzetworzone owoce liczi, Owoce
boysenberry świeże, Owoce morwy świeże, Owoce noni
świeże, Świeże owoce woskownicy, Owoce kiwi, świeże,
Owoce morza (żywe), Świeże owoce nieśplika japońskiego,
Świeże owoce i warzywa, Orzechy, świeże warzywa i zioła.
531313
(220) 2021 07 07
AMPLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Niegardów
(540) (znak słowny)
(540) Jej warzywność
(510), (511) 29 Warzywa: konserwowane, mrożone, suszone i gotowane, Przetworzone owoce, warzywa i grzyby,
Przetworzone orzechy i nasiona roślin strączkowych, Mięso,
Ryby, Drób, Dziczyzna, Ekstrakty mięsne konserwowane,
Oleje i tłuszcze jadalne, Czosnek konserwowy, Przeciery
warzywne, Sałatki warzywne, Czosnek [konserwowany],
Czosnek (konserwowy -), Czosnek konfekcjonowany i konserwowany, 30 Przyprawy, Mieszanki przypraw, Preparaty
do żywności, Czosnek mielony, Czosnek mielony [przyprawa], Czosnek w proszku, Czosnek przetworzony do stosowania jako przyprawa, Czosnek konfekcjonowany, Zbitki
owsiane zawierające suszone owoce, Owoce pod kruszonką, Owoce w polewie czekoladowej, Płatki śniadaniowe
zawierające owoce, Przeciery warzywne, Pasty warzywne
(sosy), Koncentraty warzywne stosowane jako przyprawy,
31 Produkty: rolne, ogrodnicze, leśne oraz ziarna nie ujęte
w innych klasach, Świeże owoce i warzywa, Nasiona, Rośliny,
Nieprzetworzony czosnek, Świeży czosnek, Czosnek, świeży,
Świeży zielony czosnek, Czosnek świeży konfekcjonowany
(porcjowany i pakowany), Świeże jabłka, Jabłka nieprzetworzone, Świeże jabłka cukrowe, Nieprzetworzone morele,
Świeże morele, Świeże owoce, Owoce cytrusowe, Nieprzetworzone owoce, Migdały [owoce], Jagody, świeże owoce,
Owoce cytrusowe świeże, Mandarynki [owoce, świeżej,
Świeże Owoce tropikalne, Świeże owoce organiczne, Świeże
owoce głogu, Świeże owoce męczennicy, Owoce Pigwicy
świeże, Świeże owoce karamboli, Nieprzetworzone owoce
liczi, Owoce boysenberry świeże, Owoce morwy świeże,
Owoce noni świeże, Świeże owoce woskownicy, Owoce
kiwi, świeże, Owoce morza (żywe), Świeże owoce nieśplika
japońskiego, Świeże owoce i warzywa, Orzechy, świeże warzywa i zioła.
(210)
(731)

(210) 531423
(220) 2021 07 10
(731) TELEWIZJA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Azoty - kierunek sport
(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 od-
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twarzaczach 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, rekre-
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acyjnych, 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.
(210) 531424
(220) 2021 07 10
(731) TELEWIZJA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Słonik nadziei
(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
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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.
(210) 531426
(220) 2021 07 10
(731) TELEWIZJA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Stop! Kultura
(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
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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.
(210) 531505
(220) 2021 07 13
(731) KOZINA MACIEJ, Racibórz
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) SWOJSKA PIŁKA

(531) 27.05.01, 29.01.13, 21.03.01, 26.04.04, 26.04.18
(510), (511) 9 Filmy wideo.
531545
(220) 2021 07 14
WŁODARCZYK JAROSŁAW CENTRUM REKLAMY
GRAFFICO, Toruń
(540) (znak słowny)
(540) GRAFFICO
(510), (511) 6 Stojaki [konstrukcje] z metalu na rowery, Znaki oraz wyświetlacze informacyjne i reklamowe, z metalu,
Metalowe szyldy reklamowe, Banery reklamowe metalowe
[konstrukcje], Słupki metalowe, Metalowe słupy reklamowe
[konstrukcje], Słupy ogłoszeniowe metalowe, Ogrodzenia
metalowe, Panele metalowe, Metalowe okładziny elewacyjne, Pawilony metalowe, Metalowe kioski [konstrukcje],
9 Neony reklamowe, Mechaniczne lub świecące tablice reklamowe, Wyświetlacze z diodami LED, Panele wyświetlające elektroniczne, Mechaniczne podświetlane szyldy, Cyfrowe nośniki reklamy zewnętrznej [Digital signage], Szyldy
[znaki] świecące, Panele wyświetlające do digital signage,
11 Lampy uliczne, Urządzenia oświetleniowe LED, Oświetlenie ogrodowe, Panele [płyty] oświetleniowe, Grill, Paleniska
ogrodowe, 19 Znaki oraz wyświetlacze informacyjne i reklamowe, niemetalowe, Kolumny reklamowe [konstrukcje
nie z metalu], Słupy ogłoszeniowe niemetalowe, Ogrodzenie
niemetalowe, Wyroby dekoracyjne z betonu, Panele szklane,
Panele okładzinowe z materiałów niemetalowych, Panele
z tworzyw sztucznych do użytku w budownictwie, Pawilony
wykonane z materiałów niemetalowych, Kioski [konstrukcje
nie z metalu], Niemetalowe szyldy na reklamy, 20 Meble, Meble domowe, biurowe i ogrodowe, Meble metalowe, Kwietniki [meble], Altany [meble], Meble ogrodowe, Zewnętrzne
meble, Tablice reklamowe [meble], Meble uliczne niemetalowe, Ławki, Ławki miejskie, Stelaże do hamaków, Huśtawki
montowane na ganku, Donice drewniane w postaci skrzyń,
Leżaki, Tablice reklamowe, Stojaki na doniczki z kwiatami,
Parawany [meble], Słupki ogrodowe niemetalowe, 21 Donice do roślin, Gliniane donice, Donice ceramiczne, Donice
z tworzyw sztucznych, Kosze na śmieci, Grille kempingowe,
22 Hamaki, 35 Wykonywanie i produkcja materiałów reklamowych, Projektowanie logo reklamowych, Usługi sprzedaży detalicznej i/lub hurtowej, w tym także świadczone
on-line, w związku z następującymi towarami: stojaki [konstrukcje] z metalu na rowery, znaki oraz wyświetlacze informacyjne i reklamowe, z metalu, metalowe szyldy reklamowe,
banery reklamowe metalowe [konstrukcje], słupki metalowe,
metalowe słupy reklamowe [konstrukcje], słupy ogłoszeniowe metalowe, ogrodzenia metalowe, panele metalowe, metalowe okładziny elewacyjne, pawilony metalowe,
metalowe kioski [konstrukcje], Usługi sprzedaży detalicznej
i/lub hurtowej, w tym także świadczone on-line, w związku
z następującymi towarami: neony reklamowe, mechaniczne
lub świecące tablice reklamowe, wyświetlacze z diodami
LED, panele wyświetlające elektroniczne, mechaniczne podświetlane szyldy, cyfrowe nośniki reklamy zewnętrznej [Di(210)
(731)
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gital signage], szyldy [znaki] świecące, panele wyświetlające
do digital signage, lampy uliczne, urządzenia oświetleniowe
LED, oświetlenie ogrodowe, panele [płyty] oświetleniowe,
grill, paleniska ogrodowe, Usługi sprzedaży detalicznej i/lub
hurtowej, w tym także świadczone on-line, w związku z następującymi towarami: znaki oraz wyświetlacze informacyjne
i reklamowe, niemetalowe, kolumny reklamowe [konstrukcje
nie z metalu], słupy ogłoszeniowe niemetalowe, ogrodzenie
niemetalowe, wyroby dekoracyjne z betonu, panele szklane,
panele okładzinowe z materiałów niemetalowych, panele
z tworzyw sztucznych do użytku w budownictwie, pawilony
wykonane z materiałów niemetalowych, kioski [konstrukcje
nie z metalu], niemetalowe szyldy na reklamy, Usługi sprzedaży detalicznej i/lub hurtowej, w tym także świadczone
on-line, w związku z następującymi towarami: meble, meble
domowe, biurowe i ogrodowe, meble metalowe, kwietniki
[meble], altany [meble], meble ogrodowe, zewnętrzne meble, tablice reklamowe [meble], meble uliczne niemetalowe,
ławki, ławki miejskie, stelaże do hamaków, huśtawki montowane na ganku, donice drewniane w postaci skrzyń, leżaki,
tablice reklamowe, stojaki na doniczki z kwiatami, parawany
[meble], słupki ogrodowe niemetalowe, Usługi sprzedaży
detalicznej i/lub hurtowej, w tym także świadczone on-line,
w związku z następującymi towarami: hamaki, donice do roślin, gliniane donice, donice ceramiczne, donice z tworzyw
sztucznych, kosze na śmieci, grille kempingowe, 42 Grafika
artystyczna, Projektowanie wizualne, Projektowanie mebli.
(210)
(731)
(540)
(540)

531688
(220) 2021 07 16
BEDNARSKA ANNA ESTHE, Zagrody
(znak słowno-graficzny)
ESTHE Anna Bednarska
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(531) 27.05.01, 29.01.13, 09.03.13
(510), (511) 18 Skóra i imitacja skóry, Bagaż, Torby do przenoszenia, Torby, Plecaki, Portmonetki, Portfele, 24 Bielizna pościelowa, Narzuty na łóżka, Koce na łóżka, Wyroby tekstylne do użytku jako pościel, Tekstylia, Ręczniki
[tekstylne], Tekstylia domowe, Gobeliny tekstylne, Zasłony tekstylne, Artykuły tekstylne do użytku domowego,
25 Ubranie, Nakrycia głowy, szale na głowę, Daszki [nakrycia głowy], Odzież na szyję, Obuwie damskie, Obuwie
dziecięce, Obuwie męskie, Bielizna, Odzież wierzchnia,
Wyroby pończosznicze, Paski [odzież], 35 Usługi importowe i eksportowe, Prezentacja towarów w mediach komunikacyjnych do celów handlu detalicznego, Promocja
sprzedaży, Dystrybucja materiałów promocyjnych, Pokazy
towarów w celach promocyjnych, Zarządzanie programami lojalnościowymi, motywacyjnymi lub promocyjnymi
dla klientów, Administracyjne przetwarzanie zamówień,
Informacje handlowe i porady dla konsumentów przy
wyborze produktów i usług, Usługi sprzedaży detalicznej
i hurtowej następujących towarów: skóry i imitacji skóry,
bagażu, toreb do przenoszenia, toreb, plecaków, portmonetek, portfeli, mebli, części mebli, poduszek [meble], luster [meble], ramek do zdjęć, ramek do obrazów, bielizny
pościelowej, narzut na łóżka, koców na łóżka, wyrobów
tekstylnych do użytku jako pościel, tekstyliów, ręczników
[tekstylne], tekstyliów domowych, gobelinów tekstylnych, zasłon tekstylnych, artykułów tekstylnych do użytku
domowego, ubrań, nakryć głowy, szali na głowę, daszków
[nakrycia głowy], artykułów odzieżowych na szyję, obuwia damskiego, obuwia dziecięcego, obuwia męskiego,
bielizny, odzieży wierzchniej, wyrobów pończoszniczych,
pasków [odzież], broszek [akcesoria odzieżowe], spinek
do włosów, zapięć do włosów, wstążek do włosów, kokard
do włosów, ozdób do włosów, nakryć głowy dla nowożeńców w postaci ozdobnych grzebieni do włosów, dywanów [tekstylne], tapet tekstylnych, tekstylnych pokryć
ściennych, dywaników, mat.
531783
(220) 2021 07 20
GOLDRIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Police
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) „Zeffir” Cukiernia UKraińska
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.11, 19.13.03
(510), (511) 44 Usługi medyczne, Usługi weterynaryjne,
Usługi w zakresie higieny i urody dla ludzi i zwierząt, Usługi
w zakresie rolnictwa, akwakultury, ogrodnictwa i leśnictwa.
(210)
(731)
(540)
(540)

531696
(220) 2021 07 19
ALASSAD ABEER, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
DR Rosa Damascena
(531) 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 30 Wypieki, wyroby cukiernicze, czekolada
i desery, Wyroby cukiernicze, ciasta, tarty i ciasteczka,
Lód, lody spożywcze, mrożone jogurty i sorbety, Mrożone wyroby cukiernicze zawierające lody, 35 Usługi handlu
detalicznego w zakresie żywności, Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze środkami spożywczymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku ze środkami spożywczymi.
531817
(220) 2021 07 21
KAMENCZAK JANUSZ ZAKŁAD ŚLUSARSKO-KOTLARSKI KAMEN, Pustków
(540) (znak słowno-graficzny)
(210)
(731)
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(540) kamen

(531) 26.05.04, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 11 Kotły, Piece, Piece do spalania, Piece do ogrzewania centralnego, Piece do ogrzewania powietrza, Piece
na paliwa stałe, Piece do sprzedaży w zestawach, Piece o powolnym spalaniu, Piece do spalania biomasy, Piece do spalania pelletu, Palniki, Palniki grzewcze nieprzenośne, Palniki
do paliw stałych, Palniki do użytku przemysłowego, Palniki
do instalacji grzewczych, Palniki na pellet, Palniki na biomasę, Podajniki do palników, Zasobniki do palników, Urządzenia
wspomagające do palników, Instalacje grzewcze, Urządzenia
kontrolujące temperaturę i reagujące na nią, Urządzenia sterownicze do instalacji grzewczych.
(210) 531858
(220) 2021 07 21
(731) COOLING.PL ZDZIECH SPÓŁKA JAWNA, Sokołów
(540) (znak słowny)
(540) Endorfy
(510), (511) 9 Myszki komputerowe, Słuchawki dokanałowe,
Głośniki, Komputery i sprzęt komputerowy, Podkładki pod
myszki, Wzmacniacze audio, Elektroakustyczne korektory
częstotliwości, Mikrofony, Słuchawki z mikrofonem do komunikacji, Zestawy na biurko lub zestawy samochodowe
z wmontowanym głośnikiem, umożliwiające używanie telefonów komórkowych bez użycia rąk, Podkładki chłodzące do komputerów przenośnych, Klawiatury komputerowe,
Głośniki do telefonów komórkowych, Podkładki do myszek
komputerowych, Zasilacze sieciowe [transformatory], Zestawy na głowę do rzeczywistości wirtualnej, Urządzenia
optyczne, wzmacniacze i korektory, Obudowy komputerowe, Mikrofony do używania bez użycia rąk do telefonów
komórkowych, Głośniki [sprzęt audio], Słuchawki, Wentylatory chłodzące wewnętrzne do komputerów, Głośniki z wbudowanymi wzmacniaczami, Zasilacze sieciowe, Słuchawki
douszne, Zestawy głośnomówiące do telefonów komórkowych, Podkładki chłodzące do notebooków, Audiowizualne zestawy słuchawkowe do grania w gry wideo, Głośniki
do przenośnych odtwarzaczy multimedialnych, Domowe
głośniki audio, Głośniki bezprzewodowe, Części i akcesoria
do urządzeń audio, mikrofony do urządzeń łączności, Słuchawki [zakładane na głowę], Słuchawki do gier z wirtualną
rzeczywistością, Radiatory, Korektory graficzne [urządzenia
audio], Słuchawki muzyczne, Kable do komputerów, Głośniki
audio, Głośniki bezprzewodowe z możliwością połączenia,
Wentylatory do procesorów głównych [cpu], Wzmacniacze dźwięku, Urządzenia mikrokomputerowe, Mikrofony
[do urządzeń telekomunikacyjnych], Głośniki komputerowe, Słuchawki stereofoniczne, Słuchawki bezprzewodowe,
Wzmacniacze, Ramy na monitory komputerowe, Uchwyty
do mocowania przystosowane do komputerów, Uchwyty
do głośników, Uchwyty do kamer montowanych do kasków, Uchwyty na deskę rozdzielczą na telefony komórkowe, Uchwyty na deskę rozdzielczą do urządzeń nawigacyjnych, Uchwyty do korzystania z telefonów komórkowych
bez użycia rąk, Podstawki pod telewizory, Ramy montażowe
do sprzętu komputerowego, Stojaki na sprzęt komputerowy,
20 Biurka do celów biurowych, Stoliki komputerowe, Meble
szkolne, Podnóżki, Fotele z regulowanym oparciem i podparciem dla nóg [meble], Meble do siedzenia, Biurka i stoły, Fotele biurowe, Zagłówki [meble], Podłokietniki, Krzesła
[fotele] biurowe, Krzesła na kółkach, Biurka, Stoły biurowe,
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Rozkładane fotele, Meble biurowe, Krzesła obrotowe, Fotele,
Stoły, Podgłówki, wałki, Meble, Krzesła, fotele z ruchomym
oparciem, Meble komputerowe, Rozkładane fotele [do siedzenia i spania], Przenośne podkładki pod plecy do użycia
z krzesłami, Poduszki-podkładki na krzesła, Podkładki z tworzyw sztucznych, Stojaki do komputerów, Stojaki ramowe,
Stojaki, półki, Stojaki na lady, Stojaki wielofunkcyjne [meble],
Wielopozycyjne stojaki [meble], Stojaki na głośniki [meble],
35 Informacja marketingowa, Organizowanie imprez w celach handlowych i reklamowych, Promocja sprzedaży, Organizacja i prowadzenie prezentacji produktów, Prezentacje
towarów i usług, Kampanie marketingowe, Organizowanie
i prowadzenie targów w celach handlowych lub reklamowych, Prezentowanie produktów w mediach dla celów
sprzedaży detalicznej, Rozpowszechnianie materiałów reklamowych i promocyjnych, Reklama i marketing, Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne.
(210)
(731)
(540)
(540)

(531)

531910
(220) 2021 07 23
FROŃ KAROL SMC 24, Częstochowa
(znak słowno-graficzny)
FRONIOWE FIRMOWE REWOLUCJE

02.09.18, 26.13.01, 26.04.02, 26.04.05, 26.04.18, 29.01.13,
27.05.01
(510), (511) 35 Analiza danych biznesowych, Analiza danych
i statystyk dotyczących badań rynkowych, Analiza informacji
w zakresie działalności gospodarczej, Analiza ocen dotyczących zarządzania działalnością gospodarczą, Analiza odbioru
reklamy, Analiza położenia (stanu) firmy, Analiza pracy w celu
określenia umiejętności pracownika i innych wymagań względem tego pracownika, Analiza reakcji na reklamę i badania
rynkowe, Analiza rynku, Analiza świadomości społecznej
w dziedzinie reklamy, Analiza systemów zarządzania działalnością gospodarczą, Analiza trendów biznesowych, Analiza trendów marketingowych, Analiza zarządzania w biznesie, Analiza
zysków biznesowych, Analizowanie reakcji konsumentów,
Analizy biznesowe rynków, Analizy danych badań rynkowych,
Analizy ekonomiczne do celów działalności gospodarczej,
Analizy funkcjonowania firm, Analizy gospodarcze, Analizy
kosztów, Analizy kosztów i korzyści, Analizy prognoz ekonomicznych do celów działalności gospodarczej, Analizy statystyk handlowych, Analizy w zakresie marketingu, Analizy w zakresie reklamy, Badania biznesowe, Badania dla celów działalności gospodarczej, Badania dotyczące cen, Badania dotyczące działalności gospodarczej, Badania dotyczące informacji
na temat firm, Badania dotyczące informacji biznesowych,
Badania i analiza w dziedzinie manipulacji rynkowych, Badania
i pozyskiwanie informacji o działalności gospodarczej, Badania
konsumenckie, Badania opinii publicznej, Badania rynku i analizy biznesowe, Badania rynku i badania marketingowe, Badania w zakresie biznesu, Badania w zakresie działalności gospodarczej i usługi doradcze, Badania w zakresie public relations,
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Badania w zakresie reklamy, Badania w zakresie wizerunku
korporacyjnego, Badania w zakresie wydajności działalności
gospodarczej, Badania w zakresie wyszukiwania informacji
handlowych, Badania w zakresie zysków, Badanie działalności
gospodarczej i rynku, Biznesowe usługi doradcze i konsultacyjne, Biznesowe usługi doradcze w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, Dobór personelu [dla osób trzecich],
Doradzanie przedsiębiorstwom przemysłowym w zakresie
prowadzenia interesów, Doradzanie przedsiębiorstwom handlowym w zakresie prowadzenia ich interesów, Doradztwo
biznesowe, Doradztwo biznesowe dotyczące finansowania
rozwoju, Doradztwo biznesowe dotyczące reklamy, Doradztwo biznesowe w dziedzinie transportu i dostaw, Doradztwo
biznesowe w zakresie marketingu strategicznego, Doradztwo
dla przedsiębiorstw przemysłowych lub handlowych w zakresie prowadzenia firmy, Doradztwo dotyczące korporacyjnej
struktury przedsiębiorstw, Doradztwo dotyczące organizowania działalności gospodarczej, Doradztwo dotyczące reklamy,
Doradztwo dotyczące zarządzania marketingowego, Doradztwo handlowe w zarządzaniu działalnością gospodarczą, Doradztwo i informacja dotycząca rachunkowości, Doradztwo
i konsultacje biznesowe w zakresie franchisingu, Doradztwo
i konsultacje dotyczące zatrudnienia, Doradztwo i pomoc
w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, Doradztwo
organizacyjne dotyczące programów lojalnościowych dla
klientów, Doradztwo profesjonalne w zakresie zarządzania
personelem, Doradztwo reklamowe i marketingowe, Doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej,
Doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych public relations, Doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych
w reklamie, Doradztwo w dziedzinie zarządzania ryzykiem
w przedsiębiorstwie, Doradztwo w sprawach działalności gospodarczej, Doradztwo w sprawach zarządzania personelem,
Doradztwo w zakresie administrowania działalnością gospodarczą, Doradztwo w zakresie analizy zachowań zakupowych
konsumentów, Doradztwo w zakresie analizy biznesowej, Doradztwo w zakresie działalności gospodarczej dotyczące rozwoju produktu, Doradztwo w zakresie działalności gospodarczej dotyczące wytwarzania produktów, Doradztwo w zakresie efektywności biznesowej, Doradztwo w zakresie marketingu biznesowego, Doradztwo w zakresie organizacji i prowadzenia działalności gospodarczej, Doradztwo w zakresie organizacji przedsiębiorstw i zarządzania przedsiębiorstwami, Doradztwo w zakresie promocji sprzedaży, Doradztwo w zakresie
segmentacji rynku, Doradztwo w zakresie strategii dla przedsiębiorstw, Doradztwo w zakresie tożsamości przedsiębiorstwa, Doradztwo w zakresie usług reklamowych i promocyjnych, Doradztwo w zakresie wydajności przedsiębiorstw, Doradztwo w zakresie zarządzania przedsiębiorstwami na zasadach franchisingu, Doradztwo w zakresie zarządzania biznesowego, w tym przez Internet, Doradztwo w zakresie zarządzania firmą, Doradztwo w zakresie zarządzania personelem,
Doradztwo w zakresie zasobów ludzkich, Dostarczanie skomputeryzowanych danych w zakresie działalności gospodarczej,
Gromadzenie informacji dla firm, Informacja o działalności gospodarczej i informacja handlowa, Informacja marketingowa,
Informacje na temat metod sprzedaży, Informacje na temat
rankingu sprzedaży produktów, Informacje na temat sprzedaży produktów, Interpretacja danych dotyczących badań rynku,
Konsultacje w zakresie organizacji i zarządzania działalnością
gospodarczą, w tym zarządzania personelem, Konsultacje
w zakresie planowania działalności gospodarczej, Konsultacje
w zakresie promocji działalności gospodarczej, Ocena możliwości w zakresie działalności gospodarczej, Opracowanie koncepcji marketingowych, Opracowywanie biznesowych danych statystycznych, Opracowywanie i realizacja planów
i koncepcji medialnych i reklamowych, Opracowywanie
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i wdrażanie strategii marketingowych na rzecz innych, Opracowywanie informacji handlowych, Opracowywanie pomysłów dla ekonomii biznesu, Opracowywanie strategii przedsiębiorstw, Opracowywanie strategii i pomysłów marketingowych, Organizacja działalności gospodarczej, Organizacja zarządzania działalnością gospodarczą, Planowanie działalności
gospodarczej, Planowanie strategiczne dla działalności gospodarczej, Planowanie strategii marketingowych, Planowanie w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, Pomoc
dla przedsiębiorstw handlowych w zarządzaniu ich interesami, Pomoc dla przedsiębiorstw przemysłowych w zakresie
prowadzenia ich interesów, Pomoc i doradztwo w zakresie
organizacji działalności gospodarczej, Pomoc i porady dotyczące organizacji i zarządzania działalnością gospodarczą, Pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi
lub handlowymi, Pomoc, usługi doradcze i konsultacje w zakresie analizy biznesowej, Pomoc, usługi doradcze i konsultacyjne w zakresie zarządzania biznesowego, Pomoc, usługi
doradcze i konsultacyjne w zakresie organizacji działalności
gospodarczej, Pomoc, usługi doradcze i konsultacyjne
w związku z planowaniem biznesowym, Pomoc w organizowaniu działalności gospodarczej, Pomoc w zarządzaniu, Pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą lub zadaniami
handlowymi przedsiębiorstwa przemysłowego lub handlowego, Pomoc w zarządzaniu sprawami gospodarczymi, Porównywanie rozwiązań w działalności gospodarczej (ocena
praktyk w organizacji działalności gospodarczej), Prognozy
rynkowe, Przygotowywanie planów marketingowych, Zbieranie i analizy informacji i danych związanych z zarządzaniem
działalnością gospodarczą, 41 Analizowanie wyników testów
i danych edukacyjnych dla osób trzecich, 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, Doradztwo zawodowe (doradztwo edukacyjne lub szkoleniowe), Doradztwo zawodowe
i coaching, Dostarczanie informacji edukacyjnych, Edukacja
i szkolenia w dziedzinie przetwarzania danych elektronicznych, Edukacja on-line z komputerowej bazy danych lub
za pomocą Internetu czy ekstranetów, Edukacja w dziedzinie
bezpieczeństwa i higieny pracy, Edukacja w dziedzinie informatyki, Edukacja w dziedzinie przetwarzania danych, Edukacja
zawodowa, Edukacyjne usługi doradcze, Elektroniczna publikacja tekstów i druków, innych niż reklamowe, w Internecie,
Informacja dotycząca edukacji udzielana on-line z komputerowej bazy danych lub z Internetu, Informacje dotyczące kariery
zawodowej i usługi doradztwa zawodowego (doradztwo
edukacyjne i szkoleniowe), Informacje i wiadomości on-line
w dziedzinie szkoleń zawodowych, Instruktaż w zakresie technik komunikacyjnych, Komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji elektronicznej, Konferencje (Organizowanie
i prowadzenie -), Kształcenie praktyczne [pokazy], Kursy edukacyjne dotyczące finansów, Kursy instruktażowe, Kursy korespondencyjne dotyczące inwestowania, Kursy korespondencyjne dotyczące inwestycji osobistych, Kursy rozwijające
umiejętności konsultacyjne, Kursy samoświadomości [szkolenia], Kursy szkoleniowe, Kursy szkoleniowe w dziedzinie zarządzania, Kursy szkoleniowe w dziedzinie finansów, Kursy szkoleniowe w zakresie badań i rozwoju, Kursy szkoleniowe w zakresie rozwoju osobistego, Kursy szkoleniowe w zakresie planowania strategicznego związanego z reklamą, promocją, marketingiem i biznesem, Kursy szkoleniowe związane z analizą
systemów, Kursy szkoleniowe związane z obsługą klienta, Kursy w zakresie opracowywania programów i sprzętu komputerowego, Kursy w zakresie rozwoju osobistego, Multimedialne
wydania publikacji elektronicznych, Nauczanie dotyczące zarządzania, Nauczanie i szkolenia w dziedzinie biznesu, przemy-
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słu i technologii informacyjnej, Nauczanie indywidualne, Nauczanie w zakresie ekonomii i zarządzania, Opracowywanie
kursów edukacyjnych i egzaminów, Opracowywanie materiałów edukacyjnych, Organizacja egzaminów w celu oceny
stopnia dokonań, Organizacja i przeprowadzanie kursów edukacyjnych, Organizacja i przeprowadzanie warsztatów i seminariów w zakresie samoświadomości, Organizacja konferencji
edukacyjnych, Organizacja sympozjów dotyczących edukacji,
Organizacja sympozjów dotyczących szkoleń, Organizacja
szkoleń, Organizacja warsztatów i seminariów, Organizowanie
i prowadzanie konferencji edukacyjnych, Organizowanie i prowadzenie konferencji na temat biznesu i handlu, Organizowanie i prowadzenie warsztatów szkoleniowych, Organizowanie
i prowadzenie seminariów i warsztatów [szkolenia], Organizowanie i prowadzenie spotkań w dziedzinie edukacji, Organizowanie i prowadzenie zajęć, Organizowanie komputerowych
kursów szkoleniowych, Organizowanie konferencji dotyczących szkoleń, Organizowanie konferencji związanych z handlem, Organizowanie konferencji związanych z biznesem, Organizowanie kursów stosujących metody nauczania programowanego, Organizowanie kursów stosujących metody nauki samodzielnej, Organizowanie kursów w zakresie szkoleń
technicznych, Organizowanie kursów wykorzystujących metody samokształcenia, Organizowanie prezentacji do celów
edukacyjnych, Organizowanie programów szkoleniowych,
Organizowanie seminariów związanych z reklamą, Organizowanie szkoleń biznesowych, Organizowanie szkoleń handlowych, Organizowanie wykładów edukacyjnych, Organizowanie zajęć dydaktycznych, Produkcja filmów w celach edukacyjnych, Produkcja materiałów kursowych rozprowadzanych
na seminariach zawodowych, Produkcja nagrań dźwięku i obrazu na nośnikach dźwięku i obrazu, Produkcja programów
telewizyjnych na żywo do celów edukacyjnych, Programowanie serwisów informacyjnych do transmisji przez Internet, Programy edukacyjne i szkoleniowe w zakresie zarządzania ryzykiem, Prowadzenie kursów dotyczących szkoleń administracyjnych, Prowadzenie kursów dotyczących administrowania
działalnością gospodarczą, Prowadzenie kursów dotyczących
zarządzania działalnością gospodarczą, Prowadzenie kursów
edukacyjnych z zakresu biznesu, Prowadzenie kursów edukacyjnych dotyczących zarządzania działalnością gospodarczą,
Prowadzenie kursów szkoleniowych na temat zarządzania
działalnością gospodarczą, Prowadzenie seminariów szkoleniowych związanych z zarządzaniem czasem, Prowadzenie
warsztatów edukacyjnych w dziedzinie biznesu, Przekazywanie know-how [szkolenia], Przygotowanie prezentacji do celów szkoleniowych, Przygotowywania programów dokumentalnych do emisji, Przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenia], Publikacja materiałów dostępnych za pośrednictwem baz danych lub Internetu, Publikowanie dydaktycznych materiałów edukacyjnych, Publikowanie
materiałów multimedialnych on-line, Publikowanie tekstów
i obrazów, w tym w formie elektronicznej, innych niż do celów
reklamowych, Skomputeryzowane szkolenia, Szkolenia personelu, Szkolenia przemysłowe, Szkolenia w zakresie elektronicznego przetwarzania danych, Szkolenia w zakresie reklamy,
Szkolenia w zakresie umiejętności biznesowych, Szkolenia
w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, Szkolenia
z zakresu public relations, Szkolenia z zakresu stosunków pomiędzy pracodawcami i pracownikami, Szkolenia w zakresie
technik komputerowych, Szkolenia w zakresie technik komunikacyjnych, Szkolenia związane z finansami, Szkolenie personelu w zakresie umiejętności związanych z systemami biurowymi, Szkolenie personelu zajmującego się finansami, Szkolenie w zakresie administracji, Szkolenie z zakresu sprzedaży,
Szkolenie związane z karierą zawodową, Szkolenie zaawansowane, Trening osobisty [szkolenie], Udostępnianie elektronicz-
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nych publikacji on-line, Udostępnianie informacji dotyczących
szkoleń, Udostępnianie kursów instruktażowych wspomaganych komputerowo, Udzielanie informacji i przygotowywanie
raportów o postępach związanych z edukacją i szkoleniami,
Udostępnianie z globalnej sieci komputerowej lub Internetu
publikacji, które mogą być przeglądane, Usługi doradcze w zakresie edukacji i szkolenia kierownictwa i personelu, Usługi
doradztwa edukacyjnego, Usługi edukacji biznesowej, Usługi
edukacyjne dla kadry kierowniczej, Usługi edukacyjne i szkoleniowe związane z zarządzaniem działalnością gospodarczą,
Usługi edukacyjne w zakresie szkoleń biznesowych, Usługi
edukacyjne w zakresie zarządzania, Usługi edukacyjne związane ze szkoleniami zawodowymi, Usługi edukacyjne związane
ze szkoleniem sprzedażowym, Usługi edukacyjne związane
z zadowoleniem klienta, Usługi konsultacyjne dotyczące analizy wymagań szkoleniowych, Usługi konsultacyjne w zakresie
edukacji biznesowej, Usługi konsultacyjne związane ze szkoleniami pracowników, Usługi kształcenia praktycznego, Usługi
nauczania umiejętności komunikacyjnych, Usługi mentoringu
biznesowego, Usługi nauczania związane z pomocą biznesową, Usługi organizowania i prowadzenia warsztatów szkoleniowych, Usługi szkolenia dla personelu, Usługi szkolenia kadry w dziedzinie handlu detalicznego, Usługi szkolenia personelu działu sprzedaży, Usługi szkolenia w dziedzinie zarządzania, Usługi szkoleniowe dla biznesu, Usługi szkoleniowe dla
przemysłu, Usługi szkoleniowe dotyczące zarządzania działalnością gospodarczą, Usługi szkoleniowe dotyczące marketingu w handlu detalicznym, Usługi szkoleniowe w dziedzinie
zarządzania handlem detalicznym, Usługi szkoleniowe w zakresie sprzedaży, Usługi szkoleniowe w zakresie logistyki, Usługi szkoleniowe w zakresie doradztwa do spraw zarządzania.
531928
(220) 2021 07 25
NOWIŃSKI MACIEJ, Dąbrowa Górnicza;
NOWAK BARTOSZ, Gliwice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PRODENTA clinic
(210)
(731)

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.13.25
(510), (511) 44 Usługi kliniki dentystycznej, Usługi dentystyczne, Konsultacje dentystyczne, Usługi w zakresie opieki
zdrowotnej dla ludzi, Usługi farmaceutyczne, Usługi medyczne.
(551) wspólne prawo ochronne
531942
(220) 2021 08 04
WUB DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LIVE IN POLAND

(210)
(731)
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(531) 27.05.01, 29.01.14, 02.07.25
(510), (511) 35 Usługi zarządzania biznesowego w zakresie
rozwoju przedsiębiorstw, Doradztwo w zakresie działalności
gospodarczej dotyczące rozwoju produktu, Wsparcie w dziedzinie zarządzania przedsiębiorstwem, Wsparcie w dziedzinie organizacji przedsiębiorstwa, Wsparcie w dziedzinie promocji biznesu, Wsparcie w dziedzinie zarządzania działalnościami gospodarczymi, Wsparcie w dziedzinie zarządzania
przedsiębiorstwem i planowania, Wsparcie w dziedzinie zarządzania przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, Wsparcie dla pracowników w sprawach z zakresu działalności gospodarczej, Wsparcie i doradztwo w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą i jej organizacji, Świadczenie usług na rzecz instytucji akademickich w zakresie zarządzania kursami akademickimi, Świadczenie usług administracyjnych dla instytucji akademickich w zakresie zapisów
na kursy on-line, Pośrednictwo pracy (biura -), Doradztwo
w zakresie zarządzania firmą, Zarządzanie firmą [na rzecz
osób trzecich], Doradzanie przedsiębiorstwom przemysłowym w zakresie prowadzenia interesów, Doradzanie przedsiębiorstwom handlowym w zakresie prowadzenia ich interesów, Usługi rejestrowania pracowników, Rekrutacja pracowników wspomagających prace biurowe, Dostarczanie
informacji dotyczących rekrutacji pracowników, Usługi w zakresie rejestrowania pracowników, Usługi w zakresie pracowników tymczasowych, Przydzielanie stanowisk dla pracowników tymczasowych, Znajdowanie posady dla pracowników
tymczasowych, Prowadzenie rejestru pracowników [dla
osób trzecich], Usługi w zakresie tymczasowego przydziału
pracowników, Zarządzanie planami świadczeń socjalnych
dla pracowników, Dostarczanie informacji w zakresie rekrutacji pracowników, Usługi agencji pośrednictwa pracy i rekrutacji pracowników, Dostarczanie informacji w zakresie usług
relokacji pracowników, Usługi administracyjne w zakresie
programów przekazywania udziałów pracownikom, Usługi
agencji pośrednictwa pracy w zakresie zatrudniania pracowników biurowych, Pośrednictwo w działalności handlowej
dla osób trzecich, Pośrednictwo w kontaktach handlowych
i gospodarczych, Pośrednictwo w kontraktach na kupno
i sprzedaż produktów, Pośrednictwo w zawieraniu umów
kupna i sprzedaży na rzecz osób trzecich, Doradztwo biznesowe, Doradztwo podatkowe [rachunkowość], Outsourcing
[doradztwo biznesowe], Doradztwo dotyczące zatrudnienia,
Doradztwo związane z zarządzaniem, Doradztwo dotyczące
zbywania firm, Doradztwo dotyczące działalności gospodarczej, Doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, Doradztwo w zakresie planowania działalności gospodarczej, Doradztwo w zakresie zarządzania dokumentacją handlową,
Doradztwo w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, Doradztwo w sprawach działalności gospodarczej, Doradztwo dotyczące organizowania działalności gospodarczej, Doradztwo w zakresie administrowania działalnością
gospodarczą, Doradztwo w zakresie organizacji działalności
gospodarczej, Doradztwo w zakresie organizowania działalności gospodarczej, Działalność gospodarcza (doradztwo
w zakresie zarządzania -), Działalność gospodarcza (specjalistyczne doradztwo w zakresie -), Doradztwo specjalistyczne
w sprawach działalności gospodarczej, Zarządzanie i doradztwo w sprawach działalności gospodarczej, Profesjonalne doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, Profesjonalne doradztwo w zakresie zarządzania
działalnością gospodarczą, Doradztwo w zakresie organizacji
i zarządzania przedsiębiorstwami, Pomoc i doradztwo w zakresie organizacji działalności gospodarczej, Doradztwo
w zakresie organizacji i zarządzania działalnością gospodarczą, Doradztwo i pomoc w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, Doradztwo w zakresie organizacji i prowa-

25

dzenia działalności gospodarczej, Doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, Doradztwo w zakresie zarządzania biznesowego i organizacji
przedsiębiorstw, Doradztwo w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, Działalność gospodarcza
(doradztwo w zakresie organizacji i zarządzania -), Doradztwo w zakresie organizacji przedsiębiorstw i zarządzania
przedsiębiorstwami, Doradztwo w zakresie zatrudnienia,
Doradztwo w zakresie rekrutacji personelu, Doradztwo
i konsultacje dotyczące zatrudnienia, Zarządzanie personalne (doradztwo w zakresie -), Doradztwo w zakresie planowania kariery, Doradztwo w zakresie pośrednictwa pracy, Doradztwo w zakresie zarządzania kadrami, Doradztwo w sprawach zarządzania personelem, Doradztwo w zakresie zarządzania personelem, Doradztwo w zakresie zasobów ludzkich, Doradztwo profesjonalne w zakresie zarządzania personelem, Doradztwo w zakresie znajdowania zatrudnienia dla
personelu, Doradztwo w zakresie zarządzania personelem
i zatrudniania, Doradztwo zawodowe (inne niż związane
z edukacją i szkoleniami), Informacje dotyczące kariery i usługi doradcze (inne niż doradztwo edukacyjne i szkoleniowe),
Doradztwo z zakresu księgowości, Doradztwo księgowe
w zakresie podatków, Doradztwo i informacja dotycząca rachunkowości, Doradztwo w zakresie zwrotu podatku [rachunkowość], Przygotowywanie zeznań podatkowych i doradztwo podatkowe, Doradztwo w zakresie działalności gospodarczej dotyczące rachunkowości, Doradztwo biznesowe dotyczące finansowania rozwoju, Doradztwo w zakresie
przenoszenia przedsiębiorstwa, Doradztwo w zakresie przejęć przedsiębiorstw, Doradztwo w zakresie nabywania
przedsiębiorstw, Doradztwo w dziedzinie przejmowania
firm, Doradztwo w zakresie strategii dla przedsiębiorstw, Doradztwo handlowe w zarządzaniu działalnością gospodarczą, Zarządzanie działalnością gospodarczą (doradztwo
w zakresie -), Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności
gospodarczej, Doradztwo i konsultacje w zakresie działalności gospodarczej, Doradztwo księgowe w zakresie sporządzania zeznań podatkowych, Doradztwo w zakresie zarządzania dotyczące rekrutacji personelu, Doradztwo w dziedzinie zarządzania działalnością gospodarczą i marketingu,
Zarządzanie procesami biznesowymi i doradztwo w tym
zakresie, Zarządzanie procesami gospodarczymi i doradztwo w tym zakresie, Doradztwo dla przedsiębiorstw przemysłowych lub handlowych w zakresie prowadzenia firmy, Doradztwo w zakresie przejęć (nabycia), Doradztwo w zakresie
analizy biznesowej, Doradztwo w zakresie działalności gospodarczej dotyczące reorganizacji finansowej, 36 Doradztwo finansowe dotyczące podatków, Doradztwo finansowe
dotyczące planowania podatków, Doradztwo podatkowe
[nie prowadzenie rachunków], Doradztwo podatkowe
[nie dotyczy księgowości], Doradztwo finansowe w zakresie
podatków, Doradztwo w zakresie finansów przedsiębiorstw,
Doradztwo w zakresie inwestycji finansowych, Doradztwo
w zakresie podatków dochodowych, Doradztwo w zakresie podatków dochodowych [finansowe], Niezależne doradztwo w zakresie planowania finansowego, Doradztwo finansowe związane z inwestowaniem w nieruchomości,
Usługi zarządzania nieruchomościami, Usługi doradcze dotyczące nieruchomości, Usługi konsultacyjne dotyczące nieruchomości, Usługi w zakresie zakwaterowań, Usługi w zakresie porozumień dotyczących nieruchomości [usługi finansowe], Usługi w zakresie wyszukiwania nieruchomości
mieszkaniowych, Usługi znajdowania mieszkań na rzecz
osób trzecich [stałe zamieszkanie], Usługi agencyjne lub pośrednictwo w zakresie wynajmu budynków, Doradztwo finansowe, Finansowe (doradztwo -), Doradztwo w sprawach
finansowych, Doradztwo i analiza finansowa, Doradztwo
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podatkowe [nie dotyczy prowadzenia rachunków], Doradztwo finansowe i usługi konsultingu finansowego, 41 Trening
rozwoju osobistego, Kursy w zakresie rozwoju osobistego,
Kursy szkoleniowe w zakresie rozwoju osobistego, Kursy
szkoleniowe w zakresie badań i rozwoju, Usługi edukacyjne
związane z rozwojem sprawności intelektualnej dzieci, Usługi edukacyjne związane z rozwojem sprawności umysłowej
dzieci, Zapewnianie szkoleń doskonalenia umiejętności zawodowych, Doradztwo w zakresie szkolenia i doskonalenia
zawodowego, Kursy szkoleniowe, Kursy językowe, Prowadzenie kursów, Zapewnianie kursów instruktażowych, Zapewnianie kursów szkoleniowych, Organizacja kursów językowych, Zapewnianie kursów edukacyjnych, Organizowanie
kursów instruktażowych, Prowadzenie kursów instruktażowych, Zapewnianie kursów językowych, Prowadzenie kursów edukacyjnych, Organizowanie kursów szkoleniowych,
Edukacyjne kursy z zakwaterowaniem, Kursy edukacyjne dotyczące finansów, Kursy szkoleniowe dotyczące księgowości,
Kursy korespondencyjne dotyczące inwestowania, Kursy
szkoleniowe z zakwaterowaniem, Zapewnianie kursów szkoleniowych on-line, Zapewnianie kursów szkolenia ustawicznego, Udzielanie kursów szkolenia zawodowego, Kursy szkoleniowe w dziedzinie zarządzania, Kursy szkoleniowe w dziedzinie finansów, Kursy korespondencyjne, nauka na odległość, Kursy szkoleniowe w formie pisemnej, Kursy powtórkowe do egzaminów państwowych, Kursy korespondencyjne dotyczące inwestycji osobistych, Prowadzenie kursów
edukacyjnych z biznesu, Organizowanie kursów wykorzystujących metody samokształcenia, Prowadzenie kursów dotyczących szkoleń administracyjnych, Opracowywanie kursów
edukacyjnych i egzaminów, Zapewnianie kursów dokształcających i doszkalających, Organizacja i przeprowadzanie
kursów edukacyjnych, Prowadzenie kursów, seminariów
i warsztatów, Przygotowywanie kursów edukacyjnych i egzaminów, Kursy szkoleniowe związane z obsługą klienta,
Usługi w zakresie zapewniania kursów szkoleniowych, Prowadzenie kursów edukacyjnych z zakresu biznesu, Usługi
edukacyjne w postaci kursów korespondencyjnych, Organizowanie kursów stosujących metody nauki samodzielnej,
Prowadzenie kursów dotyczących administrowania działalnością gospodarczą, Organizowanie warsztatów zawodowych i kursów szkoleniowych, Usługi doradztwa dotyczące
opracowywania kursów szkoleniowych, Prowadzenie podstawowych kursów czytania i pisania, Zapewnianie kursów
instruktażowych w zakresie finansów, Prowadzenie kursów
dotyczących zarządzania działalnością gospodarczą, Organizowanie uczestnictwa uczniów w kursach edukacyjnych,
Nauczanie w szkołach z kursami przygotowawczymi, Kursy
szkolne w zakresie pomocy w nauce, Kursy szkolne związane
z przygotowaniem do egzaminów, Usługi edukacyjne w zakresie zapewniania kursów instruktażowych, Zapewnianie
kursów instruktażowych w zakresie zarządzania ogólnego,
Zapewnianie kursów szkoleniowych na temat zarządzania
biznesowego, Usługi edukacyjne w zakresie zapewniania
kursów edukacyjnych, Organizowanie kursów wykorzystujących metody nauczania na odległość, Zapewnianie kursów
szkoleniowych na poziomie szkoły wyższej, Prowadzenie
kursów edukacyjnych dotyczących zarządzania działalnością
gospodarczą, Świadczenie usług w zakresie szkół i kursów
językowych, Usługi edukacyjne w postaci kursów na poziomie uniwersyteckim, Prowadzenie kursów nauki na odległość na poziomie uniwersyteckim, Usługi w zakresie organizacji i prowadzenia kursów szkoleniowych, Prowadzenie
kursów szkoleniowych na temat zarządzania działalnością
gospodarczą, Kursy szkoleniowe dla młodych ludzi przygotowujące do kariery zawodowej, Podyplomowe kursy szkoleniowe związane ze studiami z zakresu zarządzania, Udostęp-
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nianie kursów szkoleniowych dla młodych ludzi przygotowujących do zatrudnienia, Prowadzenie kursów nauki na odległość na poziomie szkoły wyższej, Organizowanie i prowadzenie kursów w szkołach dziennych dla dorosłych, Udostępnianie kursów szkoleniowych dla młodych ludzi przygotowujących do wykonywania określonych zawodów, Prowadzenie kursów instruktażowych, edukacyjnych i szkoleniowych dla młodych ludzi i dorosłych, Usługi konsultacyjne
związane ze szkoleniami pracowników, Usługi szkoleń pracowników związane z nowoczesną technologią biurową,
Szkolenia z zakresu stosunków pomiędzy pracodawcami
i pracownikami, Doradztwo zawodowe (doradztwo edukacyjne lub szkoleniowe), Doradztwo zawodowe [edukacja],
Doradztwo specjalistyczne w zakresie edukacji, Doradztwo
szkoleniowe w zakresie zarządzania, Doradztwo w zakresie
szkolenia zawodowego, Informacje dotyczące kariery zawodowej i usługi doradztwa zawodowego (doradztwo edukacyjne i szkoleniowe), Kształcenie ustawiczne, Udzielanie informacji związanych z kształceniem ustawicznym za pośrednictwem Internetu, Kształcenie na uniwersytetach i w szkołach wyższych, Trening osobisty [szkolenie], Szkolenie zaawansowane, Szkolenie w zakresie rachunkowości, Szkolenie
w zakresie podatków, Szkolenie w zakresie administracji, Organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], Szkolenie związane z karierą zawodową, Szkolenie personelu zajmującego się finansami, Usługi edukacyjne związane
ze szkoleniem personelu z zakresu technologii żywności,
Edukacja językowa, Edukacja zawodowa, Edukacja zawodowa dla młodych ludzi, Edukacja w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, Edukacja dorosłych, Edukacja [nauczanie], Usługi szkół [edukacja], Usługi edukacyjne, Usługi edukacyjne i instruktażowe, Usługi rozrywkowe, edukacyjne i instruktażowe, Usługi edukacyjne dla dorosłych dotyczące finansów, Usługi szkoleniowe w dziedzinie finansów, Szkolenia
związane z finansami, Doradztwo zawodowe i coaching,
Doradztwo w zakresie szkoleń, Doradztwo w zakresie szkoleń biznesowych, Organizowanie indywidualnej nauki języków, Usługi nauki na odległość świadczone on-line, Usługi
edukacyjne w zakresie nauki drugiego języka, Usługi edukacyjne związane z nauką języków obcych, 42 Doradztwo naukowe, Badania naukowe, Prowadzenie badań [naukowych],
Sporządzanie raportów naukowych, Prowadzenie badań naukowych, Usługi doradcze dotyczące nauki, Badania i analizy
naukowe, Usługi doradcze w zakresie nauki, Doradztwo
w zakresie badań naukowych, Usługi w zakresie badań naukowych, Usługi doradcze dotyczące badań naukowych,
Sporządzanie raportów dotyczących badań naukowych,
Usługi naukowe i badania w tym zakresie, Badania naukowe
prowadzone przy użyciu baz danych.
532040
(220) 2021 07 28
GO FEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CARBON C SILESIA FESTIVAL

(210)
(731)

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.05.01, 26.05.18
(510), (511) 25 Odzież, Koszulki, Podkoszulki, T-shirty również
z nadrukami okolicznościowymi i reklamowymi, Chusty, Szaliki, Kurtki, Polary, Zawieszki na szyję stosowane m.in, Do kluczy,
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identyfikatorów i telefonów komórkowych, Akcesoria odzieżowe, Nakrycia głowy, Czapki, Daszki do czapek, 35 Usługi
promocji w zakresie imprez rozrywkowych, festiwali, festiwali
muzycznych, festiwali telewizyjnych, artystycznych, kulturalnych, rekreacyjnych, plenerowych, koncertów i związanych
z organizacją wypoczynku oraz w zakresie wydawnictw i nagrań na kasetach i płytach cd i DVD, 41 Organizowanie konferencji, kongresów, seminariów, sympozjów, zjazdów i wykładów, Organizowanie imprez rozrywkowych, festiwali, festiwali
telewizyjnych, artystycznych, naukowych, kulturalnych, rekreacyjnych, sportowych, plenerowych, festynów, estradowych,
widowisk multimedialnych, widowisk typu światło i dźwięk,
pokazów ogni sztucznych i/lub laserów, Organizowanie konkursów edukacyjnych i rozrywkowych, Organizowanie loterii,
konkursów, turniejów, Usługi w zakresie organizowania, prowadzenia i obsługi dyskotek i nocnych klubów, Usługi klubowe, Usługi studiów nagrań i studiów filmowych, Produkcja
i montaż programów radiowych i telewizyjnych, Produkcja
filmów, Usługi obsługi technicznej i menedżerskiej produkcji
telewizyjnej i filmowej, Organizowanie wystaw w celach kulturalnych i edukacyjnych, Informacja o imprezach rozrywkowych, rekreacyjnych, Publikowanie książek, Wydawanie nagrań na kasetach i płytach CD, Usługi związane z organizacją
wypoczynku, Usługi wydawnicze, Publikacja elektroniczna
on-line książek i periodyków nie do pobrania, Obsługa publikacji elektronicznych on-line.
(210)
(731)
(540)
(540)

532115
(220) 2021 07 27
RÓG DOMINIK, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
Sipizza
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532131
(220) 2021 07 29
GENERON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Grudziądz
(540) (znak słowny)
(540) MOCC
(510), (511) 32 Napoje bezalkoholowe, Napoje orzeźwiające, Napoje izotoniczne, Napoje energetyzujące zawierające kofeinę, Napoje energetyzujące [nie do celów medycznych].
(210)
(731)

532153
(220) 2021 07 29
EKIPA HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków;
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI LODÓW
KORAL-JÓZEF KORAL SPÓŁKA JAWNA, Limanowa
(540) (znak słowny)
(540) EKIPA KORAL
(510), (511) 30 Lody, batony i lizaki lodowe, sandwicze
lodowe, rolady lodowe, torty lodowe, jogurty mrożone
(jako lody), lody sorbetowe, desery z udziałem lodów,
lody w proszku, galaretki owocowe (jako słodycze), ciasta, ciastka, ciasta mrożone, jadalne ozdoby do ciast
i lodów, wyroby cukiernicze, sosy do deserów w tym
do lodów, napoje na bazie czekolady, herbaty, kakao lub
kawy-w tym mrożone, 32 Napoje bezalkoholowe, aperitify bezalkoholowe, ekstrakty z owoców bezalkoholowe,
koktajle bezalkoholowe, nektary owocowe, soki owocowe, lemoniada, soki warzywne, sorbety (jako napoje)
wody gazowane, wody mineralne.
(551) wspólne prawo ochronne
(210)
(731)

532164
(220) 2021 07 28
HARMANN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kokotów
(540) (znak słowny)
(540) airdot
(510), (511) 11 Systemy HVAC (ogrzewanie, wentylacja
i klimatyzacja), Systemy, Instalacje, urządzenia, aparatura, armatura, w tym regulacyjna: wentylacyjne, Systemy,
instalacje, urządzenia, aparatura, armatura, w tym regulacyjna: rekuperacyjne, Systemy, instalacje, urządzenia,
aparatura, armatura, w tym regulacyjna: klimatyzacyjne, Systemy, instalacje, urządzenia, aparatura, armatura,
w tym regulacyjna: nawiewcze, Systemy, instalacje, urządzenia, aparatura, armatura, w tym regulacyjna: do filtracji powietrza, Systemy, instalacje, urządzenia, aparatura,
armatura, w tym regulacyjna: do nawilżania powietrza,
Systemy, instalacje, urządzenia, aparatura, armatura,
w tym regulacyjna: do osuszania powietrza, Systemy, instalacje, urządzenia, aparatura, armatura, w tym regulacyjna: do dezodoryzacji, Systemy, instalacje, urządzenia,
aparatura, armatura, w tym regulacyjna: do oczyszczania
powietrza, Systemy, instalacje, urządzenia, aparatura, armatura, w tym regulacyjna: grzewcze, Systemy, instalacje, urządzenia, aparatura, armatura, w tym regulacyjna:
chłodnicze, Systemy, instalacje, urządzenia, aparatura,
armatura, w tym regulacyjna: do suszenia, Akcesoria,
zespoły, podzespoły, osprzęt, wyposażenie oraz części
do wymienionych powyżej systemów, instalacji, urządzeń, aparatury, armatury zawarte w klasie 11.
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.14, 24.07.99
(510), (511) 43 Restauracje, Usługi zaopatrzenia w żywność
i napoje, Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem
i produktami, własnym transportem.
(210) 532122
(220) 2021 07 29
(731) SIRE SPIRITS, LLC, Hoboken, US
(540) (znak słowny)
(540) LE CHEMIN DU ROI
(510), (511) 33 Szampan.
532130
(220) 2021 07 29
GENERON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Grudziądz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MOCC

(210)
(731)

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.11.25
(510), (511) 32 Napoje bezalkoholowe, Napoje orzeźwiające,
Napoje izotoniczne, Napoje energetyzujące zawierające kofeinę, Napoje energetyzujące [nie do celów medycznych].

532196
(220) 2021 07 30
PIESIK JOLANTA D & J FOOD, Wieluń;
GAGATEK-WOŹNIAK ANNA POULTRY FOODS, Wieluń
(540) (znak słowno-graficzny)
(210)
(731)
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(540) WODA NAMYSŁÓW

(531)

05.01.08, 06.01.01, 02.07.02, 02.07.13, 26.03.24, 26.03.04,
26.03.14, 26.03.16, 27.05.01, 25.01.01, 25.07.01, 29.01.15
(510), (511) 32 Bezalkoholowe aromatyzowane napoje gazowane, Bezalkoholowe gazowane napoje na bazie soków
owocowych, Bezalkoholowe napoje gazowane, Bezalkoholowe wyciągi z owoców, Bezalkoholowe napoje zawierające soki
warzywne, Bezalkoholowe napoje niskokaloryczne, Bezalkoholowe napoje gazowane aromatyzowane herbatą, Aromatyzowane napoje gazowane, Cydr bezalkoholowy, Gazowana woda
mineralna, Gazowane soki owocowe, Koktajle bezalkoholowe,
Koncentraty do sporządzania napojów bezalkoholowych, Koncentraty do sporządzania napojów owocowych, Lemoniady
(Syropy do -), Napój gazowany o smaku waniliowym, Napoje
bezalkoholowe, Napoje bezalkoholowe na bazie owoców,
o smaku herbaty, Napoje energetyzujące, Napoje izotoniczne,
Napoje bezalkoholowe o smaku owocowym, Napoje bezalkoholowe wzbogacone witaminami i solami mineralnymi, Napoje
bezalkoholowe zawierające soki owocowe, Napoje na bazie
owoców lub warzyw, Napoje na bazie wody zawierające ekstrakty z herbaty, Napoje orzeźwiające, Napoje owocowe, Napoje zawierające witaminy, Niegazowane napoje bezalkoholowe,
Preparaty do produkcji wody gazowanej, Preparaty rozpuszczalne do sporządzania napojów, Smakowa woda mineralna,
Syropy do sporządzania smakowych wód mineralnych, Syropy i inne preparaty bezalkoholowe do sporządzania napojów,
Woda aromatyzowana, Woda gazowana, Woda gazowana
wzbogacona witaminami [napoje], Woda mineralizowana [napoje], Woda mineralna, Woda pitna butelkowana, Woda pitna
z witaminami, Woda wzbogacona odżywczo, Woda źródlana,
Wody mineralne i gazowane, Wody o smaku owocowym.
(551) wspólne prawo ochronne
532197
(220) 2021 07 30
PIESIK JOLANTA D & J FOOD, Wieluń;
GAGATEK-WOŹNIAK ANNA POULTRY FOODS, Wieluń
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WODA NAMYSŁÓW
(210)
(731)

(531)

02.07.02, 02.07.13, 05.01.08, 06.01.01, 25.01.01, 25.07.01,
26.03.04, 26.03.14, 26.03.16, 26.03.24, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 32 Bezalkoholowe aromatyzowane napoje
gazowane, Bezalkoholowe gazowane napoje na bazie
soków owocowych, Bezalkoholowe napoje gazowane,
Bezalkoholowe wyciągi z owoców, Bezalkoholowe napoje
zawierające soki warzywne, Bezalkoholowe napoje niskokaloryczne, Bezalkoholowe napoje gazowane aromatyzo-
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wane herbatą, Aromatyzowane napoje gazowane, Cydr
bezalkoholowy, Gazowana woda mineralna, Gazowane
soki owocowe, Koktajle bezalkoholowe, Koncentraty
do sporządzania napojów bezalkoholowych, Koncentraty
do sporządzania napojów owocowych, Lemoniady (Syropy do -), Napój gazowany o smaku waniliowym, Napoje
bezalkoholowe, Napoje bezalkoholowe na bazie owoców, o smaku herbaty, Napoje energetyzujące, Napoje
izotoniczne, Napoje bezalkoholowe o smaku owocowym,
Napoje bezalkoholowe wzbogacone witaminami i solami mineralnymi, Napoje bezalkoholowe zawierające soki
owocowe, Napoje na bazie owoców lub warzyw, Napoje
na bazie wody zawierające ekstrakty z herbaty, Napoje
orzeźwiające, Napoje owocowe, Napoje zawierające witaminy, Niegazowane napoje bezalkoholowe, Preparaty
do produkcji wody gazowanej, Preparaty rozpuszczalne
do sporządzania napojów, Smakowa woda mineralna,
Syropy do sporządzania smakowych wód mineralnych,
Syropy i inne preparaty bezalkoholowe do sporządzania
napojów, Woda aromatyzowana, Woda gazowana, Woda
gazowana wzbogacona witaminami [napoje], Woda mineralizowana [napoje], Woda mineralna, Woda pitna butelkowana, Woda pitna z witaminami, Woda wzbogacona
odżywczo, Woda źródlana, Wody mineralne i gazowane,
Wody o smaku owocowym.
(551) wspólne prawo ochronne
532198
(220) 2021 07 30
PIESIK JOLANTA D & J FOOD, Wieluń;
GAGATEK-WOŹNIAK ANNA POULTRY FOODS, Wieluń
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WODA NAMYSŁÓW
(210)
(731)

(531) 02.07.02, 02.07.13, 27.05.01, 26.04.14, 26.04.22, 27.05.24
(510), (511) 32 Bezalkoholowe aromatyzowane napoje
gazowane, Bezalkoholowe gazowane napoje na bazie
soków owocowych, Bezalkoholowe napoje gazowane,
Bezalkoholowe wyciągi z owoców, Bezalkoholowe napoje
zawierające soki warzywne, Bezalkoholowe napoje niskokaloryczne, Bezalkoholowe napoje gazowane aromatyzowane herbatą, Aromatyzowane napoje gazowane, Cydr
bezalkoholowy, Gazowana woda mineralna, Gazowane
soki owocowe, Koktajle bezalkoholowe, Koncentraty
do sporządzania napojów bezalkoholowych, Koncentraty
do sporządzania napojów owocowych, Lemoniady (Syropy do -), Napój gazowany o smaku waniliowym, Napoje
bezalkoholowe, Napoje bezalkoholowe na bazie owoców, o smaku herbaty, Napoje energetyzujące, Napoje
izotoniczne, Napoje bezalkoholowe o smaku owocowym,
Napoje bezalkoholowe wzbogacone witaminami i solami mineralnymi, Napoje bezalkoholowe zawierające soki
owocowe, Napoje na bazie owoców lub warzyw, Napoje
na bazie wody zawierające ekstrakty z herbaty, Napoje
orzeźwiające, Napoje owocowe, Napoje zawierające witaminy, Niegazowane napoje bezalkoholowe, Preparaty
do produkcji wody gazowanej, Preparaty rozpuszczalne
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do sporządzania napojów, Smakowa woda mineralna,
Syropy do sporządzania smakowych wód mineralnych,
Syropy i inne preparaty bezalkoholowe do sporządzania
napojów, Woda aromatyzowana, Woda gazowana, Woda
gazowana wzbogacona witaminami [napoje], Woda mineralizowana [napoje], Woda mineralna, Woda pitna butelkowana, Woda pitna z witaminami, Woda wzbogacona
odżywczo, Woda źródlana, Wody mineralne i gazowane,
Wody o smaku owocowym.
(551) wspólne prawo ochronne
532199
(220) 2021 07 30
PIESIK JOLANTA D & J FOOD, Wieluń;
GAGATEK-WOŹNIAK ANNA POULTRY FOODS, Wieluń
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WODA NAMYSŁÓW
(210)
(731)

(531)

02.07.02, 02.07.13, 05.01.08, 06.01.01, 25.01.01, 25.07.01,
26.03.04, 26.03.14, 26.03.16, 26.03.24, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 32 Bezalkoholowe aromatyzowane napoje
gazowane, Bezalkoholowe gazowane napoje na bazie
soków owocowych, Bezalkoholowe napoje gazowane,
Bezalkoholowe wyciągi z owoców, Bezalkoholowe napoje
zawierające soki warzywne, Bezalkoholowe napoje niskokaloryczne, Bezalkoholowe napoje gazowane aromatyzowane herbatą, Aromatyzowane napoje gazowane, Cydr
bezalkoholowy, Gazowana woda mineralna, Gazowane
soki owocowe, Koktajle bezalkoholowe, Koncentraty
do sporządzania napojów bezalkoholowych, Koncentraty
do sporządzania napojów owocowych, Lemoniady (Syropy do -), Napój gazowany o smaku waniliowym, Napoje
bezalkoholowe, Napoje bezalkoholowe na bazie owoców, o smaku herbaty, Napoje energetyzujące, Napoje
izotoniczne, Napoje bezalkoholowe o smaku owocowym,
Napoje bezalkoholowe wzbogacone witaminami i solami mineralnymi, Napoje bezalkoholowe zawierające soki
owocowe, Napoje na bazie owoców lub warzyw, Napoje
na bazie wody zawierające ekstrakty z herbaty, Napoje
orzeźwiające, Napoje owocowe, Napoje zawierające witaminy, Niegazowane napoje bezalkoholowe, Preparaty
do produkcji wody gazowanej, Preparaty rozpuszczalne
do sporządzania napojów, Smakowa woda mineralna,
Syropy do sporządzania smakowych wód mineralnych,
Syropy i inne preparaty bezalkoholowe do sporządzania
napojów, Woda aromatyzowana, Woda gazowana, Woda
gazowana wzbogacona witaminami [napoje], Woda mineralizowana [napoje], Woda mineralna, Woda pitna butelkowana, Woda pitna z witaminami, Woda wzbogacona
odżywczo, Woda źródlana, Wody mineralne i gazowane,
Wody o smaku owocowym.
(551) wspólne prawo ochronne
(210) 532219
(220) 2021 08 01
(731) CHLEBICKI TOMASZ, Konstancin-Jeziorna
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) T T

(531) 26.04.02, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.04, 29.01.06
(510), (511) 35 Pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne,
Usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe, 42 Testowanie, stwierdzanie autentyczności i kontrola jakości, Usługi naukowe i technologiczne, Usługi projektowania, Usługi
w zakresie technologii informacyjnych, Usługi w zakresie
projektowania.
(210)
(731)
(540)
(540)

532276
(220) 2021 07 30
SOBIERAJ RYSZARD ANDRZEJ, Pełczyska
(znak słowno-graficzny)
ZESPÓŁ WOKALNY „PEŁCZYSZCZANIE”

(531) 27.05.01, 29.01.14, 06.01.04, 26.04.04, 24.13.02
(510), (511) 41 Usługi w postaci występów zespołu muzycznego.
(210)
(731)
(540)
(540)

532312
(220) 2021 08 02
ORNATOWSKI ŁUKASZ CIACHO CAFE, Wyśmierzyce
(znak słowno-graficzny)
LodoWata

(531) 27.05.01, 29.01.15, 08.01.18, 25.03.15
(510), (511) 30 Kawa, herbata, wyroby cukiernicze i słodycze,
lody, 43 Kawiarnie, lodziarnie, usługi mobilnych lodziarni, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem.
(210)
(731)

532325
(220) 2021 08 03
AROUS ABDELHAMID JEAN CARENO PARIS,
Wielkie Lniska
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) JC

(531) 27.05.01, 26.04.01, 26.04.07, 26.04.18
(510), (511) 3 Antyperspiranty, preparaty do demakijażu
i depilacji, dezodoranty, mydła, preparaty do golenia, środki perfumeryjne, preparaty kosmetyczne do mycia i kąpieli, kosmetyki pielęgnacyjne i upiększające, toniki, mleczka
i balsamy do ciała, kremy do rąk, kremy do pilingu, preparaty
kosmetyczne wyszczuplające, maseczki kosmetyczne, szampony, preparaty i środki do pielęgnacji włosów i skóry głowy,
płyny do pielęgnacji włosów, środki upiększające, artykuły
toaletowe, kosmetyki, lakiery do paznokci, preparaty do makijażu, 35 Reklama, reklamy prasowe, radiowe, telewizyjne,
korespondencyjne i za pośrednictwem sieci komputerowej,
rozpowszechnianie materiałów reklamowych, zarządzanie
w działalności handlowej, usługi w zakresie sprzedaży hurtowej i detalicznej oraz z wykorzystaniem Internetu wyrobów
kosmetycznych i perfumeryjnych, usługi agencji importowo-eksportowej.
(210) 532404
(220) 2021 08 05
(731) TOMASIK TOMASZ AKADEMIA SPA, Gdynia
(540) (znak słowny)
(540) hadado
(510), (511) 3 Olejki do celów kosmetycznych, Kremy
do twarzy do użytku kosmetycznego, Kremy do ciała, Kremy do skóry, Kremy do rąk, Kremy kosmetyczne, Kremy
do mycia, Kremy odżywcze, Kosmetyki w postaci kremów,
Kremy przeciw starzeniu się skóry, Krem przeciwzmarszczkowy, Kremy do oczyszczania skóry, Maseczki do ciała
w kremie, Kremy oczyszczające, Kremy kosmetyczne odżywcze, Kremy kosmetyczne do masażu, Nieleczniczy
krem do twarzy, Kremy i balsamy kosmetyczne, Nielecznicze kremy do skóry, Kremy odżywcze nielecznicze, Kremy do masażu, nie do celów leczniczych, Kremy, emulsje i żele nawilżające, Kremy i balsamy do opalania, Płyny
do mycia twarzy [kosmetyki], Środki oczyszczające skórę,
Środki do oczyszczania skóry twarzy [kosmetyki], Maski
kosmetyczne, Maseczki do twarzy, Maseczki do ciała, Nawilżacze do skóry, Środki nawilżające przeciwdziałające
starzeniu się skóry, Peelingi do twarzy [kosmetyki], Kosmetyczne peelingi do ciała, Żele oczyszczające, Żele pod
oczy, Kosmetyki w formie żeli, Mydła i żele, Żele do użytku kosmetycznego, Żele do masażu, inne niż do celów
medycznych, Toniki do użytku kosmetycznego, 41 Nauczanie, Zapewnianie szkoleń on-line, Zapewnianie kursów szkoleniowych, Zapewnianie kursów szkoleniowych
on-line, Zapewnianie seminariów szkoleniowych on-line,
Zapewnianie szkoleń doskonalenia umiejętności zawodowych, Zapewnianie szkoleń, kształcenia i nauczania, Organizacja szkoleń, Szkolenia edukacyjne, Szkolenia personelu, Skomputeryzowane szkolenia, Szkolenie zaawansowane, Szkolenia przemysłowe, Wynajmowanie nagranych
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szkoleń, Usługi szkolenia zawodowego, Usługi szkolenia
personelu, Prowadzenie warsztatów [szkolenia], Szkolenie i instruktaż, Trening osobisty [szkolenie], Produkcja
filmów szkoleniowych, Publikowanie podręczników szkoleniowych, Organizowanie seminariów szkoleniowych,
Prowadzenie seminariów szkoleniowych, Wypożyczanie
materiałów szkoleniowych, Udostępnianie informacji dotyczących szkoleń, Organizowanie seminariów dotyczących szkoleń, Doradztwo w zakresie szkoleń, Szkolenie
w zakresie higieny, Szkolenia w dziedzinie medycyny,
Przekazywanie know-how [szkolenia], Usługi szkoleniowe
wspomagane komputerowo, Warsztaty w celach szkoleniowych, Szkolenia biznesowe, Zapewnianie szkoleniowych kursów medycznych, Szkolenia w zakresie pielęgnacji urody, Szkolenia techniczne związane z higieną, Kursy
szkoleniowe z zakresu zdrowia, Prowadzenie seminariów
szkoleniowych dla klientów, Organizacja wystaw w celach
szkoleniowych, Kursy szkoleniowe związane z medycyną,
Szkolenie za pośrednictwem mediów radiowo-telewizyjnych, Szkolenie w zakresie zdrowia i wellness, Informacje
i wiadomości on-line w dziedzinie szkoleń zawodowych,
Usługi trenerskie, 44 Doradztwo dotyczące kosmetyków,
Doradztwo dotyczące urody, Doradztwo świadczone
za pośrednictwem Internetu w dziedzinie pielęgnacji ciała i urody, Usługi spa medycznych, Usługi medyczne, Doradztwo w dziedzinie pielęgnacji ciała i urody, Doradztwo
w zakresie urody, Gabinety pielęgnacji skóry, Świadczenie
usług przez salony piękności, Salony piękności, Pielęgnacja urody dla ludzi, Nakładanie produktów kosmetycznych
na ciało, Nakładanie produktów kosmetycznych na twarz,
Usługi doradcze związane z pielęgnacją skóry, Usługi doradcze dotyczące urody, Usługi doradcze dotyczące pielęgnacji urody, Udzielanie informacji związanych z usługami
salonów piękności, Usługi kosmetyczne, Usługi salonów
piękności, Usługi spa, Usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody, Usługi w zakresie pielęgnacji twarzy, Usługi
w zakresie pielęgnacji urody świadczone przez uzdrowisko [spa], Zabiegi kosmetyczne dla twarzy, Zabiegi kosmetyczne dla ciała, Zabiegi higieniczne dla ludzi, Usługi
zabiegów pielęgnacji twarzy, Usługi w zakresie zabiegów
upiększających, Usługi woskowania ciała w celu usuwania
włosów u ludzi, Masaże, Udzielanie informacji związanych
z tradycyjnym masażem japońskim, Informacje dotyczące
masażu, Tradycyjny masaż japoński.
(210)
(731)
(540)
(540)

532439
(220) 2021 08 06
DUSZCZYK JAKUB, Rogaszyce
(znak słowno-graficzny)
EKSPERTYZY SĄDOWE JAKUB DUSZCZYK

(531) 01.13.15, 16.03.17, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 45 Usługi biegłych sądowych.
(210) 532443
(220) 2021 08 06
(731) MYŚLIWIEC GABRIEL, Jasło
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) diamondTEAM

(531) 27.05.01, 29.01.12, 17.02.04, 26.13.25
(510), (511) 35 Administrowanie konkursami w celach reklamowych, Administrowanie zawodami w celach reklamowych, Promocja towarów i usług poprzez sponsorowanie,
Usługi reklamowe w zakresie odzieży, Usługi konsultingowe
w zakresie marketingu internetowego, Usługi konsultingowe
w dziedzinie rozwoju koncepcji reklamowych, Usługi konsultingowe dotyczące reklamy, Usługi konsultacyjne w zakresie
marketingu bezpośredniego, Usługi konsultacyjne w zakresie marketingu, Usługi doradztwa w zakresie marketingu,
Usługi doradcze w zakresie marketingu, Usługi doradcze odnoszące się do akcji promocyjnych, Usługi doradcze dotyczące promocji sprzedaży, Usługi doradcze dotyczące reklamy, promocji i marketingu, Usługi doradcze dotyczące reklamy, Dystrybucja broszur reklamowych, Dystrybucja drukowanych materiałów reklamowych, Dystrybucja materiałów
promocyjnych, Dystrybucja materiałów reklamowych (ulotek, prospektów, broszur, próbek, w szczególności do sprzedaży katalogowej dalekodystansowej) w kraju lub poza nim,
Dystrybucja materiałów reklamowych, Dystrybucja ogłoszeń
reklamowych, Rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych,
Rozpowszechnianie materiałów reklamowych w internecie,
Rozpowszechnianie materiałów reklamowych przez pocztę,
Rozpowszechnianie materiałów reklamowych i promocyjnych, Rozpowszechnianie materiałów w zakresie reklamy,
marketingu i publicity, Rozpowszechnianie materiałów reklamowych, Rozpowszechnianie produktów do celów reklamowych, Rozpowszechnianie reklam, Rozpowszechnianie reklam poprzez Internet, Rozpowszechnianie reklam za pośrednictwem internetowych sieci komunikacyjnych, Rozpowszechnianie reklam dla osób trzecich za pomocą sieci komunikacyjnej on-line w Internecie, Rozpowszechnianie reklam na rzecz osób trzecich przez Internet, Rozpowszechnianie reklam dla osób trzecich, Zapewnianie przestrzeni reklamowej w czasopismach, gazetach i magazynach, Marketing
internetowy, Organizowanie i przeprowadzanie wydarzeń
promocyjnych, Projektowanie broszur reklamowych, Projektowanie logo reklamowych, Promocja [reklama] podróży,
Promowanie towarów i usług osób trzecich poprzez pomaganie sponsorom kojarzenia ich towarów i usług z działalnością sportową, Promowanie towarów i usług osób trzecich
poprzez aranżowanie łączenia towarów i usług sponsorów
z zawodami sportowymi, Promowanie towarów i usług
w drodze sponsorowania międzynarodowych wydarzeń
sportowych, Promowanie towarów i usług w formie sponsorowania wydarzeń sportowych, Promowanie zawodów i wydarzeń sportowych, Przygotowywanie materiałów reklamowych, Przygotowywanie prezentacji w celach reklamowych,
Przygotowywanie ulotek reklamowych, Przygotowywanie
reklam prasowych, Publikowanie materiałów reklamowych,
Usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe, Organizowanie aukcji, Organizowanie aukcji internetowych, Organizowanie i prowadzenie aukcji, Organizowanie i przeprowadzanie aukcji za pośrednictwem internetu, Organizowanie
i przeprowadzanie aukcji, Prowadzenie aukcji, Przeprowadzanie interaktywnych aukcji wirtualnych, Przeprowadzanie
sprzedaży aukcyjnej, Usługi handlu detalicznego w odniesieniu do akcesoriów odzieżowych, Usługi sklepów detalicz-
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nych on-line obejmujące odzież, Usługi sprzedaży detalicznej związane z materiałami piśmiennymi, Usługi sprzedaży
detalicznej w związku z nakryciami głowy, Usługi sprzedaży
detalicznej w związku z tkaninami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z drukami, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z jednorazowymi wyrobami papierowymi, Usługi
sprzedaży detalicznej w związku z odzieżą, Usługi sprzedaży
detalicznej w związku z obuwiem, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z artykułami papierniczymi, Usługi sprzedaży
detalicznej w związku z materiałami artystycznymi, Usługi
sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem sportowym,
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z artykułami sportowymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z grami, Usługi
sprzedaży detalicznej w związku z zabawkami, Usługi sprzedaży detalicznej świadczone on-line w zakresie artykułów
odzieżowych, Usługi sprzedaży detalicznej świadczone on-line w zakresie zabawek, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie artykułów sportowych, Usługi sprzedaży detalicznej
związane ze sprzedażą odzieży i dodatków odzieżowych,
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z materiałami artystycznymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z obuwiem,
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z odzieżą, Usługi
sprzedaży hurtowej w związku z drukami, Usługi sprzedaży
hurtowej w związku ze sprzętem sportowym, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z artykułami sportowymi, Usługi
sprzedaży hurtowej w związku z grami, Usługi sprzedaży
hurtowej w związku z zabawkami, Organizowanie sprzedaży
w trybie aukcji i przetargów publicznych, Usługi w zakresie
sprzedaży detalicznej i hurtowej odzieży, w tym odzieży
sportowej i przyrządów do ćwiczeń fizycznych, Usługi w zakresie promocji sportu poprzez reklamowanie za pośrednictwem materiałów reklamowych takich jak: wydawnictwa,
plakaty, afisze, figurki, chorągiewki, albumy, kalendarze, fotografie, plakaty, gadżety reklamowe z nadrukami o charakterze reklamowym, 41 Multimedialne wydania publikacji elektronicznych, Pisanie i publikowanie tekstów, innych niż teksty
reklamowe, Publikacja gazet elektronicznych on-line, Publikacja kalendarzy, Publikacja kalendarzy imprez, Publikacja
materiałów edukacyjnych, Publikowania broszur, Publikowanie arkuszy informacyjnych, Publikowanie czasopism elektronicznych, Publikowanie czasopism internetowych, Publikowanie gazety dla klientów w Internecie, Publikowanie katalogów dotyczących turystyki, Publikowanie plakatów, Publikowanie tekstów edukacyjnych, Administrowanie [organizacja] konkursami, Administrowanie [organizacja] zawodami,
Organizacja gier, Organizacja i przeprowadzanie zawodów
sportowych, Organizacja konkursów edukacyjnych, Organizacja konkursów tanecznych, Organizacja turniejów sportowych, Organizacja wystaw w celach szkoleniowych, Organizacja zawodów lekkoatletycznych, Organizacja zawodów
rekreacyjnych, Organizowanie ceremonii rozdania nagród,
Organizacja konferencji edukacyjnych, Organizacja konkursów w dziedzinie rozrywki, Organizowanie ceremonii przyznania nagród za osiągnięcia, Organizowanie i prowadzenie
zjazdów, Organizowanie i prowadzenie zawodów, Organizowanie konferencji w celach rekreacyjnych, Organizowanie
konferencji związanych z reklamą, Organizowanie konferencji związanych z rozrywką, Organizowanie konferencji dotyczących rozrywki, Organizowanie konkursów w celach rozrywkowych, Organizowanie konkursów w celach edukacyjnych lub rozrywkowych, Organizowanie kursów instruktażowych dla turystów, Organizowanie zawodów, Organizowanie zawodów [edukacja lub rozrywka], Organizowanie zawodów i ceremonii przyznawania nagród, Organizowanie zawodów lekkoatletycznych, Organizowanie zjazdów w celach
rozrywkowych, Organizowanie zjazdów w celach rekreacyjnych, Organizowanie zjazdów w celach edukacyjnych, Za-

32

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

wody w aerobiku, Edycja nagrań audio, Edycja nagrań wideo,
Edycja zdjęć, Montaż filmów, Montaż filmów fotograficznych,
Montaż lub nagrywanie dźwięku i obrazu, Montaż [obróbka]
taśm wideo, Prezentacja nagrań wideo, Produkcja animowanych fragmentów na taśmie filmowej, Produkcja edukacyjnych nagrań dźwiękowych i wideo, Produkcja filmów animowanych, Produkcja filmów szkoleniowych, Produkcja filmów
w celach edukacyjnych, Produkcja imprez sportowych
na potrzeby telewizji, Produkcja imprez sportowych na potrzeby filmowe, Produkcja imprez sportowych na potrzeby
radiowe, Produkcja nagrań dźwiękowych, Produkcja nagrań
dźwiękowych i muzycznych, Doradztwo w zakresie sprawności fizycznej, Doradztwo w zakresie treningu fizycznego,
Edukacja sportowa, Gimnastyka (Instrukcje -), Informacje dotyczące edukacji sportowej, Instruktaż w zakresie ćwiczeń fizycznych, Instruktaż w zakresie sportów zimowych, Kursy
szkoleniowe dotyczące zajęć sportowych, Kursy szkoleniowe
z zakresu zdrowia, Lekcje gimnastyki, Nauczanie, trening i instruktaż sportowy, Nauczanie w dziedzinie wychowania fizycznego, Nauczanie w zakresie zdrowia, Nauka gimnastyki,
Nauka jazdy na nartach, Nauka tańca, Nauka tańca dla dorosłych, Nauka tańca dla dzieci, Nauka tańca na rurze, Nauka
w zakresie sportu, Obiekty i sprzęt do aerobiku i tańca, Organizacja zajęć, Organizowanie i prowadzenie zajęć, Organizowanie szkoleń sportowych, Prowadzenie zajęć w zakresie
ćwiczeń fizycznych, Trenowanie, Udzielanie lekcji tańca,
Usługi doradcze w zakresie ćwiczeń fizycznych [fitness],
Usługi szkoleniowe w dziedzinie narciarstwa, Usługi szkoleniowe w zakresie sportu, Usługi trenerskie w zakresie zajęć
sportowych, Usługi w zakresie nauki tańca, Usługi w zakresie
wychowania fizycznego, Zajęcia w zakresie ćwiczeń fizycznych, Zapewnianie kursów szkoleniowych w zakresie sportu,
Edukacja, rozrywka i sport, Organizowanie obozów sportowych dla dzieci i młodzieży, Organizowanie obozów sportowych dla dorosłych, Organizowanie zajęć sportowych, Organizowanie zajęć gimnastycznych, Organizowanie zajęć tanecznych, Organizowanie kolonii i półkolonii sportowych.
(210)
(731)
(540)
(540)
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wej w związku z grami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku
z pomocami naukowymi, 41 Publikowanie, sprawozdawczość i pisanie tekstów, Usługi edukacyjne, rozrywkowe
i sportowe, Edukacja, rozrywka i sport, Organizacja i przeprowadzanie aktywności kulturalnych, Publikowanie (on-line),
Publikowanie (druk).
(210) 532477
(220) 2021 08 07
(731) WĄS JOANNA MANDERKA, Tuchów
(540) (znak słowny)
(540) Manderka
(510), (511) 28 Artykuły do zabawy dla dzieci, Zabawki przystosowane do celów edukacyjnych, Zabawki, Gry, zabawki i akcesoria do zabawy, Gry, Pacynki, Maskotki, Dekoracje
świąteczne, akcesoria dekoracyjne na przyjęcia i sztuczne
choinki, Dekoracje, Artykuły dekoracyjne, 35 Usługi sprzedaży detalicznej w związku z zabawkami, Usługi sprzedaży
detalicznej w związku z torbami i innymi artykułami służącymi do przenoszenia, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z artykułami papierniczymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z pomocami naukowymi, Usługi sprzedaży
detalicznej w związku z artykułami dekoracyjnymi, Usługi
sprzedaży detalicznej w związku z grami, Usługi sprzedaży
hurtowej w związku z zabawkami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z grami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku
z pomocami naukowymi, 41 Publikowanie, sprawozdawczość i pisanie tekstów, Usługi edukacyjne, rozrywkowe
i sportowe, Edukacja, rozrywka i sport, Organizacja i przeprowadzanie aktywności kulturalnych, Publikowanie (on-line),
Publikowanie (druk).
(210)
(731)
(540)
(540)

532488
(220) 2021 08 06
GADZINOWSKA-POŁACIK ANNA, Kalej
(znak słowno-graficzny)
ND NO DUCK

532476
(220) 2021 08 07
WĄS JOANNA MANDERKA, Tuchów
(znak słowno-graficzny)
Manderka.com

(531) 27.05.01
(510), (511) 25 Odzież, 28 Gadżety: śmieszne gadżety
(atrapy), śmieszne gadżety na imprezy, śmieszne gadżety
do zabawy.

(531) 03.11.10, 03.11.24, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 28 Artykuły do zabawy dla dzieci, Zabawki przystosowane do celów edukacyjnych, Zabawki, Gry, zabawki i akcesoria do zabawy, Gry, Pacynki, Maskotki, Dekoracje
świąteczne, akcesoria dekoracyjne na przyjęcia i sztuczne
choinki, Dekoracje, Artykuły dekoracyjne, 35 Usługi sprzedaży detalicznej w związku z zabawkami, Usługi sprzedaży
detalicznej w związku z torbami i innymi artykułami służącymi do przenoszenia, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z artykułami papierniczymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z pomocami naukowymi, Usługi sprzedaży
detalicznej w związku z artykułami dekoracyjnymi, Usługi
sprzedaży detalicznej w związku z grami, Usługi sprzedaży
hurtowej w związku z zabawkami, Usługi sprzedaży hurto-

(210) 532501
(220) 2021 08 09
(731) ZORTRAX SPÓŁKA AKCYJNA, Olsztyn
(540) (znak słowny)
(540) Inkspire
(510), (511) 1 Substancje, materiały i preparaty chemiczne
oraz surowce naturalne, mianowicie izopropanol, glikol, aceton, butanon, węglan sodu oraz ich mieszaniny, Preparaty
i materiały chemiczne dla filmu, fotografii i drukowania, mianowicie izopropanol, glikol, aceton, butanon, węglan sodu
oraz ich mieszaniny, Żywice sztuczne i syntetyczne nieprzetworzone, Żywice epoksydowe, Żywice stosowane w przemyśle drukarskim, Żywice polimerowe, nieprzetworzone,
Żywice syntetyczne [nieprzetworzone] do użytku w produkcji, Surowe żywice sztuczne, Żywice akrylowe, Żywice
termoplastyczne [nieprzetworzone], Żywice utwardzane ultrafioletem, 35 Usługi reklamowe, marketingowe i promocyj-
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ne, Reklama, Reklamy on-line, Reklamy radiowe i telewizyjne,
Reklama banerowa, Usługi zarządzania sprzedażą, Promocja
sprzedaży.
(210)
(731)
(540)
(540)

532557
(220) 2021 08 10
MĄCZKA ARKADIUSZ, Jankowo Gdańskie
(znak słowno-graficzny)
AM PROJEKT

(531) 26.04.02, 26.04.09, 26.04.22, 27.05.01
(510), (511) 35 Analiza marketingowa nieruchomości,
Negocjowanie transakcji handlowych dla osób trzecich,
Pośrednictwo w zakresie transakcji handlowych i umów
handlowych, Sprzedaż aukcyjna nieruchomości, Promocja sprzedaży lokali usługowych i lokali mieszkalnych,
36 Zarządzanie nieruchomościami, Administrowanie nieruchomościami, Zarządzanie portfelem nieruchomości,
Wyceny finansowe nieruchomości, Usługi kredytowania
nieruchomości, Organizowanie wynajmu nieruchomości,
Inwestowanie w nieruchomości, Usługi nabywania nieruchomości, Pomoc w zakupie nieruchomości, Usługi konsultacyjne dotyczące nieruchomości, Usługi w zakresie nieruchomości, Wynajem nieruchomości i majątku, Dostarczanie
nieruchomości na rzecz osób trzecich, Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, Usługi doradztwa inwestycyjnego
dotyczące nieruchomości, Usługi zarządzania sprzedażą lokali usługowych, Usługi zarządzania lokalami mieszkalnymi
i niemieszkalnymi, 37 Usługi budowlane, Nadzór budowlany, Informacja budowlana, Usługi doradztwa budowlanego, Wznoszenie budynków i innych konstrukcji, Usługi
budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe,
Budowanie lokali mieszkaniowych i osiedli mieszkaniowych wraz z infrastrukturą, Usługi robót ziemnych, Usługi
w zakresie realizacji i nadzoru usług remontowych obiektów budowlanych, Usługi doradcze dotyczące remontów
budynków, Budowa instalacji wodociągowych, Montaż instalacji centralnego ogrzewania, Usługi wykonawców instalacji elektrycznych, Budowa użytkowych instalacji słonecznych, Montaż i konserwacja instalacji fotowoltaicznych,
42 Projektowanie architektoniczne w zakresie budowli,
Projektowanie instalacji budowlanych, infrastruktury, dróg
dojazdowych i placów, Projektowanie ogólnobudowlane,
Doradztwo w zakresie projektów architektonicznych i budowlanych, Projektowanie wnętrz budynków, Projektowanie dekoracji wnętrz, Ekspertyzy inżynieryjne, geologiczne, urbanistyczne, Oceny i badania geologiczne, Badania
geologiczne działek budowlanych, Pomiary lub badania
geologiczne.
532584
(220) 2021 08 11
EVEREST INTERNATIONAL SERVICE GROUP SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) hers
(210)
(731)
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(531) 27.05.01
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej
on-line obejmujące odzież, obuwie, nakrycia głowy, torebki, torby, portfele, portmonetki, plecaki, Usługi reklamowe
i marketingowe, Usługi w zakresie promocji sprzedaży, Usługi doradcze dotyczące promocji sprzedaży, Usługi reklamy
on-line, Usługi zarządzania społecznością on-line, Doradztwo biznesowe, Doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie
reklamy, marketingu i promocji, Doradztwo w zakresie public
relations, Doradztwo reklamowe i marketingowe, Doradztwo związane z zarządzaniem, Doradztwo w zakresie efektywności biznesowej, Doradztwo dotyczące organizowania
działalności gospodarczej, Doradztwo w zakresie analizy biznesowej.
532672
(220) 2021 08 12
SARZYŃSKA BARBARA BARBARA KAZIMIERA
SARZYŃSKA-PIEKARNIA SARZYŃSKI, Kazimierz Dolny
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) muzeum koguta i kazimierskich tradycji kulinarnych
(210)
(731)

(531) 29.01.12, 03.07.03, 03.07.24
(510), (511) 9 Magnetyczne, optyczne i elektroniczne nośniki danych, Publikacje elektroniczne, Dyski kompaktowe (audio-wideo), Płyty DVD i CD, Pamięć USB, pendrive,
16 Albumy, Bloki listowe, Broszury, Foldery, Fotografie, Kalendarze, Kartki z życzeniami, Karty, Koperty, Materiały drukowane, obrazy [malarstwo] oprawione lub nie, Materiały piśmienne, Materiały do rysowania, Nalepki, naklejki, Notatniki,
notesy, Papeteria, Papier, Papier w arkuszach jako artykuły
piśmienne, Prospekty, Publikacje drukowane, Reprodukcje
graficzne, Rysunki, ryciny, Torby i torebki do pakowania z papieru, Ulotki, 35 Organizowanie targów i wystaw w celach
handlowych lub reklamowych, Pokazy towarów, Reklama,
Usługi handlu detalicznego artykułami papierowymi, drukowanymi, spożywczymi (w tym wyrobami cukierniczymi
i piekarniczymi), napojami alkoholowymi i bezalkoholowymi, 41 Kształcenie praktyczne, Nauczanie, Organizowanie
konkursów, Organizowanie i obsługa: kongresów, konkursów,
koncertów, Organizowanie i prowadzenie: pracowni specjalistycznych, sympozjów, seminariów, zjazdów, Organizowanie
i prowadzenie pracowni specjalistycznych jako szkolenia, Organizowanie i prowadzenie warsztatów (szkoleń), Organizowanie przyjęć, Pisanie tekstów, innych niż reklamowych, Publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, Udostępnianie publikacji elektronicznych on-line, Rozrywka, Usługi
muzeum, Usługi wystawiennicze dla celów edukacyjnych,
usługi wystawiennicze dla celów rozrywkowych, usługi wystawiennicze dla celów kulturalnych, prezentowanie wystaw
muzealnych, 43 Usługi cukierni, hoteli, kawiarni, pensjonatów, piekarni, restauracji, Obsługa gastronomiczna, Wynajmowanie pomieszczeń.
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532723
(220) 2021 08 13
ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA ROLNICZEGO
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Dębniałki Kaliskie
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Dogs food Sparky with chicken CERTIFIED BY DOGS
(210)
(731)

(531)

03.01.08, 03.07.03, 03.06.03, 26.01.01, 26.04.02, 27.05.01,
29.01.15
(510), (511) 31 Karma dla zwierząt, pokarm dla zwierząt,
Pożywienie dla zwierząt domowych, a zwłaszcza psów,
Substancje odżywcze i wzmacniające dla zwierząt, Odżywki
i substancje wzmacniające dla zwierząt.

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

532729
(220) 2021 08 13
ÇALIŞKAN EKREM, Łoziska
(znak słowno-graficzny)
Ż ZEYREK Kids Club

(531) 26.04.02, 26.11.03, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 25 Odzież, obuwie, nakrycia głowy, 35 Sprzedaż towarów zawartych w klasie 25: odzież, obuwie, nakrycia głowy.
532811
(220) 2021 08 15
VCOLOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VCOLOR
(210)
(731)

(531) 26.01.01, 26.04.03, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 6 Konstrukcje i stojaki metalowe w tym do banerów i nośników reklamowych, galanteria metalowa, metalowe materiały budowlane, metalowe elementy wyposażenia wnętrz, metalowe wyroby zdobnicze, metalowe elementy do mebli, metalowe palety transportowe, metalowe
rolety i żaluzje, 9 Reklamy świetlne w postaci neonów, tablic,
szyldów, kasetonów, plansz i bilbordów podświetlanych,
szyldy podświetlane, bilbordy podświetlane, kasetony pod-
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świetlane, plansze podświetlane, litery i znaki przestrzenne
podświetlane, sygnalizacja świetlna alarmowa, 16 Książki,
gazety, podręczniki, broszury, druki w tym tapet, fototapet,
obrazów, czasopisma, periodyki, prospekty, katalogi, kalendarze, mapy, afisze, albumy, czcionki drukarskie, matryce,
płyty drukarskie, banery, plakaty, drukowane dokumenty:
informacyjne, promocyjne, materiały reklamowe, galanteria
papiernicza: w tym koperty, papeteria, papier listowy, zaproszenia okolicznościowe, wizytówki, dyplomy, druki wielkoformatowe, 20 Meble, materace, stoiska wystawowe, półki,
stojaki, lustra (jako meble), ramy do obrazów, palety transportowe niemetalowe, rolety okienne, tablice ogłoszeniowe,
wyroby stolarskie, chodziki dla dzieci, wykończeniowe elementy z tworzyw sztucznych do mebli, kadzie drewniane
do zlewania wina, urny pogrzebowe, pościel (prócz bielizny
pościelowej), kosze do noszenia dzieci, 35 Sprzedaż: metali,
drewna, tworzyw sztucznych, papieru, szkła, artykułów budowlanych, artykułów sanitarnych, artykułów wyposażenia
wnętrz, artykułów AGD, mebli, sprzętu oświetleniowego,
sprzętu audiowizualnego, prospektów, katalogów, gazet,
artykułów zdobiących wnętrza, druków, tapet, fototapet,
obrazów, druków obrazów, tapet, fototapet, materiałów dekoracyjnych, usługi agencji reklamowej, wydawanie i dystrybucja artykułów reklamowych i promocyjnych, broszur, prospektów, publikowanie tekstów reklamowych, pośrednictwo
handlowo-usługowe, badanie rynku i opinii publicznej, doradztwo w zakresie zarządzania i prowadzenia działalności
gospodarczej, prowadzenie interesów osób trzecich, organizowanie ekspozycji oraz targów i wystaw o charakterze
handlowym i reklamowym, usługi marketingowe i promocyjne, zarządzanie zbiorami informatycznymi, pozyskiwanie informacji do baz danych, Wynajmowanie powierzchni
na cele reklamowe, usługi związane z prowadzeniem przedstawicielstwa podmiotów zagranicznych, dekorowanie
wystaw, zapewnienie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, 37 Usługi budowlane,
montowanie konstrukcji do reklam w tym reklam świetlnych,
montowanie neonów, bilbordów, standów, tablic reklamowych metalowych, konserwacja i serwis, sprzątanie, czyszczenie i mycie obiektów, budowa stoisk wystawienniczych,
40 Poligrafia, introligatorstwo, naświetlanie, skanowanie,
druk cyfrowy, mailing, druk litograficzny, offsetowy, sitowy,
hot-print, tampondruk, techniki łączone, składanie tekstu,
fotoskłady, usługi fotograficzne (wywoływanie i obróbka
zdjęć), usługi przetwarzania danych lub dokumentów przedstawionych na nośnikach materialnych w formie obrazu lub
tekstu na dane w postaci elektronicznej za pomocą skanera, komputera i innych urządzeń cyfrowych, obróbka metalu, drewna, tworzyw sztucznych, szkła, korka, materiałów
do wyplatania, skór, materiałów tekstylnych, papieru, usługi
w zakresie apreturowania papieru i materiałów tekstylnych,
usługi w zakresie drukowania wzorców na papierze, tkaninach i skórach, usługi w zakresie kompletowania materiałów
zamówionych przez osoby trzecie, usługi w zakresie laminowania, usługi w zakresie świadczenia informacji o środkach
i sposobach zabezpieczania materiałów, usługi nanoszenia
reklamy wizualnej na środkach transportu, 42 Usługi tworzenia publikacji internetowych, Projektowania graficznego,
Usługi w zakresie projektowania reklam, neonów, wnętrz,
stoisk handlowych, opakowań, znaków towarowych, folderów, katalogów, kalendarzy, papierów firmowych, wizytówek, etykiet, naklejek, mebli, projektowanie serwisów
internetowych oraz aplikacji on-line, Usługi tworzenia programów komputerowych, Serwis oprogramowania i jego
konserwacja, Badania i analizy techniczne, projektowanie
techniczne i technologiczne w tym w zakresie konstrukcji
do nośników reklam, usługi w zakresie odpłatnego udostęp-
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niania czasu dostępu do komputerów w celu przetwarzania
danych, Zarządzanie stronami internetowymi, hosting, Usługi w zakresie wzornictwa przemysłowego.
(210) 532818
(220) 2021 08 15
(731) SADURSKI DARIUSZ BRACIA SADURSCY, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) SADURSCY.PL
(510), (511) 36 Usługi związane z: działalnością agencji obrotu nieruchomościami, zarządzaniem i administrowaniem
nieruchomościami, Planowanie inwestycji związanych z nieruchomościami, Usługi: pośrednictwa finansowego i kredytowania, w tym w zakresie usług developerskich związanych
z pozyskaniem gruntu, budowaniem i sprzedażą domów,
lokali mieszkalnych, użytkowych, Usługi doradcze dotyczące nieruchomości i inwestycji w nieruchomości, Rozliczenia
finansowe transakcji związanych z nieruchomościami, Usługi ubezpieczeniowe oraz doradztwo w tym zakresie, Usługi finansowe, Doradztwo finansowe w zakresie pozyskiwania kredytów oraz inwestowania w nieruchomości, Pomoc
w pozyskiwaniu kredytów, Wycena nieruchomości, Wykonywanie analiz i ekspertyz finansowych oraz szacowanie wartości nieruchomości dla celów fiskalnych, Leasing nieruchomości, Finansowanie inwestycji.
532821
(220) 2021 08 16
KAWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) buongiorno premium coffee
(510), (511) 30 Kawa, Kawa aromatyzowana, Kawa słodowa, Kawa niepalona, Kawa nienaturalna, Kawa liofilizowana,
Kawa mielona, Czekoladowa kawa, Kawa bezkofeinowa,
Kawa rozpuszczalna, Mrożona kawa, Torebki z kawą, Kapsułki
z kawą, Kawa w formie parzonej, Kawa w formie mielonej,
Kawa w postaci całych ziaren, Filtry w postaci toreb papierowych wypełnione kawą, Gotowa kawa i napoje na bazie
kawy, Kawa [palona, w proszku, granulowana lub w napojach], Substytuty kawy [sztuczna kawa lub preparaty roślinne
zastępujące kawę], 35 Administrowanie sprzedażą, Promocja
sprzedaży, Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w związku z kawą, Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w związku
z kakao, Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w związku
z herbatami, Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w związku z przyborami kuchennymi, Usługi sprzedaży detalicznej
i hurtowej w związku z zastawą stołową, Usługi sprzedaży
detalicznej i hurtowej w zakresie filiżanek i szklanek, Usługi
sprzedaży detalicznej i hurtowej w zakresie elektrycznych
urządzeń gospodarstwa domowego, Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w zakresie elektronicznego sprzętu gospodarstwa domowego, Usługi sprzedaży detalicznej z a pomocą globalnych sieci komputerowych związane z artykułami
spożywczymi.
(210)
(731)

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

532832
(220) 2021 08 18
Unilab, LP, Rockville, US
(znak słowno-graficzny)
MULTILAC
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(531) 26.01.01, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 3 Kosmetyki, takie jak: kremy do twarzy i ciała,
serum do twarzy i ciała, balsamy i lotiony do twarzy i ciała,
masła do ciała, mleczka do twarzy i ciała, toniki do twarzy
i ciała, wody kosmetyczne, Preparaty kosmetyczne do odchudzania, Preparaty do golenia, Odświeżacze do ust, Preparaty kosmetyczne do pielęgnacji jamy ustnej i zębów, Środki
do czyszczenia zębów i płyny do płukania jamy ustnej, Kosmetyczne preparaty do pielęgnacji włosów, Kosmetyczne
preparaty do opalania, Produkty perfumeryjne, Perfumy,
Chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, Preparaty
do depilacji, Preparaty do higieny intymnej lub do celów
dezodorujących będące przyborami toaletowymi, Środki sanitarne, takie jak nielecznicze produkty toaletowe, preparaty
do mycia i pielęgnacji ciała, preparaty do higieny osobistej,
Olejki eteryczne, 5 Produkty farmaceutyczne, Preparaty lecznicze do pielęgnacji zdrowia, 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 w postaci
terapeutycznych plastrów, okładów, sprayów, kropli, płynów,
Żadne z ww. nie mają przeznaczenia ortopedycznego.
(210)
(731)
(540)
(540)

532835
(220) 2021 08 18
Unilab, LP, Rockville, US
(znak słowno-graficzny)
MULTILAC Baby

(531) 26.01.01, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 3 Kosmetyki, takie jak: kremy do twarzy i ciała,
serum do twarzy i ciała, balsamy i lotiony do twarzy i ciała,
masła do ciała, mleczka do twarzy i ciała, toniki do twarzy
i ciała, wody kosmetyczne, Preparaty kosmetyczne do odchudzania, Preparaty do golenia, Odświeżacze do ust, Preparaty kosmetyczne do pielęgnacji jamy ustnej i zębów, Środki
do czyszczenia zębów i płyny do płukania jamy ustnej, Kosmetyczne preparaty do pielęgnacji włosów, Kosmetyczne
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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 w postaci
terapeutycznych plastrów, okładów, sprayów, kropli, płynów,
Żadne z ww. nie mają przeznaczenia ortopedycznego.
532863
(220) 2021 08 17
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE ESKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabrze
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ŚLĄSKA KARUZELA

Nr ZT42/2021

Usługi rozrywkowe, Usługi studia nagrań, Usługi w zakresie
komponowania muzyki, Dostarczanie filmów, nie do pobrania, przy pomocy usług typu transmisja wideo na żądanie,
Doradztwo zawodowe, Dystrybucja filmów, Pisanie piosenek, Produkcja mikrofilmów.
532928
(220) 2021 08 20
PSA ZAPIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ostrów Wielkopolski
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PSA ZAPIS
(210)
(731)

(531) 26.11.01, 26.01.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 Doradztwo w zakresie zarządzania biznesem,
Pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, Pomoc w zarządzaniu działalnością
gospodarczą, Tymczasowe zarządzanie przedsiębiorstwem,
Usługi doradcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą,
Doradztwo w zakresie organizacji działalności gospodarczej,
Doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, Outsourcing [doradztwo biznesowe],
36 Wynajem powierzchni biurowej, Zarządzanie nieruchomością, Pobieranie czynszu, Organizowanie wynajmu nieruchomości, Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami.
(210) 532964
(220) 2021 08 21
(731) FUNDACJA VITA ET NATURA, Kcynia
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	 Eco Friendly atestowany produkt ekologiczne
opakowanie sprawdzony sprzedawca

(210)
(731)

(531) 21.03.19, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 41 Informacja o imprezach rozrywkowych, Organizowanie i prowadzenie koncertów, Organizowanie widowisk [impresariat], Organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, Pozowanie dla artystów, Produkcja
muzyczna, Produkcja widowisk, Produkcja programów radiowych i telewizyjnych, Telewizyjne usługi rozrywkowe, Udostępnianie muzyki cyfrowej [nie do pobrania] w Internecie,
Usługi artystów estradowych, Usługi prezenterów muzyki,

(531)

27.05.01, 29.01.15, 26.04.02, 26.04.05, 26.04.10, 26.04.13,
26.04.15, 26.04.22, 26.01.01, 26.01.04, 26.01.13, 26.01.15,
01.01.01, 01.01.04, 05.03.13, 05.03.15, 01.05.01, 01.05.09
(510), (511) 35 Dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych dotyczących ekologii, ochrony środowiska oraz zdrowego trybu życia, usługi sprzedaży
hurtowej i detalicznej oraz sprzedaży internetowej żywności
ekologicznej, usługi handlu detalicznego w zakresie żywności ekologicznej, reklama on-line za pośrednictwem sieci
komputerowej dotycząca ekologii, ochrony środowiska oraz
zdrowego trybu życia, usługi marketingowe dotyczące ekologii, ochrony środowiska oraz zdrowego trybu życia.
(210) 532990
(220) 2021 08 23
(731) TOKARSKA SABINA SABI, Elbląg
(540) (znak słowny)
(540) FIT TAPE
(510), (511) 44 Fryzjerstwo, Dopinanie, przedłużanie, zagęszczanie włosów, Doradztwo dotyczące urody, Doradztwo świadczone za pośrednictwem Internetu w dziedzinie
pielęgnacji ciała i urody, Salony fryzjerskie, Fryzjerstwo męskie, Kuracje do włosów, Męskie salony fryzjerskie, Mycie
włosów szamponem, Odbudowa włosów, Salony fryzjerskie,
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Ścinanie włosów, Stylizacja, układanie włosów, Udzielanie
informacji w dziedzinie stylizacji włosów, Usługi doradztwa
w zakresie pielęgnacji włosów, Usługi farbowania brwi, Usługi farbowania rzęs, Usługi farbowania włosów, Usługi fryzjerskie, Usługi koloryzacji brwi, Usługi koloryzacji rzęs, Usługi
kręcenia włosów, Usługi lecznicze związane z odrastaniem
włosów, Usługi męskich salonów fryzjerskich, Usługi obcinania włosów, Usługi plecenia włosów w warkocze, Usługi podkręcania rzęs, Usługi prostowania włosów, Usługi rozjaśniania
włosów, Usługi salonów fryzjerskich, Usługi salonów fryzjerskich dla kobiet, Usługi salonów fryzjersko-kosmetycznych,
Usługi trwałej ondulacji włosów, Usługi w zakresie pielęgnacji włosów, Usługi w zakresie pielęgnacji skóry głowy, Zabiegi
kosmetyczne dla włosów.
(210)
(731)
(540)
(540)

533025
(220) 2021 08 23
SESTO SENSO KLIMAS SPÓŁKA JAWNA, Czastary
(znak słowno-graficzny)
sesto senso

(531) 26.01.03, 26.11.01, 26.11.13, 27.05.01
(510), (511) 20 Meble biurowe, meble gabinetowe, meble
pokojowe, meble sypialniane, meble dziecięce i młodzieżowe, zestawy jadalne, meble skrzyniowe, systemy zabudowy
mebli modułowych, meble kuchenne, meble tapicerowane,
zestawy wypoczynkowe, narożniki, sofy, leżanki, wersalki, kanapy, łóżka, fotele, gabloty, komody, kredensy, krzesła i meble do siedzenia, ławy, półki meblowe, skrzynie, biurka, stoły,
stoły konferencyjne, segmenty, blaty robocze, taborety, elementy drewniane do mebli, materace do łóżek, lustra, ramy
i ramki do obrazów, Dekoracje przestawne do wyposażania
wnętrz, w szczególności skrzynie, kufry, szkatułki, kwietniki,
Stojaki na butelki, stojaki do prezentacji, stojaki na gazety,
stojaki na parasole, stojaki do talerzy, parawany, wieszaki
na ubrania, siedziska na meble, poduszki, pościel, 25 Odzież
męska, odzież damska i dziecięca, bielizna, nakrycia głowy,
szaliki, apaszki, bandany na szyję, rękawiczki, skarpety, wyroby ubraniowe dziewiarskie i pończosznicze.
(210)
(731)
(540)
(540)

533036
(220) 2021 08 23
POCZĄTEK MIŁOSZ, Rzeszów
(znak słowno-graficzny)
FORREST SPACE

(531) 29.01.13, 27.05.01, 05.01.05, 05.01.10, 05.01.16, 26.13.25
(510), (511) 6 Budowlane elementy konstrukcyjne z metalu,
Budynki o szkielecie metalowym, Części budowli z metalu,
Konstrukcje metalowe (szkielety ramowe -) [budownictwo],
Konstrukcje stalowe, Materiały konstrukcyjne metalowe, Ma-

37

teriały metalowe do celów budowlanych i konstrukcyjnych,
Materiały zbrojeniowe dla budownictwa, metalowe, Metalowe bloki konstrukcyjne, Metalowe elementy budowlane,
Metalowe elementy do fasad budynków, Metalowe elementy fasadowe, Metalowe komponenty budowlane, Metalowe
konstrukcje, Metalowe konstrukcje budowlane, Metalowe
materiały budowlane, Metalowe, modułowe elementy budowlane, Metalowe, modułowe, przenośne elementy budowlane, Metalowe prefabrykaty konstrukcyjne, Metalowe,
strukturalne, budowlane szkielety konstrukcji, Metalowe,
strukturalne elementy budowlane, Metalowe, strukturalne
ramy budowlane, Metalowe szkielety budowlane, Metalowe
szkielety konstrukcji na pokoje, Metalowe szkielety konstrukcji, Modułowe konstrukcje metalowe, Modułowe, prefabrykowane, stalowe szkielety konstrukcji, Modułowe przenośne
konstrukcje budowlane [metalowe], Altany konstrukcje
z metalu, Altany przenośne wykonane głównie z metali, Baseny kąpielowe [konstrukcje metalowe], Budki dla sprzedawców wykonane głównie z metali, Budynki będące nieruchomymi konstrukcjami metalowymi, Budynki prefabrykowane
wykonane głównie z metalu, Budynki przenośne wykonane
głównie z metalu, Domy przenośne z metalu, Dźwiękoszczelne budki z metalu, przenośne, Dźwiękoszczelne gabinety [konstrukcje] z metalu, Dźwiękoszczelne kabiny [konstrukcje] zrobione z metalu, Ganki metalowe [konstrukcje], Gotowe do montażu budynki z metalu, Kabiny kąpielowe metalowe, Konstrukcje budowlane z metalu, Konstrukcje metalowe,
Konstrukcje stalowe [budownictwo], Konstrukcje przenośne
metalowe, Metalowe blaszaki do przechowywania, Metalowe budynki przenośne, Metalowe, przenośne konstrukcje
budowlane, Metalowe wiaty do przechowywania [blaszaki],
Modułowe stajnie metalowe, Oczka wodne [Konstrukcje metalowe], Ogrodzenia metalowe, Ogrodzenia z metali nieszlachetnych, Parkany metalowe, Pergole z metalu, Piaskownice
metalowe, Pomieszczenia ruchome [metalowe], Prefabrykowane domy metalowe, Prefabrykowane domy [zestawy
do montażu] metalowe, Prefabrykowane garaże metalowe,
Prefabrykowane konstrukcje metalowe, Prefabrykowane
metalowe budowlane zestawy montażowe, Prefabrykowane, metalowe konstrukcje ścian zawierające izolację z wełny
mineralnej, Przenośne budynki metalowe, Przenośne budynki modułowe z metalu, Przenośne konstrukcje metalowe,
Przenośne konstrukcje wykonane z metalu, Przenośne konstrukcje z metalu, Przenośne, metalowe budynki biurowe,
Przenośne metalowe budynki, Przenośne metalowe konstrukcje budowlane, Ruchome domy [budynki przenośne]
z metalu, Ruchome [przenośne] budowle z metalu, zawierające instalacje sanitarne, Wiaty [budynki] z metalu, Zadaszenia metalowe [konstrukcje], Wieże [konstrukcje metalowe],
Kontenery transportowe z metalu, Metalowe kontenery
do transportu, Metalowe kontenery hakowe, Metalowe kontenery na odpady, Metalowe zbiorniki [kontenery], Zbiorniki
zasobnikowe na ciecze [kontenery] wykonane z metalu,
19 Altany [konstrukcje niemetalowe], Balustrady niemetalowe, Baraki, Baraki wykonane z materiałów niemetalowych,
Budki dźwiękoszczelne, przenośne, niemetalowe, Budki
ogrodowe z drewna, Budowlane (Konstrukcje -) niemetalowe, Budowle drewniane, Budowle przenośne niemetalowe,
Budynki (Niemetalowe -) do umieszczania przenośnych toalet, Budynki niemetalowe przenośne, Budynki niemetalowe
w postaci kabin, Budynki przenośne niemetalowe, Budynki
przenośne z materiałów niemetalowych, Części modułowe
(Niemetalowe -) do budowania budynków prefabrykowanych, Daszki wykonane z materiału niemetalowego [konstrukcje], Domki ogrodowe wykonane z materiałów niemetalowych, Domy modułowe, niemetalowe, Domy prefabrykowane (Niemetalowe -), Domy z prefabrykatów [zestawy
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do montażu], Garaże prefabrykowane, nie z metalu, Komory
[konstrukcje nie z metalu], Konstrukcje inżynierii wodno-lądowej (Niemetalowe -), Konstrukcje przenośne niemetalowe,
Konstrukcje samonośne (Niemetalowe -), Konstrukcje wykonane z materiałów niemetalowych, Kopuły do budynków
(Niemetalowe -), Modułowe domki dla zwierząt, niemetalowe, Modułowe schrony/budki (Niemetalowe -), Namioty
ogrodowe [szkielety ramowe], niemetalowe i nie z materiału
tekstylnego, Niemetalowe budynki prefabrykowane, Niemetalowe domy przenośne, Niemetalowe ganki, Niemetalowe
komory natryskowe wyposażone w instalacje wyciągowe,
Niemetalowe modułowe elementy budowlane, Niemetalowe parkany, Niemetalowe przenośne kabiny, Niemetalowe
szkielety konstrukcji budowlane, Niemetalowe szkielety konstrukcyjne do budynków, Niemetalowe wiaty do przechowywania, Niemetalowe zbiorniki [konstrukcje], Niemetalowe
zbiorniki stojące, Niemetalowe zbiorniki zasobnikowe [konstrukcje], Obudowy stanowiące budynki niemetalowe przenośne, Ogrodowe budki wykonane z materiałów niemetalowych, Pomieszczenia gospodarcze (konstrukcje budowlane
niemetalowe), Prefabrykowane domki dla zwierząt, niemetalowe, Prefabrykowane konstrukcje niemetalowe do użytku
jako toalety, Prefabrykowane konstrukcje niemetalowe, Prefabrykowane, niemetalowe budki do przechowywania, Prefabrykowane, niemetalowe baraki do przechowywania,
Przebieralnie wykonane z niemetalowych materiałów [konstrukcje], Przejścia sklepione wykonane z materiałów niemetalowych, Przenośne altanki składające się głównie nie z metalu, Przenośne budynki niemetalowe wyposażone w toaletę, Przenośne budynki niemetalowe z wyposażeniem kuchennym, Zbiorniki (niemetalowe -) [konstrukcje], Zadaszone przejścia wykonane w całości ze szkła, Zadaszone przejścia ze szkła i posiadające niemetalowe obramowanie,
36 Przechowywanie kosztowności w depozycie, Administrowanie nieruchomościami, Agencja wynajmu zakwaterowania [mieszkania], Agencje mieszkaniowe [mieszkania], Agencje mieszkaniowe (nieruchomości), Agencje nieruchomości,
Finansowanie inwestycji budowlanych, Finansowanie projektów deweloperskich, Nabywanie gruntów przeznaczonych do dzierżawy, Organizowanie wynajmu mieszkań, Pobieranie czynszów, Pobieranie czynszu, Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, Timesharing nieruchomości, Usługi
w zakresie zakwaterowań, Usługi w zakresie zarządzania nieruchomościami, Usługi zarządzania majątkiem i nieruchomościami, Usługi zarządzania nieruchomościami związane
z obiektami rozrywkowymi, Usługi zarządzania nieruchomościami związane z budynkami mieszkalnymi, Usługi zarządzania nieruchomościami w zakresie kompleksów budynków, Usługi zarządzania nieruchomościami, Usługi zarządzania nieruchomościami w systemie timesharingu, Usługi zarządzania własnością wakacyjną [timeshare], Wynajem sal
wystawowych, Wynajem nieruchomości i majątku, Wynajem
zakwaterowania [mieszkania], Zarządzanie budynkami, Zarządzanie domami, Zarządzanie gruntami, Zarządzanie lokalami niemieszkalnymi, Zarządzanie nieruchomościami,
37 Oczyszczanie terenu, Prace budowlane w zakresie konstrukcji stalowych, Prace konstrukcyjne domów z prefabrykatów, Przekształcenie obiektów biznesowych, Przygotowanie powierzchni schodów do położenia podkładów i pokryć,
Przygotowanie powierzchni podłóg do położenia podkładów i pokryć, Przygotowanie terenu [budownictwo], Przygotowywanie terenu pod budowę, Regulacja nachylenia
gruntu, Rozbiórka budynków, Rozbiórka dachów, Rozbiórka
konstrukcji, Spawanie konstrukcji stalowych do celów budowlanych, Stabilizacja gruntu, Stawianie domów z prefabrykatów, Stawianie fundamentów, Szlifowanie papierem
ściernym, Szlifowanie przy użyciu pumeksu, Tynkowanie,
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Układanie dachówek i płytek łupkowych, Układanie nawierzchni drogowych, Układanie parkietów, Układanie płytek podłogowych, Układanie pokryć sufitów, Układanie przewodów głównych, Usługi brukarskie, Układanie sufitów,
Usługi budowlane, Usługi budowlane i konstrukcyjne, Usługi
budowlane i naprawy budynków, Usługi budowlane w zakresie stawiania budynków, Usługi budowlane w zakresie
budynków mieszkalnych, Usługi budowy konstrukcji tymczasowych, Usługi dekarskie, Usługi demontażu, Usługi doradcze dotyczące przebudowy budynków, Usługi doradcze
dotyczące konstrukcji budynków i innych struktur, Usługi
doradcze i informacyjne dotyczące budownictwa, Usługi
doradcze w zakresie budowania, Usługi doradcze w zakresie
kopania w ziemi, Usługi doradcze związane z wyburzaniem
budynków, Usługi doradztwa budowlanego, Usługi doradztwa w zakresie budowy budynków, Usługi doszczelniania
budynków, Usługi informacyjne w zakresie konstrukcji budynków, Usługi instalacji dachów, Usługi izolacyjne, Usługi
malarskie, Usługi malowania domów, Usługi rozbiórkowe,
Usługi tynkowania, Usługi układania płytek ceramicznych,
Usługi uszczelniania i wodouszczelniania budynków, Usługi
uszczelniania wnętrz, Usługi w zakresie instalacji elektrycznych, Usługi w zakresie konstrukcji hydraulicznych, Usługi
w zakresie malowania i prac dekoratorskich, Usługi w zakresie nakładania powłok ochronnych na zewnątrz budynków,
Usługi w zakresie powlekania podłóg, Usługi w zakresie przenoszenia mas ziemnych, Usługi w zakresie rozbiórek, Usługi
w zakresie stabilizacji terenu poprzez wkładanie prętów
wzmacniających, Usługi w zakresie stabilizacji gleby poprzez
wkładanie prętów wzmacniających, Usługi w zakresie stabilizacji gruntu poprzez wkładanie prętów wzmacniających,
Usługi w zakresie stabilizacji gleby poprzez wstrzykiwanie
cementu, Usługi w zakresie stabilizacji terenu poprzez
wstrzykiwanie cementu, Usługi w zakresie stabilizacji gruntu
poprzez wstrzykiwanie cementu, Usługi w zakresie stabilizacji gleby poprzez wstrzykiwanie zaczynu cementowego,
Usługi w zakresie stabilizacji terenu poprzez wstrzykiwanie
zaprawy murarskiej, Usługi w zakresie stabilizacji gruntu poprzez wstrzykiwanie zaprawy murarskiej, Usługi w zakresie
stabilizacji gleby poprzez zagęszczanie wibracyjne, Usługi
w zakresie stabilizacji terenu poprzez zagęszczanie wibracyjne, Usługi w zakresie stabilizacji gruntu poprzez zagęszczanie wibracyjne, Usługi w zakresie wykopywania, Usługi w zakresie zabezpieczania przed wilgocią budynków w trakcie
budowy, Usługi wbijania pali, Usługi wykonawców instalacji
elektrycznych, Usługi wykonawców w zakresie płyt gipsowych, Usługi zabezpieczania przed wilgocią, Usługi zarządzania budową, Usuwanie nawierzchni, Uszczelnianie betonu, Uszczelnianie budynków, Uszczelnianie budynków podczas budowy, Uszczelnianie nawierzchni, Wciąganie budynków i budowli, Wykonywanie obrzutki na basenach pływackich, Wykonywanie obrzutki na budynkach, Wylewanie
(układanie) fundamentów, Wyrównywanie betonu, Wyrównywanie terenu budowy, Wzmacnianie gruntu, Wznoszenie
budynków i innych konstrukcji, Wznoszenie obszarów mieszkalnych, Wznoszenie prefabrykowanych budynków i konstrukcji, Wznoszenie strukturalnych konstrukcji stalowych,
Zagospodarowywanie gruntu pod zabudowę, Zapobieganie osiadaniu budynków i poprawki w tym zakresie, Zarządzanie projektami budowlanymi na terenie budowy, Zarządzanie projektami na miejscu inwestycji w zakresie konstruowania budynków, Zarządzanie projektem budowy, Zbrojenie budynków, Budowlany sprzęt (Wynajem -), Najem maszyn do kopania, Usługi w zakresie wypożyczania maszyn
budowlanych, Usługi w zakresie wypożyczania maszyn
na potrzeby inżynierii wodno-lądowej, Usługi w zakresie wypożyczania narzędzi, Wynajem maszyn budowlanych, Wy-
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najem maszyn, narzędzi i urządzeń do użytku w budowie
budynków, Wynajem narzędzi budowlanych, Wynajem
sprzętu budowlanego, Wynajem sprzętu konstrukcyjnego
i budowlanego, Wynajem sprzętu do robót ziemnych, Wypożyczanie maszyn budowlanych, Wypożyczanie urządzeń
stosowanych w konstruowaniu budynków, Wypożyczanie
urządzeń stosowanych w budownictwie, Czyszczenie przenośnych konstrukcji, Instalacja prefabrykowanych elementów budowlanych, Instalacja pokryć dachowych, Instalacja
urządzeń sanitarnych, Instalacja urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych, Instalacja urządzeń elektrycznych, Instalowanie gotowych elementów konstrukcyjnych, Instalowanie
mebli na wymiar, Instalowanie wewnętrznych ścianek działowych, Instalowanie wewnętrznych ścianek działowych w budynkach, Instalowanie wyposażenia budynków, Instalowanie wyposażenia kuchennego, Konserwacja nieruchomości,
Montaż bram, Montaż drzwi, Montaż drzwi i okien, Montaż
[instalacja] konstrukcji budynków, Montaż instalacji kanalizacyjnych, gazowych i wodociągowych, Naprawa kontenerów
transportowych, Naprawa lub konserwacja transporterów
(przenośników), Naprawcze roboty budowlane, Naprawy lub
konserwacja zbiorników zasobnikowych, Obróbka przeciwkorozyjna, Remont nieruchomości, Stawianie tablic reklamowych, Tapetowanie, Tworzenie faktury ścian, Udzielanie informacji związanych z usługami czyszczenia zbiorników zasobnikowych, Usługi doradcze dotyczące renowacji nieruchomości, Usługi doradcze w zakresie konserwacji budynków, Usługi w zakresie stawiania ogrodzeń, Wznoszenie budynków prefabrykowanych, 39 Dostarczanie żywności przez
restauracje, Dostarczanie towarów zamówionych korespondencyjnie, Dostawa pizzy, Dostawa produktów spożywczych, Dostawa wina, Dostawa żywności, Dostawa żywności
i napojów przygotowanych do spożycia, Transport bagażu
pasażerów, Transport bagażu podróżnego, Usługi bagażowe,
Usługi związane z wózkami na bagaż, Koordynowanie planów podróży dla osób prywatnych i grup, Oprowadzanie
wycieczek, Organizowanie i prowadzenie wycieczek, Organizowanie podróży, Organizowanie podróży autobusem, Organizowanie podróży biznesowych, Organizowanie podróży
samolotowych, Organizowanie podróży z i do hotelu, Organizowanie samochodowego transportu pasażerskiego, Organizowanie wczasów, Organizowanie wycieczek autokarowych, Organizowanie wycieczek autobusowych, Organizowanie wycieczek [krótkich podróży], Świadczenie usług
w zakresie wycieczek ze zwiedzaniem, Prowadzenie wycieczek, Transport podróżnych taksówką, Usługi car-sharingu,
Usługi kierowców, Usługi pilotów wycieczek, Usługi przewodników turystycznych, Usługi w zakresie pilotów wycieczek, Usługi związane z limuzynami, Wynajem pojazdów
z kierowcą, Zwiedzanie turystyczne, zwiedzanie turystyczne
z przewodnikiem, usługi organizowania wycieczek, Magazynowanie bagażu, Magazynowanie kosmetyków, Pakowanie
prezentów, Pakowanie produktów, Przechowywanie pojazdów, Składowanie kontenerów, Składowanie kontenerów
i ładunków, Udostępnianie miejsc do przechowywania rzeczy dla osób trzecich [selfstorage], Tymczasowe bezpieczne
przechowywanie rzeczy osobistych, Usługi szatni, Parkowanie pojazdów, Parkowanie samochodów, Parkowanie samochodów przez obsługę, Prowadzenie parkingów, Rezerwowanie miejsc parkingowych, Udostępnianie garaży, Udostępnianie miejsc parkingowych, Udostępnianie obiektów
parkingowych, Udostępnianie parkingów i usługi związane
z parkowaniem samochodów, Udzielanie informacji dotyczących usług parkowania pojazdów, Usługi garaży parkingowych, Usługi parkingowe, Usługi udostępniania miejsc
parkingowych, Usługi w zakresie garażowania pojazdów,
Usługi w zakresie odprowadzania samochodów na parking,
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Usługi w zakresie parkowania pojazdów, Wynajem garażowych miejsc parkingowych, Wynajem garaży i miejsc parkingowych, Wynajem przestrzeni garażowej, Wynajem przestrzeni parkingowej dla pojazdów, Wynajmowanie garaży,
Wynajmowanie miejsc parkingowych, Wynajmowanie
miejsc parkingowych i garaży dla pojazdów, Wynajem sprzętu GPS do celów nawigacyjnych, Usługi wynajmu kontenerów na gruz, Wynajem kasków motoryzacyjnych, Informacja
turystyczna, Organizacja i rezerwowanie wycieczek, Organizacja i rezerwacja podróży, Organizowanie i rezerwacja wycieczek ze zwiedzaniem miasta, Organizowanie i rezerwowanie wycieczek ze zwiedzaniem, Organizowanie i rezerwowanie wycieczek jednodniowych, Organizowanie i rezerwowanie wypraw i wycieczek ze zwiedzaniem, Organizowanie
i rezerwowanie podróży w ramach wakacji zorganizowanych, Planowanie, organizowanie i rezerwacja podróży,
Udzielanie informacji turystycznych, Udzielanie informacji
turystycznej za pomocą komputera, Udzielanie informacji
turystycznych za pośrednictwem Internetu, Udzielanie informacji turystom związanych z wyprawami i zwiedzaniem,
Usługi doradztwa turystycznego i informacji turystycznej,
41 Udostępnianie biuletynów on-line w dziedzinie rozrywki
sportowej, Wydawanie audiobooków, Wydawanie biuletynów, Wydawanie czasopism, Wydawanie czasopism i książek
w postaci elektronicznej, Wydawanie katalogów, Wydawanie
prospektów, Wydawanie przewodników turystycznych, 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 informacji na temat aktywności kulturalnych, Dyskoteki, Fankluby, 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, Kabarety, Kabarety i dyskoteki, Kina, Nauczanie i szkolenia, Nocne kluby, Obozy letnie
[rozrywka i edukacja], Obozy rekreacyjne, Obsługa gości
na imprezach rozrywkowych, 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 przyjęć, Organizacja rozrywki na imprezy urodzinowe, Organizowanie balów, Organizacja widowisk, 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 rozrywkowych, Organizowanie festynów w celach edukacyjnych, Organizowanie festynów w celach kulturalnych, Organizowanie festynów w celach rekreacyjnych, Organizowanie gal, Organizowanie grupowych zajęć rekreacyjnych, Organizowanie i prezentowanie pokazów rozrywkowych dotyczących stylu i mody, Organizowanie i prowadzenie spotkań w dziedzinie rozrywki, Organizowanie i przeprowadzanie targów w celach kultural-
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nych 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 konferencji, wystaw i konkursów,
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 do celów
kulturalnych, Organizowanie prezentacji w celach rozrywkowych, Organizowanie przedstawień, 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 zajęć rekreacyjnych, Ośrodki rozrywkowe, Planowanie
i przeprowadzanie imprez [rozrywka], Planowanie pokazów
filmów, Planowanie przyjęć, Planowanie przyjęć [rozrywka],
Planowanie specjalnych imprez, Pływalnie [baseny], Pokazy
filmów kinematograficznych, Pokazy filmów kinematograficznych i kinowych, Pokazy filmów kinowych, Pokazy filmów
wideo, Pokazy filmowe, Pokazy laserów [rozrywka], Pokazy
psów, Pokazy sztucznych ogni, Pokazy tańca mężczyzn, Pokazy zwierząt, Prowadzenie dyskotek, Prowadzenie imprez
kulturalnych, Prowadzenie imprez rozrywkowych, Prowadzenie konkursów piękności, Przeprowadzanie aktywności kulturalnych, Przeprowadzanie aktywności rozrywkowych, Rozrywka interaktywna on-line, Rozrywka on-line, Sport i fitness,
Szkolenia ruchowe dla dzieci, Świadczenie usług rozrywkowych dla dzieci, Udostępnianie obiektów i sprzętu do występów grup muzycznych na żywo, Udostępnianie obiektów
i sprzętu do karaoke, Udostępnianie obiektów i sprzętu rekreacyjnego, Udostępnianie obiektów i sprzętu do celów rekreacyjnych, Udostępnianie obiektów i sprzętu do gry w paintball, Udostępnianie obiektów i sprzętu do celów rozrywkowych, Udostępnianie obiektów i sprzętu rozrywkowego,
Udostępnianie obiektów i sprzętu do zabaw dla dzieci, Udostępnianie obiektów i sprzętu rozrywkowego w hotelach,
Udostępnianie sprzętu do karaoke, Udostępnianie sprzętu
i obiektów rozrywkowych, Udostępnianie sprzętu rekreacyjnego, Udostępnianie terenów rekreacyjnych, Udostępnianie
terenów rekreacyjnych w postaci placów zabaw dla zwierząt
domowych, Udostępnianie zewnętrznych obiektów i sprzętu do gry w paintball, Usługi dziecięcych placów zabaw,
Usługi klubów [dyskotek], Usługi klubów [kabaretowych],
Usługi klubów nocnych, Usługi klubów nocnych [rozrywka],
Usługi klubowe [rozrywka], Usługi planowania przyjęć, Usługi pokazów laserowych, Usługi prezentacji audiowizualnych,
Usługi prowadzących uroczystości w zakresie przyjęć i imprez specjalnych, Usługi rekreacyjne, Usługi rekreacyjne
związane z wędrówkami z plecakiem, Usługi rozrywkowe dla
dzieci, Usługi rozrywkowe ośrodków wczasowych, Usługi
rozrywkowe świadczone przez hotele, Usługi rozrywkowe
świadczone w klubach nocnych, Usługi rozrywkowe świadczone dla dzieci, Usługi rozrywkowe świadczone w dyskotekach, Usługi rozrywkowe świadczone w ośrodkach rekreacyjno-sportowych za miastem [country club], Usługi świadczone przez bary karaoke, Usługi świadczone przez kluby rozrywkowe, Usługi w zakresie obozów wakacyjnych [rozrywka],
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Usługi w zakresie organizacji rozrywki, Usługi związane z dyskotekami, Zajęcia sportowe i kulturalne, Zajęcia zorganizowane, dla dzieci [rozrywka i edukacja], Zapewnianie atrakcji
odwiedzającym w celach rozrywkowych, Zapewnianie atrakcji odwiedzającym w celach kulturalnych, Zapewnianie imprez rekreacyjnych, Zapewnianie infrastruktury rekreacyjnej
i wypoczynkowej, Zapewnianie obiektów i sprzętu na potrzeby zajęć rekreacyjnych na świeżym powietrzu, Zapewnianie sal balowych, Zapewnianie zajęć kulturalnych, Zapewnianie zajęć rekreacyjnych, Zapewnienie obiektów i sprzętu
na potrzeby rozrywki, 43 Bary, Bary przekąskowe, Bary sałatkowe, Bary szybkiej obsługi [snack-bary], Biura zakwaterowania [hotele, pensjonaty], Centra opieki nad dziećmi, Dekorowanie ciast, Dekorowanie żywności, Dokonywanie rezerwacji restauracji i posiłków, Domy turystyczne, Dostarczanie
posiłków do bezpośredniego spożycia, Dostarczanie żywności i napojów za pośrednictwem furgonetek, Dzierżawa metalowych i niemetalowych budynków przenośnych, Elektroniczne usługi informacyjne związane z hotelami, Hostele
(schroniska), Herbaciarnie, Hotele dla zwierząt, Hotele, hostele i pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne, Hotelowe usługi kateringowe, Imprezy firmowe [zapewnianie
jedzenia i napojów], Informacja hotelowa, Kafeterie [bufety],
Katering obejmujący żywność i napoje dla instytucji, Katering obejmujący żywność i napoje na bankiety, Katering
obejmujący żywność i napoje na przyjęcia koktajlowe, Kawiarnia, Koktajlbary, Kontraktowe usługi w zakresie żywności,
Krótkoterminowy wynajem przestrzeni biurowej, Lodziarnie,
Motele, Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, Obsługa zakwaterowania członków
organizacji, Oferowanie zakwaterowania tymczasowego
jako część pakietów pobytowych, Oferowanie żywności i napojów w bistrach, Oferowanie żywności i napojów dla gości
w restauracjach, Oferowanie żywności i napojów w kawiarenkach internetowych, Oferowanie żywności i napojów
w restauracjach i barach, Oferowanie żywności i napojów dla
gości, Opieka nad dziećmi w klubach malucha, Organizacja
cateringu na imprezy urodzinowe, Organizacja przyjęć weselnych [miejsca], Organizacja przyjęć weselnych [żywność
i napoje], Organizowanie bankietów, Organizowanie i udostępnianie zakwaterowania tymczasowego, Organizowanie
posiłków w hotelach, Organizowanie zakwaterowania dla
turystów, Organizowanie zakwaterowania w hotelach, Organizowanie zakwaterowania tymczasowego, Organizowanie
zakwaterowania na pobyt czasowy, Organizowanie zakwaterowania wakacyjnego, Organizowanie zakwaterowania dla
wczasowiczów, Ośrodki wypoczynkowe, Pensjonaty, Pensjonaty dla zwierząt, Pensjonaty, domy gościnne, Pizzerie, Prowadzenie przechowalni dla kotów, Przygotowanie dań kuchni hiszpańskiej do bezpośredniego spożycia, Przygotowanie
dań kuchni japońskiej do bezpośredniego spożycia, Przygotowywanie i zaopatrywanie w żywność i napoje do bezpośredniego spożycia, Przygotowywanie posiłków, Przygotowywanie posiłków i napojów, Przygotowywanie żywności
dla innych na zasadzie zlecania na zewnątrz, Puby, Restauracje dla turystów, Restauracje oferujące dania na wynos, Restauracje samoobsługowe, Restauracje serwujące wykwintne artykuły spożywcze, Restauracje z grillem, Rezerwacja
hotelowa na rzecz osób trzecich, Rezerwacja miejsc na kempingach, Rezerwacja miejsc w pensjonatach, Rezerwacja pokoi, Rezerwacja pokojów hotelowych dla podróżnych, Rezerwacja stolików w restauracjach, Rezerwacja zakwaterowania,
Rezerwacja zakwaterowania tymczasowego, Rezerwacja zakwaterowania w hotelach, Rezerwacja zakwaterowania dla
turystów, Rezerwacja zakwaterowania tymczasowego za pośrednictwem Internetu, Rezerwacja zakwaterowania na rzecz
podróżnych, Rezerwacja zakwaterowania hotelowego, Re-
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zerwacje hotelowe, Rezerwacje miejsc w hotelach, Rezerwowanie pokojów dla podróżnych, Rezerwowanie tymczasowego zakwaterowania w postaci domów wakacyjnych,
Rzeźbienie w jedzeniu, 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, Serwowanie żywności i napojów dla gości, Serwowanie żywności i napojów w kawiarenkach internetowych, Serwowanie żywności i napojów w sklepach z pączkami, Serwowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, Snack-bary, Świadczenie usług kateringowych obejmujących żywność i napoje w obiektach na targi i wystawy,
Świadczenie usług kateringowych obejmujących żywność
i napoje w obiektach na zjazdy, Świadczenie usług przez hotele i motele, Świadczenie usług rezerwacji pokojów oraz rezerwacji hoteli, Świadczenie usług w zakresie rezerwacji zakwaterowania w hotelach, Tymczasowe zakwaterowanie,
Tymczasowy wynajem pokoi, Udostępnianie miejsc noclegowych w hotelach, Udostępnianie obiektów i sprzętu
na wystawy, Udostępnianie obiektów i sprzętu dla przyczep
kempingowych, Udostępnianie obiektów i sprzętu na zjazdy,
Udostępnianie obiektów i sprzętu wystawienniczego w hotelach, Udostępnianie obiektów i sprzętu na bankiety i uroczystości towarzyskie na specjalne okazje, Udostępnianie
obiektów i sprzętu na targi i wystawy, Udostępnianie obiektów i sprzętu na konferencje, wystawy i spotkania, Udostępnianie obiektów i sprzętu na konferencje, Udostępnianie
obiektów na imprezy i tymczasowych biur oraz pomieszczeń na posiedzenia, Udostępnianie pomieszczeń na spotkania, Udostępnianie pomieszczeń i urządzeń na posiedzenia zarządu, Udostępnianie pomieszczeń i urządzeń do obsługi wydarzeń, udostępnianie biur, udostępnianie pomieszczeń na posiedzenia, Udostępnianie sal konferencyjnych,
Udostępnianie sprzętu i obiektów kempingowych dla przyczep turystycznych, Udostępnianie terenów i sprzętu kempingowego, Udostępnianie tymczasowych obiektów
i sprzętu dla przyczep kempingowych, Udostępnianie zakwaterowania tymczasowego, Udostępnianie zakwaterowania tymczasowego dla gości, Usługi barmanów, Usługi barów i restauracji, Usługi barów kawowych, Usługi barów piwnych, Usługi barów typu fast-food na wynos, Usługi barów
z fajkami wodnymi, Usługi barów z sokami, Usługi barowe,
Usługi bufetów w zakresie barów koktajlowych, Usługi cateringu specjalizującego się w ręcznym krojeniu szynki podczas targów, degustacji i imprez publicznych, Usługi cateringu specjalizującego się w ręcznym krojeniu szynki podczas
wesel i prywatnych imprez, Usługi cateringu zewnętrznego,
Usługi degustacji win (dostarczanie napojów), Usługi hosteli
dla turystów, Usługi hoteli dla zwierząt domowych, Usługi
hotelowe, Usługi hotelowe dla uprzywilejowanych klientów,
Usługi kateringowe, Usługi kateringowe dla centrów konferencyjnych, Usługi kateringowe dla firm, Usługi kateringowe
obwoźne, Usługi kateringowe oferujące kuchnię japońską,
Usługi kateringowe oferujące kuchnię japońską, Usługi kateringowe oferujące kuchnię europejską, Usługi kateringowe
w prywatnych salach do spotkań biznesowo-towarzyskich,
Usługi kateringowe w zakresie bufetów firmowych, Usługi
kawiarni, Usługi klubów nocnych [zaopatrzenie w żywność],
Usługi klubów w zakresie dostarczania żywności i napojów,
Usługi koktajlbarów, Usługi obiektów gościnnych [zakwaterowanie], Usługi obiektów gościnnych [posiłki i napoje], Usługi ogródków piwnych, Usługi pensjonatów, Usługi recepcyjne dla tymczasowego zakwaterowania [zarządzanie przyjazdami i wyjazdami], Usługi restauracji fast-food, Usługi restauracji hotelowych, Usługi restauracji sprzedających posiłki
na wynos, Usługi restauracji szybkiej obsługi, Usługi restaura-
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cyjne, Usługi restauracyjne świadczone przez hotele, Usługi
rezerwacji pokojów, Usługi rezerwacji zakwaterowania
na wakacje, Usługi rezerwacji zakwaterowania [time share],
Usługi rezerwacyjne w zakresie rezerwacji posiłków, Usługi
snack-barów, Usługi świadczone przez bary bistro, Usługi
w zakresie bankietów, Usługi w zakresie barów szybkiej obsługi, Usługi w zakresie dostarczania napojów, Usługi w zakresie gotowania posiłków, Usługi w zakresie jedzenia na wynos, Usługi w zakresie kwater wczasowych, Usługi w zakresie
obozów turystycznych [zakwaterowanie], Usługi w zakresie
obozów wakacyjnych [zakwaterowanie], Usługi w zakresie
przygotowywania jedzenia i napojów, Usługi w zakresie
przygotowywania posiłków, Usługi w zakresie pubów, Usługi
w zakresie restauracji [brasserie], Usługi w zakresie rezerwacji
miejsc hotelowych, Usługi w zakresie rezerwacji zakwaterowania, Usługi w zakresie rezerwacji zakwaterowania w hotelach, Usługi w zakresie rezerwacji pokojów hotelowych, Usługi w zakresie sprzedaży posiłków na wynos, Usługi w zakresie
wymiany zakwaterowania [time share], Usługi w zakresie
wynajmu pokojów, Usługi w zakresie zakwaterowania, Usługi
w zakresie zakwaterowania w ośrodkach wypoczynkowych,
Usługi w zakresie zakwaterowania na pobyt czasowy, Usługi
w zakresie zakwaterowania w hotelach, Usługi w zakresie zakwaterowania wakacyjnego, Usługi w zakresie zapewniania
obiektów na spotkania, Usługi w zakresie zapewniania obiektów na uroczystości, Usługi w zakresie żywności i napojów
na wynos, Usługi zakwaterowania tymczasowego świadczone przez obozy wakacyjne, Usługi zaopatrzenia w napoje,
Usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, Usługi zaopatrzenia
w żywność, Winiarnie, Wynajem budynków przenośnych,
Wynajem domków letniskowych, Wynajem domów letniskowych, Wynajem ekspresów do kawy, Wynajem konstrukcji
namiotowych, Wynajem pokoi jako tymczasowego zakwaterowania, Wynajem pomieszczeń na przyjęcia towarzyskie,
Wynajem pomieszczeń na uroczystości towarzyskie, Wynajem przenośnych budynków modułowych, Wynajem pomieszczeń na wystawy, Wynajem zakwaterowanie tymczasowego w domach i mieszkaniach wakacyjnych, Wynajmowanie kwater, Wynajmowanie pokoi, Wynajmowanie pomieszczeń na pobyt czasowy, Wynajmowanie sal konferencyjnych, Wynajmowanie sal na zebrania, Wynajmowanie zakwaterowania na pobyt czasowy, Wypożyczanie dużych namiotów, Wypożyczanie namiotów, Zajazdy dla turystów, Zakwaterowanie na pobyt czasowy, Zakwaterowanie koni, Zakwaterowanie tymczasowe świadczone przez rancza dla turystów, Zapewnianie obiektów i wyposażenia kempingowego, Zapewnianie pomieszczeń na uroczystości, Zapewnianie
zakwaterowania w hotelach, Zapewnianie zakwaterowania
tymczasowego, Zapewnianie zakwaterowania na pobyt czasowy, Zapewnianie zakwaterowania tymczasowego w domach wakacyjnych, Zapewnianie zakwaterowania tymczasowego w mieszkaniach wakacyjnych, Zapewnianie zakwaterowania w hotelach i motelach, Zapewnianie zakwaterowania tymczasowego w pensjonatach, Zapewnianie zakwaterowania tymczasowego w domach i mieszkaniach, Zapewnianie żywności i napojów w restauracjach, 44 Usługi
doradcze związane z projektowaniem ogrodów, Usługi w zakresie architektury krajobrazu, Usługi w zakresie projektowania ogrodów, Projektowanie ogrodów krajobrazowych
na rzecz osób trzecich, Projektowanie ogrodów i krajobrazów, Planowanie [projektowanie] ogrodów, Doradztwo
w zakresie projektowania krajobrazu, Chirurgia kosmetyczna,
Chirurgia plastyczna, Doradztwo medyczne w zakresie dermatologii, Doradztwo medyczne w zakresie redukcji masy
ciała, Laserowe usuwanie grzyba palców nóg, Medyczna pielęgnacja stóp, Udzielanie porad medycznych w zakresie redukcji masy ciała, Usługi chirurgii kosmetycznej i plastycznej,
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Usługi doradcze związane z usługami medycznymi, Usługi
medyczne w zakresie oceny stanu zdrowia, Usługi paramedyczne, Usługi opieki medycznej świadczone przez uzdrowiska [spa], Usługi SPA medycznych, Usługi w zakresie medycyny sportowej, 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 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 kosmetyczne do strzyżenia peruk, Salony piękności,
Ścinanie włosów, Solaria, Stylizacja, układanie włosów, Świadczenie usług przez salony piękności, Udostępnianie instalacji
termalnych, Udostępnianie łaźni publicznych, Udostępnianie
łaźni publicznych do celów higieny osobistej, Udostępnianie
obiektów i sprzętu toaletowego, Udostępnianie łaźni tureckich, 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 informacji 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 w zakresie usuwania zbędnego owłosienia na ciele, Usługi doradcze
związane z pielęgnacją skóry, Usługi doradztwa dotyczącego makijażu świadczone on-line lub osobiście, Usługi doradztwa dotyczącego makijażu i nakładania makijażu, Usługi
doradztwa on-line 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 kosmetyczne w zakresie pielęgnacji ciała
świadczone przez uzdrowiska typu SPA, 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
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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, Usługi
pielęgnacji paznokci rąk, 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 ozdabiania ciała, Usługi
w zakresie pielęgnacji twarzy, Usługi w zakresie pielęgnacji
skóry głowy, Usługi w zakresie pielęgnacji włosów, Usługi
w zakresie pielęgnacji urody świadczone przez uzdrowisko
[spa], Usługi w zakresie pielęgnacji skóry, 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, Wynajem sprzętu do higieny i pielęgnacji urody u ludzi, 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, Zdrowotne usługi odnowy biologicznej w zakresie
zdrowia i dobrego samopoczucia ciała i ducha.
533038
(220) 2021 08 23
HERE&NOW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) holo
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.14, 27.05.04
(510), (511) 5 Suplementy diety, Odżywcze suplementy diety, Suplementy diety w płynie, Suplementy diety dla ludzi,
Suplementy diety do użytku dietetycznego, Suplementy
diety poprawiające kondycję i wytrzymałość.
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533039
(220) 2021 08 23
JANIKOWSKI ADAM CONSULTING, Nowe
(znak słowno-graficzny)
GECKONET

43

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) holo

(531) 27.05.01, 27.05.04
(510), (511) 5 Suplementy diety, Odżywcze suplementy diety, Suplementy diety w płynie, Suplementy diety dla ludzi,
Suplementy diety do użytku dietetycznego, Suplementy
diety poprawiające kondycję i wytrzymałość.
(531) 03.11.10, 27.05.01, 27.05.04, 29.01.12
(510), (511) 38 Przesyłanie plików cyfrowych i korespondencji elektronicznej, Zapewnianie dostępu do globalnych sieci komputerowych, Usługi w zakresie transmisji
telewizyjnych i radiowych, Usługi w zakresie transmisji wideo na żądanie, Zapewnianie dostępu do internetowych
pokojów rozmów [chatroomów] i forów internetowych,
Usługi telefoniczne i poczty głosowej, Usługi tele- i videokonferencji, Informacja o telekomunikacji, Komunikacja
radiowa, Komunikacja za pośrednictwem sieci światłowodowych, Komunikacja za pośrednictwem telefonów komórkowych, Łączność poprzez terminale komputerowe,
Nadawanie bezprzewodowe, Nadawanie telewizji kablowej, Oferowanie połączeń telekomunikacyjnych z globalną siecią komputerową, Poczta elektroniczna, Przesyłanie
wiadomości, Przydzielanie kanałów telekomunikacyjnych
dla usług związanych z telezakupami, Transfer strumieniowy danych, Transmisja plików cyfrowych, Transmisja
podkastów, Transmisja programów radiowych, Transmisja
programów telewizyjnych, Transmisja satelitarna, Transmisja wideo na żądanie, Udostępnianie forów internetowych
on-line, Usługi poczty głosowej, Usługi przywoławcze
[radio, telefon lub inne środki łączności elektronicznej],
Usługi telefoniczne, Usługi telekonferencyjne, Usługi teleksowe, Usługi trasowania i podłączania do sieci telekomunikacyjnej, Usługi w zakresie wideokonferencji, Usługi
związane z elektronicznymi tablicami ogłoszeń [usługi telekomunikacyjne], Wspomagane komputerowo przesyłanie wiadomości i obrazów, Wynajem sprzętu telekomunikacyjnego, Wynajmowanie czasu dostępu do globalnych
sieci komputerowych, Wypożyczanie faksów, Wypożyczanie modemów, Wypożyczanie smartfonów, Wypożyczanie telefonów, Wypożyczanie urządzeń do przesyłania
wiadomości, Zapewnianie dostępu do baz danych, Zapewnianie dostępu do globalnych sieci komputerowych,
Agencje informacyjne, Fora [pokoje rozmów] dla serwisów
społecznościowych, Udostępnianie szerokopasmowych
łączy telekomunikacyjnych, Usługi telefonii i telefonii mobilnej, Usługi telekomunikacji za pośrednictwem stałego
łącza, Użytkowanie sieci telekomunikacyjnej, Użytkowanie
szerokopasmowych sieci telekomunikacyjnych, Transmisja
informacji za pośrednictwem optycznych sieci telekomunikacyjnych, Transmisja krótkich wiadomości [SMS], obrazów, mowy, dźwięku, muzyki i komunikatów tekstowych
pomiędzy mobilnymi urządzeniami telekomunikacyjnymi,
Transmisja strumieniowa telewizji przez Internet, Udzielanie dostępu do telewizji internetowej, Rozpowszechnianie
programów telewizyjnych przekazywanych za pośrednictwem połączenia przewodowego z odbiornikami telewizyjnymi.
(210)
(731)

533040
(220) 2021 08 23
HERE&NOW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

533041
(220) 2021 08 23
DOLNOŚLĄSKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO,
Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) dord
(210)
(731)

(531) 26.01.01, 26.01.06, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 41 Usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe.
533042
(220) 2021 08 23
TORUŃSKIE ZAKŁADY MATERIAŁÓW
OPATRUNKOWYCH SPÓŁKA AKCYJNA, Toruń
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) good to be green
(210)
(731)

(531) 05.03.13, 05.03.14, 26.04.04, 26.04.15, 27.05.01
(510), (511) 3 Wata do celów kosmetycznych, wyroby z waty
do celów kosmetycznych, bawełna i wata do celów higienicznych, wyroby z bawełny i waty do celów higienicznych,
wyroby z bawełny do celów higienicznych, patyczki z waty
do celów kosmetycznych, waciki kosmetyczne, płatki kosmetyczne, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi,
chusteczki do demakijażu, mleczko kosmetyczne, szampony,
kremy do twarzy, płyny do kąpieli, emulsje do celów kosmetycznych, mleczka do mycia ciała, lotiony do celów kosmetycznych, żele do celów kosmetycznych, mleczka do mycia
ciała, pianki oczyszczające do celów kosmetycznych, kremy
oczyszczające do celów kosmetycznych, kremy do pielęgnacji ciała, płyny do mycia ciała, balsamy do pielęgnacji ciała,
olejki pielęgnacyjne do ciała (niemedyczne), maści do pielęgnacji ciała (niemedyczne), myjki nasączane detergentami
do mycia ciała, olejki dla dzieci, płyny do kąpieli, oliwki dla
dzieci, zasypki dla dzieci, chusteczki do higieny intymnej,
5 Podpaski higieniczne, wkładki higieniczne, tampony higieniczne, jednorazowe pieluchy z papieru i/lub celulozy,
jednorazowe pielucho-majtki z papieru i/lub celulozy, jednorazowe pielucho-majtki z papieru i/lub celulozy, jednorazowe pieluchy dla osób z brakiem kontroli czynności fizjologicznych, jednorazowe pielucho-majtki dla osób z brakiem
kontroli czynności fizjologicznych, jednorazowe majtki dla
osób z brakiem kontroli czynności fizjologicznych, wkładki laktacyjne, wkładki urologiczne, wkładki urologiczne dla
mężczyzn, anatomiczne wkładki dla kobiet z brakiem kontro-
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li czynności fizjologicznych, kompresy, pakiety kompresów,
materiały opatrunkowe, bawełna i wata do celów medycznych oraz wyroby z bawełny i waty do celów medycznych,
gaza opatrunkowa, opatrunki oczne, opatrunki na nos, wata
celulozowa dla celów medycznych, plastry, przylepce, tampony do celów medycznych, testy sterylności, opakowania
do sterylizacji jednorazowego użytku, podkłady higieniczne
i ginekologiczne, obłożenia pól operacyjnych, 10 Jednorazowe podkłady ochronne na łóżko dla osób z brakiem kontroli czynności fizjologicznych, bandaże elastyczne, bandaże
podtrzymujące, opatrunki gipsowe do celów ortopedycznych, wyściółka pod opatrunki gipsowe, pościel medyczna,
mianowicie pościel ochronna, podkłady na łóżko, prześcieradła do użytku na salach operacyjnych, fartuchy chirurgiczne, fartuchy operacyjne, czepki chirurgów, rękawice
do celów medycznych, worki na płyny ustrojowe do celów
medycznych, pojemniki wykonane specjalnie do przenoszenia organów ludzkich, pakiety i zestawy instrumentów
chirurgicznych do użytku podczas operacji chirurgicznych,
pakiety i zestawy elementów medycznych do zastosowania
w trakcie zabiegów operacyjnych, tace medyczne, serwety
medyczne, serwety operacyjne, zestawy serwet operacyjnych, sterylne prześcieradła chirurgiczne, odzież specjalna
używana w salach operacyjnych, odzież ochronna do celów
chirurgicznych, odzież specjalna używana w salach operacyjnych, klipsy do bandaży, chirurgiczne pokrowce na obuwie, pokrowce na nogi pacjenta dla celów medycznych, folia
do pokrywania powierzchni wokół nacięcia do użytku chirurgicznego, maski ochronne, maski i półmaski medyczne,
maski ochronne do użytku przez pracowników medycznych,
16 Folia z tworzyw sztucznych do pakowania, ręczniki papierowe, jednorazowe chusteczki papierowe, serwetki papierowe, papier toaletowy, jednorazowe śliniaki wykonane
z papieru i/lub celulozy, serwetki papierowe do demakijażu, torby i torebki do pakowania z papieru lub z tworzyw
sztucznych, 17 Folia z tworzyw sztucznych z wyjątkiem
do pakowania.
(210) 533046
(220) 2021 08 23
(731) POCZĄTEK MIŁOSZ, Rzeszów
(540) (znak słowny)
(540) FORREST SPACE
(510), (511) 6 Budowlane elementy konstrukcyjne z metalu,
Budynki o szkielecie metalowym, Części budowli z metalu,
Konstrukcje metalowe (szkielety ramowe -) [budownictwo],
Konstrukcje stalowe, Materiały konstrukcyjne metalowe, Materią metalowe do celów budowlanych i konstrukcyjnych,
Materiały zbrojeniowe dla budownictwa, metalowe, Metalowe bloki konstrukcyjne, Metalowe elementy budowlane, Metalowe elementy do fasad budynków, Metalowe elementy
fasadowe, Metalowe komponenty budowlane, Metalowe
konstrukcje, Metalowe konstrukcje budowlane, Metalowe
materiały budowlane, Metalowe, modułowe elementy budowlane, Metalowe, modułowe, przenośne elementy budowlane, Metalowe prefabrykaty konstrukcyjne, Metalowe,
strukturalne, budowlane szkielety konstrukcji, Metalowe,
strukturalne elementy budowlane, Metalowe, strukturalne
ramy budowlane, Metalowe szkielety budowlane, Metalowe
szkielety konstrukcji na pokoje, Metalowe szkielety konstrukcji, Modułowe konstrukcje metalowe, Modułowe, prefabrykowane, stalowe szkielety konstrukcji, Modułowe przenośne
konstrukcje budowlane [metalowe], Altany konstrukcje z metalu, Altany przenośne wykonane głównie z metali, Baseny
kąpielowe [konstrukcje metalowe], Budki dla sprzedawców
wykonane głównie z metali, Budynki będące nieruchomymi
konstrukcjami metalowymi, Budynki prefabrykowane wyko-
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nane głównie z metalu, Budynki przenośne wykonane głównie z metalu, Domy przenośne z metalu, Dźwiękoszczelne
budki z metalu, przenośne, Dźwiękoszczelne gabinety [konstrukcje] z metalu, Dźwiękoszczelne kabiny [konstrukcje] zrobione z metalu, Ganki metalowe [konstrukcje], Gotowe
do montażu budynki z metalu, Kabiny kąpielowe metalowe,
Konstrukcje budowlane z metalu, Konstrukcje metalowe,
Konstrukcje stalowe [budownictwo], Konstrukcje przenośne
metalowe, Metalowe blaszaki do przechowywania, Metalowe budynki przenośne, Metalowe, przenośne konstrukcje
budowlane, Metalowe wiaty do przechowywania [blaszaki],
Modułowe stajnie metalowe, Oczka wodne [Konstrukcje metalowe], Ogrodzenia metalowe, Ogrodzenia z metali nieszlachetnych, Parkany metalowe, Pergole z metalu, Piaskownice
metalowe, Pomieszczenia ruchome [metalowe], Prefabrykowane domy metalowe, Prefabrykowane domy [zestawy
do montażu] metalowe, Prefabrykowane garaże metalowe,
Prefabrykowane konstrukcje metalowe, Prefabrykowane metalowe budowlane zestawy montażowe, Prefabrykowane,
metalowe konstrukcje ścian zawierające izolację z wełny mineralnej, Przenośne budynki metalowe, Przenośne budynki
modułowe z metalu, Przenośne konstrukcje metalowe, Przenośne konstrukcje wykonane z metalu, Przenośne konstrukcje z metalu, Przenośne, metalowe budynki biurowe, Przenośne metalowe budynki, Przenośne metalowe konstrukcje
budowlane, Ruchome domy [budynki przenośne] z metalu,
Ruchome [przenośne] budowle z metalu, zawierające instalacje sanitarne, Wiaty [budynki] z metalu, Zadaszenia metalowe
[konstrukcje], Wieże [konstrukcje metalowe], Kontenery transportowe z metalu, Metalowe kontenery do transportu, Metalowe kontenery hakowe, Metalowe kontenery na odpady,
Metalowe zbiorniki [kontenery], Zbiorniki zasobnikowe
na ciecze [kontenery] wykonane z metalu, 19 Altany [konstrukcje niemetalowe], Balustrady niemetalowe, Baraki, Baraki
wykonane z materiałów niemetalowych, Budki dźwiękoszczelne, przenośne, niemetalowe, Budki ogrodowe z drewna,
Budowlane (Konstrukcje -) niemetalowe, Budowle drewniane,
Budowle przenośne niemetalowe, Budynki (Niemetalowe -)
do umieszczania przenośnych toalet, Budynki niemetalowe
przenośne, Budynki niemetalowe w postaci kabin, Budynki
przenośne niemetalowe, Budynki przenośne z materiałów
niemetalowych, Części modułowe (Niemetalowe -) do budowania budynków prefabrykowanych, Daszki wykonane z materiału niemetalowego [konstrukcje], Domki ogrodowe wykonane z materiałów niemetalowych, Domy modułowe, niemetalowe, Domy prefabrykowane (Niemetalowe -), Domy z prefabrykatów [zestawy do montażu], Garaże prefabrykowane,
nie z metalu, Komory [konstrukcje nie z metalu], Konstrukcje
inżynierii wodno-lądowej (Niemetalowe -), Konstrukcje przenośne niemetalowe, Konstrukcje samonośne (Niemetalowe -),
Konstrukcje wykonane z materiałów niemetalowych, Kopuły
do budynków (Niemetalowe -), Modułowe domki dla zwierząt, niemetalowe, Modułowe schrony/budki (Niemetalowe -),
Namioty ogrodowe [szkielety ramowe], niemetalowe i nie z materiału tekstylnego, Niemetalowe budynki prefabrykowane,
Niemetalowe domy przenośne, Niemetalowe ganki, Niemetalowe komory natryskowe wyposażone w instalacje wyciągowe, Niemetalowe modułowe elementy budowlane, Niemetalowe parkany, Niemetalowe przenośne kabiny, Niemetalowe szkielety konstrukcji budowlane, Niemetalowe szkielety
konstrukcyjne do budynków, Niemetalowe wiaty do przechowywania, Niemetalowe zbiorniki [konstrukcje], Niemetalowe zbiorniki stojące, Niemetalowe zbiorniki zasobnikowe
[konstrukcje], Obudowy stanowiące budynki niemetalowe
przenośne, Ogrodowe budki wykonane z materiałów niemetalowych, Pomieszczenia gospodarcze (konstrukcje budowlane niemetalowe), Prefabrykowane domki dla zwierząt, nie-
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metalowe, Prefabrykowane konstrukcje niemetalowe
do użytku jako toalety, Prefabrykowane konstrukcje niemetalowe, Prefabrykowane, niemetalowe budki do przechowywania, Prefabrykowane, niemetalowe baraki do przechowywania, Przebieralnie wykonane z niemetalowych materiałów
[konstrukcje], Przejścia sklepione wykonane z materiałów
niemetalowych, Przenośne altanki składające się głównie
nie z metalu, Przenośne budynki niemetalowe wyposażone
w toaletę, Przenośne budynki niemetalowe z wyposażeniem
kuchennym, Zbiorniki (niemetalowe -) [konstrukcje], Zadaszone przejścia wykonane w całości ze szkła, Zadaszone przejścia
ze szkła i posiadające niemetalowe obramowanie, 36 Przechowywanie kosztowności w depozycie, Administrowanie
nieruchomościami, Agencja wynajmu zakwaterowania
[mieszkania], Agencje mieszkaniowe [mieszkania], Agencje
mieszkaniowe (nieruchomości), Agencje nieruchomości, Finansowanie inwestycji budowlanych, Finansowanie projektów deweloperskich, Nabywanie gruntów przeznaczonych
do dzierżawy, Organizowanie wynajmu mieszkań, Pobieranie
czynszów, Pobieranie czynszu, Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, Timesharing nieruchomości, Usługi w zakresie zakwaterowań, Usługi w zakresie zarządzania nieruchomościami, Usługi zarządzania majątkiem i nieruchomościami,
Usługi zarządzania nieruchomościami związane z obiektami
rozrywkowymi, Usługi zarządzania nieruchomościami związane z budynkami mieszkalnymi, Usługi zarządzania nieruchomościami w zakresie kompleksów budynków, Usługi zarządzania nieruchomościami, Usługi zarządzania nieruchomościami w systemie timesharingu, Usługi zarządzania własnością wakacyjną [timeshare], Wynajem sal wystawowych,
Wynajem nieruchomości i majątku, Wynajem zakwaterowania [mieszkania], Zarządzanie budynkami, Zarządzanie domami, Zarządzanie gruntami, Zarządzanie lokalami niemieszkalnymi, Zarządzanie nieruchomościami, 37 Oczyszczanie terenu, Prace budowlane w zakresie konstrukcji stalowych, Prace
konstrukcyjne domów z prefabrykatów, Przekształcenie
obiektów biznesowych, Przygotowanie powierzchni schodów do położenia podkładów i pokryć, Przygotowanie powierzchni podłóg do położenia podkładów i pokryć, Przygotowanie terenu [budownictwo], Przygotowywanie terenu
pod budowę, Regulacja nachylenia gruntu, Rozbiórka budynków, Rozbiórka dachów, Rozbiórka konstrukcji, Spawanie konstrukcji stalowych do celów budowlanych, Stabilizacja gruntu, Stawianie domów z prefabrykatów, Stawianie fundamentów, Szlifowanie papierem ściernym, Szlifowanie przy użyciu
pumeksu, Tynkowanie, Układanie dachówek i płytek łupkowych, Układanie nawierzchni drogowych, Układanie parkietów, Układanie płytek podłogowych, Układanie pokryć sufitów, Układanie przewodów głównych, Usługi brukarskie,
Układanie sufitów, Usługi budowlane, Usługi budowlane
i konstrukcyjne, Usługi budowlane i naprawy budynków,
Usługi budowlane w zakresie stawiania budynków, Usługi budowlane w zakresie budynków mieszkalnych, Usługi budowy
konstrukcji tymczasowych, Usługi dekarskie, Usługi demontażu, Usługi doradcze dotyczące przebudowy budynków, Usługi doradcze dotyczące konstrukcji budynków i innych struktur, Usługi doradcze i informacyjne dotyczące budownictwa,
Usługi doradcze w zakresie budowania, Usługi doradcze
w zakresie kopania w ziemi, Usługi doradcze związane z wyburzaniem budynków, Usługi doradztwa budowlanego,
Usługi doradztwa w zakresie budowy budynków, Usługi doszczelniania budynków, Usługi informacyjne w zakresie konstrukcji budynków, Usługi instalacji dachów, Usługi izolacyjne,
Usługi malarskie, Usługi malowania domów, Usługi rozbiórkowe, Usługi tynkowania, Usługi układania płytek ceramicznych,
Usługi uszczelniania i wodouszczelniania budynków, Usługi
uszczelniania wnętrz, Usługi w zakresie instalacji elektrycz-
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nych, Usługi w zakresie konstrukcji hydraulicznych, Usługi
w zakresie malowania i prac dekoratorskich, Usługi w zakresie
nakładania powłok ochronnych na zewnątrz budynków, Usługi w zakresie powlekania podłóg, Usługi w zakresie przenoszenia mas ziemnych, Usługi w zakresie rozbiórek, Usługi
w zakresie stabilizacji terenu poprzez wkładanie prętów
wzmacniających, Usługi w zakresie stabilizacji gleby poprzez
wkładanie prętów wzmacniających, Usługi w zakresie stabilizacji gruntu poprzez wkładanie prętów wzmacniających,
Usługi w zakresie stabilizacji gleby poprzez wstrzykiwanie cementu, Usługi w zakresie stabilizacji terenu poprzez wstrzykiwanie cementu, Usługi w zakresie stabilizacji gruntu poprzez
wstrzykiwanie cementu, Usługi w zakresie stabilizacji gleby
poprzez wstrzykiwanie zaczynu cementowego, Usługi w zakresie stabilizacji terenu poprzez wstrzykiwanie zaprawy murarskiej, Usługi w zakresie stabilizacji gruntu poprzez wstrzykiwanie zaprawy murarskiej, Usługi w zakresie stabilizacji gleby
poprzez zagęszczanie wibracyjne, Usługi w zakresie stabilizacji terenu poprzez zagęszczanie wibracyjne, Usługi w zakresie
stabilizacji gruntu poprzez zagęszczanie wibracyjne, Usługi
w zakresie wykopywania, Usługi w zakresie zabezpieczania
przed wilgocią budynków w trakcie budowy, Usługi wbijania
pali, Usługi wykonawców instalacji elektrycznych, Usługi wykonawców w zakresie płyt gipsowych, Usługi zabezpieczania
przed wilgocią, Usługi zarządzania budową, Usuwanie nawierzchni, Uszczelnianie betonu, Uszczelnianie budynków,
Uszczelnianie budynków podczas budowy, Uszczelnianie nawierzchni, Wciąganie budynków i budowli, Wykonywanie
obrzutki na basenach pływackich, Wykonywanie obrzutki
na budynkach, Wylewanie (układanie) fundamentów, Wyrównywanie betonu, Wyrównywanie terenu budowy, Wzmacnianie gruntu, Wznoszenie budynków i innych konstrukcji,
Wznoszenie obszarów mieszkalnych, Wznoszenie prefabrykowanych budynków i konstrukcji, Wznoszenie strukturalnych konstrukcji stalowych, Zagospodarowywanie gruntu
pod zabudowę, Zapobieganie osiadaniu budynków i poprawki w tym zakresie, Zarządzanie projektami budowlanymi
na terenie budowy, Zarządzanie projektami na miejscu inwestycji w zakresie konstruowania budynków, Zarządzanie projektem budowy, Zbrojenie budynków, Budowlany sprzęt
(Wynajem -), Najem maszyn do kopania, Usługi w zakresie
wypożyczania maszyn budowlanych, Usługi w zakresie wypożyczania maszyn na potrzeby inżynierii wodno-lądowej,
Usługi w zakresie wypożyczania narzędzi, Wynajem maszyn
budowlanych, Wynajem maszyn, narzędzi i urządzeń do użytku w budowie budynków, Wynajem narzędzi budowlanych,
Wynajem sprzętu budowlanego, Wynajem sprzętu konstrukcyjnego i budowlanego, Wynajem sprzętu do robót ziemnych, Wypożyczanie maszyn budowlanych, Wypożyczanie
urządzeń stosowanych w konstruowaniu budynków, Wypożyczanie urządzeń stosowanych w budownictwie, Czyszczenie przenośnych konstrukcji, Instalacja prefabrykowanych
elementów budowlanych, Instalacja pokryć dachowych, Instalacja urządzeń sanitarnych, Instalacja urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych, Instalacja urządzeń elektrycznych, Instalowanie gotowych elementów konstrukcyjnych, Instalowanie mebli na wymiar, Instalowanie wewnętrznych ścianek
działowych, Instalowanie wewnętrznych ścianek działowych
w budynkach, Instalowanie wyposażenia budynków, Instalowanie wyposażenia kuchennego, Konserwacja nieruchomości, Montaż bram, Montaż drzwi, Montaż drzwi i okien, Montaż [instalacja] konstrukcji budynków, Montaż instalacji kanalizacyjnych, gazowych i wodociągowych, Naprawa kontenerów transportowych, Naprawa lub konserwacja transporterów (przenośników), Naprawcze roboty budowlane, Naprawy
lub konserwacja zbiorników zasobnikowych, Obróbka przeciwkorozyjna, Remont nieruchomości, Stawianie tablic rekla-
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mowych, Tapetowanie, Tworzenie faktury ścian, Udzielanie
informacji związanych z usługami czyszczenia zbiorników zasobnikowych, Usługi doradcze dotyczące renowacji nieruchomości, Usługi doradcze w zakresie konserwacji budynków, Usługi w zakresie stawiania ogrodzeń, Wznoszenie budynków prefabrykowanych, 39 Dostarczanie żywności przez
restauracje, Dostarczanie towarów zamówionych korespondencyjnie, Dostawa pizzy, Dostawa produktów spożywczych,
Dostawa wina, Dostawa żywności, Dostawa żywności i napojów przygotowanych do spożycia, Transport bagażu pasażerów, Transport bagażu podróżnego, Usługi bagażowe, Usługi
związane z wózkami na bagaż, Koordynowanie planów podróży dla osób prywatnych i grup, Oprowadzanie wycieczek,
Organizowanie i prowadzenie wycieczek, Organizowanie podróży, Organizowanie podróży autobusem, Organizowanie
podróży biznesowych, Organizowanie podróży samolotowych, Organizowanie podróży z i do hotelu, Organizowanie
samochodowego transportu pasażerskiego, Organizowanie
wczasów, Organizowanie wycieczek autokarowych, Organizowanie wycieczek autobusowych, Organizowanie wycieczek [krótkich podróży], Świadczenie usług w zakresie wycieczek ze zwiedzaniem, Prowadzenie wycieczek, Transport podróżnych taksówką, Usługi car-sharingu, Usługi kierowców,
Usługi pilotów wycieczek, Usługi przewodników turystycznych, Usługi w zakresie pilotów wycieczek, Usługi związane
z limuzynami, Wynajem pojazdów z kierowcą, Zwiedzanie
turystyczne, zwiedzanie turystyczne z przewodnikiem, usługi
organizowania wycieczek, Magazynowanie bagażu, Magazynowanie kosmetyków, Pakowanie prezentów, Pakowanie
produktów, Przechowywanie pojazdów, Składowanie kontenerów, Składowanie kontenerów i ładunków, Udostępnianie
miejsc do przechowywania rzeczy dla osób trzecich [selfstorage], Tymczasowe bezpieczne przechowywanie rzeczy osobistych, Usługi szatni, Parkowanie pojazdów, Parkowanie samochodów, Parkowanie samochodów przez obsługę, Prowadzenie parkingów, Rezerwowanie miejsc parkingowych,
Udostępnianie garaży, Udostępnianie miejsc parkingowych,
Udostępnianie obiektów parkingowych, Udostępnianie parkingów i usługi związane z parkowaniem samochodów,
Udzielanie informacji dotyczących usług parkowania pojazdów, Usługi garaży parkingowych, Usługi parkingowe, Usługi
udostępniania miejsc parkingowych, Usługi w zakresie garażowania pojazdów, Usługi w zakresie odprowadzania samochodów na parking, Usługi w zakresie parkowania pojazdów,
Wynajem garażowych miejsc parkingowych, Wynajem garaży i miejsc parkingowych, Wynajem przestrzeni garażowej,
Wynajem przestrzeni parkingowej dla pojazdów, Wynajmowanie garaży, Wynajmowanie miejsc parkingowych, Wynajmowanie miejsc parkingowych i garaży dla pojazdów, Wynajem sprzętu GPS do celów nawigacyjnych, Usługi wynajmu
kontenerów na gruz, Wynajem kasków motoryzacyjnych, Informacja turystyczna, Organizacja i rezerwowanie wycieczek,
Organizacja i rezerwacja podróży, Organizowanie i rezerwacja
wycieczek ze zwiedzaniem miasta, Organizowanie i rezerwowanie wycieczek ze zwiedzaniem, Organizowanie i rezerwowanie wycieczek jednodniowych, Organizowanie i rezerwowanie wypraw i wycieczek ze zwiedzaniem, Organizowanie
i rezerwowanie podróży w ramach wakacji zorganizowanych,
Planowanie, organizowanie i rezerwacja podróży, Udzielanie
informacji turystycznych, Udzielanie informacji turystycznej
za pomocą komputera, Udzielanie informacji turystycznych
za pośrednictwem Internetu, Udzielanie informacji turystom
związanych z wyprawami i zwiedzaniem, Usługi doradztwa
turystycznego i informacji turystycznej, 41 Udostępnianie
biuletynów on-line w dziedzinie rozrywki sportowej, Wydawanie audiobooków, Wydawanie biuletynów, Wydawanie
czasopism, Wydawanie czasopism i książek w postaci elektro-
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nicznej, Wydawanie katalogów, Wydawanie prospektów, Wydawanie przewodników turystycznych, 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 informacji
na temat aktywności kulturalnych, Dyskoteki, Fankluby, 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, Kabarety, Kabarety i dyskoteki, Kina, Nauczanie
i szkolenia, Nocne kluby, Obozy letnie [rozrywka i edukacja],
Obozy rekreacyjne, Obsługa gości na imprezach rozrywkowych, 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 przyjęć, Organizacja rozrywki
na imprezy urodzinowe, Organizowanie balów, Organizacja
widowisk, 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
rozrywkowych, Organizowanie festynów w celach edukacyjnych, Organizowanie festynów w celach kulturalnych, Organizowanie festynów w celach rekreacyjnych, Organizowanie
gal, Organizowanie grupowych zajęć rekreacyjnych, Organizowanie i prezentowanie pokazów rozrywkowych dotyczących stylu i mody, Organizowanie i prowadzenie spotkań
w dziedzinie rozrywki, 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 konferencji, wystaw i konkursów, 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 do celów kulturalnych, Organizowanie prezentacji w celach rozrywkowych, Organizowanie przedstawień, 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 zajęć rekreacyjnych, Ośrodki rozrywkowe, Planowanie
i przeprowadzanie imprez [rozrywka], Planowanie pokazów
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filmów, Planowanie przyjęć, Planowanie przyjęć [rozrywka],
Planowanie specjalnych imprez, Pływalnie [baseny], Pokazy
filmów kinematograficznych, Pokazy filmów kinematograficznych i kinowych, Pokazy filmów kinowych, Pokazy filmów
wideo, Pokazy filmowe, Pokazy laserów [rozrywka], Pokazy
psów, Pokazy sztucznych ogni, Pokazy tańca mężczyzn, Pokazy zwierząt, Prowadzenie dyskotek, Prowadzenie imprez kulturalnych, Prowadzenie imprez rozrywkowych, Prowadzenie
konkursów piękności, Przeprowadzanie aktywności kulturalnych, Przeprowadzanie aktywności rozrywkowych, Rozrywka
interaktywna on-line, Rozrywka on-line, Sport i fitness, Szkolenia ruchowe dla dzieci, Świadczenie usług rozrywkowych dla
dzieci, Udostępnianie obiektów i sprzętu do występów grup
muzycznych na żywo, Udostępnianie obiektów i sprzętu
do karaoke, Udostępnianie obiektów i sprzętu rekreacyjnego,
Udostępnianie obiektów i sprzętu do celów rekreacyjnych,
Udostępnianie obiektów i sprzętu do gry w paintball, Udostępnianie obiektów i sprzętu do celów rozrywkowych, Udostępnianie obiektów i sprzętu rozrywkowego, Udostępnianie
obiektów i sprzętu do zabaw dla dzieci, Udostępnianie obiektów i sprzętu rozrywkowego w hotelach, Udostępnianie
sprzętu do karaoke, Udostępnianie sprzętu i obiektów rozrywkowych, Udostępnianie sprzętu rekreacyjnego, Udostępnianie terenów rekreacyjnych, Udostępnianie terenów rekreacyjnych w postaci placów zabaw dla zwierząt domowych,
Udostępnianie zewnętrznych obiektów i sprzętu do gry
w paintball, Usługi dziecięcych placów zabaw, Usługi klubów
[dyskotek], Usługi klubów [kabaretowych], Usługi klubów
nocnych, Usługi klubów nocnych [rozrywka], Usługi klubowe
[rozrywka], Usługi planowania przyjęć, Usługi pokazów laserowych, Usługi prezentacji audiowizualnych, Usługi prowadzących uroczystości w zakresie przyjęć i imprez specjalnych,
Usługi rekreacyjne, Usługi rekreacyjne związane z wędrówkami z plecakiem, Usługi rozrywkowe dla dzieci, Usługi rozrywkowe ośrodków wczasowych, Usługi rozrywkowe świadczone przez hotele, Usługi rozrywkowe świadczone w klubach
nocnych, Usługi rozrywkowe świadczone dla dzieci, Usługi
rozrywkowe świadczone w dyskotekach, Usługi rozrywkowe
świadczone w ośrodkach rekreacyjno-sportowych za miastem [country club], Usługi świadczone przez bary karaoke,
Usługi świadczone przez kluby rozrywkowe, Usługi w zakresie
obozów wakacyjnych [rozrywka], Usługi w zakresie organizacji rozrywki, Usługi związane z dyskotekami, Zajęcia sportowe
i kulturalne, Zajęcia zorganizowane, dla dzieci [rozrywka
i edukacja], Zapewnianie atrakcji odwiedzającym w celach
rozrywkowych, Zapewnianie atrakcji odwiedzającym w celach kulturalnych, Zapewnianie imprez rekreacyjnych, Zapewnianie infrastruktury rekreacyjnej i wypoczynkowej, Zapewnianie obiektów i sprzętu na potrzeby zajęć rekreacyjnych na świeżym powietrzu, Zapewnianie sal balowych, Zapewnianie zajęć kulturalnych, Zapewnianie zajęć rekreacyjnych, Zapewnienie obiektów i sprzętu na potrzeby rozrywki,
43 Bary, Bary przekąskowe, Bary sałatkowe, Bary szybkiej obsługi [snack-bary], Biura zakwaterowania [hotele, pensjonaty],
Centra opieki nad dziećmi, Dekorowanie ciast, Dekorowanie
żywności, Dokonywanie rezerwacji restauracji i posiłków,
Domy turystyczne, Dostarczanie posiłków do bezpośredniego spożycia, Dostarczanie żywności i napojów za pośrednictwem furgonetek, Dzierżawa metalowych i niemetalowych
budynków przenośnych, Elektroniczne usługi informacyjne
związane z hotelami, Hostele (schroniska), Herbaciarnie, Hotele dla zwierząt, Hotele, hostele i pensjonaty, zakwaterowanie
wakacyjne i turystyczne, Hotelowe usługi kateringowe, Imprezy firmowe [zapewnianie jedzenia i napojów], Informacja
hotelowa, Kafeterie [bufety], Katering obejmujący żywność
i napoje dla instytucji, Katering obejmujący żywność i napoje
na bankiety, Katering obejmujący żywność i napoje na przy-
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jęcia koktajlowe, Kawiarnia, Koktajlbary, Kontraktowe usługi
w zakresie żywności, Krótkoterminowy wynajem przestrzeni
biurowej, Lodziarnie, Motele, Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, Obsługa zakwaterowania członków organizacji, Oferowanie zakwaterowania
tymczasowego jako część pakietów pobytowych, Oferowanie żywności i napojów w bistrach, Oferowanie żywności
i napojów dla gości w restauracjach, Oferowanie żywności
i napojów w kawiarenkach internetowych, Oferowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, Oferowanie żywności i napojów dla gości, Opieka nad dziećmi w klubach malucha, Organizacja cateringu na imprezy urodzinowe, Organizacja przyjęć weselnych [miejsca], Organizacja przyjęć weselnych [żywność i napoje], Organizowanie bankietów, Organizowanie i udostępnianie zakwaterowania tymczasowego,
Organizowanie posiłków w hotelach, Organizowanie zakwaterowania dla turystów, Organizowanie zakwaterowania
w hotelach, Organizowanie zakwaterowania tymczasowego,
Organizowanie zakwaterowania na pobyt czasowy, Organizowanie zakwaterowania wakacyjnego, Organizowanie zakwaterowania dla wczasowiczów, Ośrodki wypoczynkowe,
Pensjonaty, Pensjonaty dla zwierząt, Pensjonaty, domy gościnne, Pizzerie, Prowadzenie przechowalni dla kotów, Przygotowanie dań kuchni hiszpańskiej do bezpośredniego spożycia, Przygotowanie dań kuchni japońskiej do bezpośredniego spożycia, Przygotowywanie i zaopatrywanie w żywność i napoje do bezpośredniego spożycia, Przygotowywanie posiłków, Przygotowywanie posiłków i napojów, Przygotowywanie żywności dla innych na zasadzie zlecania na zewnątrz, Puby, Restauracje dla turystów, Restauracje oferujące
dania na wynos, Restauracje samoobsługowe, Restauracje
serwujące wykwintne artykuły spożywcze, Restauracje z grillem, Rezerwacja hotelowa na rzecz osób trzecich, Rezerwacja
miejsc na kempingach, Rezerwacja miejsc w pensjonatach,
Rezerwacja pokoi, Rezerwacja pokojów hotelowych dla podróżnych, Rezerwacja stolików w restauracjach, Rezerwacja
zakwaterowania, Rezerwacja zakwaterowania tymczasowego, Rezerwacja zakwaterowania w hotelach, Rezerwacja zakwaterowania dla turystów, Rezerwacja zakwaterowania tymczasowego za pośrednictwem Internetu, Rezerwacja zakwaterowania na rzecz podróżnych, Rezerwacja zakwaterowania
hotelowego, Rezerwacje hotelowe, Rezerwacje miejsc w hotelach, Rezerwowanie pokojów dla podróżnych, Rezerwowanie tymczasowego zakwaterowania w postaci domów wakacyjnych, Rzeźbienie w jedzeniu, 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, Serwowanie żywności i napojów dla gości, Serwowanie żywności i napojów w kawiarenkach internetowych, Serwowanie żywności i napojów w sklepach z pączkami, Serwowanie żywności i napojów w restauracjach i barach,
Snack-bary, Świadczenie usług kateringowych obejmujących
żywność i napoje w obiektach na targi i wystawy, Świadczenie usług kateringowych obejmujących żywność i napoje
w obiektach na zjazdy, Świadczenie usług przez hotele i motele, Świadczenie usług rezerwacji pokojów oraz rezerwacji
hoteli, Świadczenie usług w zakresie rezerwacji zakwaterowania w hotelach, Tymczasowe zakwaterowanie, Tymczasowy
wynajem pokoi, Udostępnianie miejsc noclegowych w hotelach, Udostępnianie obiektów i sprzętu na wystawy, Udostępnianie obiektów i sprzętu dla przyczep kempingowych, Udostępnianie obiektów i sprzętu na zjazdy, Udostępnianie obiektów i sprzętu wystawienniczego w hotelach, Udostępnianie
obiektów i sprzętu na bankiety i uroczystości towarzyskie
na specjalne okazje, Udostępnianie obiektów i sprzętu na targi i wystawy, Udostępnianie obiektów i sprzętu na konferen-
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cje, wystawy i spotkania, Udostępnianie obiektów i sprzętu
na konferencje, Udostępnianie obiektów na imprezy i tymczasowych biur oraz pomieszczeń na posiedzenia, Udostępnianie pomieszczeń na spotkania, Udostępnianie pomieszczeń i urządzeń na posiedzenia zarządu, Udostępnianie pomieszczeń i urządzeń do obsługi wydarzeń, udostępnianie
biur, udostępnianie pomieszczeń na posiedzenia, Udostępnianie sal konferencyjnych, Udostępnianie sprzętu i obiektów
kempingowych dla przyczep turystycznych, Udostępnianie
terenów i sprzętu kempingowego, Udostępnianie tymczasowych obiektów i sprzętu dla przyczep kempingowych, Udostępnianie zakwaterowania tymczasowego, Udostępnianie
zakwaterowania tymczasowego dla gości, Usługi barmanów,
Usługi barów i restauracji, Usługi barów kawowych, Usługi barów piwnych, Usługi barów typu fast-food na wynos, Usługi
barów z fajkami wodnymi, Usługi barów z sokami, Usługi barowe, Usługi bufetów w zakresie barów koktajlowych, Usługi
cateringu specjalizującego się w ręcznym krojeniu szynki
podczas targów, degustacji i imprez publicznych, Usługi cateringu specjalizującego się w ręcznym krojeniu szynki podczas
wesel i prywatnych imprez, Usługi cateringu zewnętrznego,
Usługi degustacji win (dostarczanie napojów), Usługi hosteli
dla turystów, Usługi hoteli dla zwierząt domowych, Usługi hotelowe, Usługi hotelowe dla uprzywilejowanych klientów,
Usługi kateringowe, Usługi kateringowe dla centrów konferencyjnych, Usługi kateringowe dla firm, Usługi kateringowe
obwoźne, Usługi kateringowe oferujące kuchnię japońską,
Usługi kateringowe oferujące kuchnię japońską, Usługi kateringowe oferujące kuchnię europejską, Usługi kateringowe
w prywatnych salach do spotkań biznesowo-towarzyskich,
Usługi kateringowe w zakresie bufetów firmowych, Usługi kawiarni, Usługi klubów nocnych [zaopatrzenie w żywność],
Usługi klubów w zakresie dostarczania żywności i napojów,
Usługi koktajlbarów, Usługi obiektów gościnnych [zakwaterowanie], Usługi obiektów gościnnych [posiłki i napoje], Usługi
ogródków piwnych, Usługi pensjonatów, Usługi recepcyjne
dla tymczasowego zakwaterowania [zarządzanie przyjazdami i wyjazdami], Usługi restauracji fast-food, Usługi restauracji
hotelowych, Usługi restauracji sprzedających posiłki na wynos, Usługi restauracji szybkiej obsługi, Usługi restauracyjne,
Usługi restauracyjne świadczone przez hotele, Usługi rezerwacji pokojów, Usługi rezerwacji zakwaterowania na wakacje,
Usługi rezerwacji zakwaterowania [time share], Usługi rezerwacyjne w zakresie rezerwacji posiłków, Usługi snack-barów,
Usługi świadczone przez bary bistro, Usługi w zakresie bankietów, Usługi w zakresie barów szybkiej obsługi, Usługi w zakresie dostarczania napojów, Usługi w zakresie gotowania
posiłków, Usługi w zakresie jedzenia na wynos, Usługi w zakresie kwater wczasowych, Usługi w zakresie obozów turystycznych [zakwaterowanie], Usługi w zakresie obozów wakacyjnych [zakwaterowanie], Usługi w zakresie przygotowywania jedzenia i napojów, Usługi w zakresie przygotowywania
posiłków, Usługi w zakresie pubów, Usługi w zakresie restauracji [brasserie], Usługi w zakresie rezerwacji miejsc hotelowych, Usługi w zakresie rezerwacji zakwaterowania, Usługi
w zakresie rezerwacji zakwaterowania w hotelach, Usługi
w zakresie rezerwacji pokojów hotelowych, Usługi w zakresie
sprzedaży posiłków na wynos, Usługi w zakresie wymiany zakwaterowania [time share], Usługi w zakresie wynajmu pokojów, Usługi w zakresie zakwaterowania, Usługi w zakresie zakwaterowania w ośrodkach wypoczynkowych, Usługi w zakresie zakwaterowania na pobyt czasowy, Usługi w zakresie
zakwaterowania w hotelach, Usługi w zakresie zakwaterowania wakacyjnego, Usługi w zakresie zapewniania obiektów
na spotkania, Usługi w zakresie zapewniania obiektów na uroczystości, Usługi w zakresie żywności i napojów na wynos,
Usługi zakwaterowania tymczasowego świadczone przez
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obozy wakacyjne, Usługi zaopatrzenia w napoje, Usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, Usługi zaopatrzenia w żywność, Winiarnie, Wynajem budynków przenośnych, Wynajem
domków letniskowych, Wynajem domów letniskowych, Wynajem ekspresów do kawy, Wynajem konstrukcji namiotowych, Wynajem pokoi jako tymczasowego zakwaterowania,
Wynajem pomieszczeń na przyjęcia towarzyskie, Wynajem
pomieszczeń na uroczystości towarzyskie, Wynajem przenośnych budynków modułowych, Wynajem pomieszczeń
na wystawy, Wynajem zakwaterowanie tymczasowego
w domach i mieszkaniach wakacyjnych, Wynajmowanie kwater, Wynajmowanie pokoi, Wynajmowanie pomieszczeń
na pobyt czasowy, Wynajmowanie sal konferencyjnych, Wynajmowanie sal na zebrania, Wynajmowanie zakwaterowania
na pobyt czasowy, Wypożyczanie dużych namiotów, Wypożyczanie namiotów, Zajazdy dla turystów, Zakwaterowanie
na pobyt czasowy, Zakwaterowanie koni, Zakwaterowanie
tymczasowe świadczone przez rancza dla turystów, Zapewnianie obiektów i wyposażenia kempingowego, Zapewnianie
pomieszczeń na uroczystości, Zapewnianie zakwaterowania
w hotelach, Zapewnianie zakwaterowania tymczasowego,
Zapewnianie zakwaterowania na pobyt czasowy, Zapewnianie zakwaterowania tymczasowego w domach wakacyjnych,
Zapewnianie zakwaterowania tymczasowego w mieszkaniach wakacyjnych, Zapewnianie zakwaterowania w hotelach i motelach, Zapewnianie zakwaterowania tymczasowego w pensjonatach, Zapewnianie zakwaterowania tymczasowego w domach i mieszkaniach, Zapewnianie żywności
i napojów w restauracjach, 44 Usługi doradcze związane
z projektowaniem ogrodów, Usługi w zakresie architektury
krajobrazu, Usługi w zakresie projektowania ogrodów, Projektowanie ogrodów krajobrazowych na rzecz osób trzecich,
Projektowanie ogrodów i krajobrazów, Planowanie [projektowanie] ogrodów, Doradztwo w zakresie projektowania krajobrazu, Chirurgia kosmetyczna, Chirurgia plastyczna, Doradztwo medyczne w zakresie dermatologii, Doradztwo medyczne w zakresie redukcji masy ciała, Laserowe usuwanie grzyba
palców nóg, Medyczna pielęgnacja stóp, Udzielanie porad
medycznych w zakresie redukcji masy ciała, Usługi chirurgii
kosmetycznej i plastycznej, Usługi doradcze związane z usługami medycznymi, Usługi medyczne w zakresie oceny stanu
zdrowia, Usługi paramedyczne, Usługi opieki medycznej
świadczone przez uzdrowiska [spa], Usługi SPA medycznych,
Usługi w zakresie medycyny sportowej, 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 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,
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Salony fryzjerskie, Salony kosmetyczne do strzyżenia peruk,
Salony piękności, Ścinanie włosów, Solaria, Stylizacja, układanie włosów, Świadczenie usług przez salony piękności, Udostępnianie instalacji termalnych, Udostępnianie łaźni publicznych, Udostępnianie łaźni publicznych do celów higieny osobistej, Udostępnianie obiektów i sprzętu toaletowego, Udostępnianie łaźni tureckich, 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 informacji
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
w zakresie usuwania zbędnego owłosienia na ciele, Usługi
doradcze związane z pielęgnacją skóry, Usługi doradztwa
dotyczącego makijażu świadczone on-line lub osobiście,
Usługi doradztwa dotyczącego makijażu i nakładania makijażu, Usługi doradztwa on-line 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 kosmetyczne w zakresie pielęgnacji
ciała świadczone przez uzdrowiska typu SPA, 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,
Usługi pielęgnacji paznokci rąk, 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 ozdabiania ciała, Usługi w zakresie pielęgnacji twarzy, Usługi w zakresie pielęgnacji skóry głowy, Usługi w zakresie pielęgnacji włosów, Usługi w zakresie pielęgnacji urody
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świadczone przez uzdrowisko [spa], Usługi w zakresie pielęgnacji skóry, 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, Wynajem sprzętu
do higieny i pielęgnacji urody u ludzi, 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, Zdrowotne usługi odnowy biologicznej w zakresie zdrowia i dobrego samopoczucia ciała
i ducha.
533051
(220) 2021 08 23
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI
KOMUNALNEJ - KROŚNIEŃSKI HOLDING
KOMUNALNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Krosno
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KROŚNICZANKA CZYSTA I ZDROWA WODA
KRANOWA
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.13.25
(510), (511) 32 Woda (napoje), 39 Dystrybucja wody.
533052
(220) 2021 08 23
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI
KOMUNALNEJ - KROŚNIEŃSKI HOLDING
KOMUNALNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Krosno
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KROŚNICZANKA CZYSTA I ZDROWA WODA
KRANOWA

(210)
(731)

(531) 26.13.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 32 Woda (napoje), 39 Dystrybucja wody.

50

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

(210) 533079
(220) 2021 08 23
(731) UŁASZYN MAREK, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) PUPIER
(510), (511) 16 Papier higieniczny.
533081
(220) 2021 08 23
GRUPA LIMITLESS ROGOWSKI SPÓŁKA JAWNA,
Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CLEANEO
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(540) DĘBOSZ NIERUCHOMOŚCI

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 26.11.02, 26.11.12, 29.01.12
(510), (511) 21 Wiadra z wyżymaczkami do mopów, Końcówki do mopów, Mopy, Ścierki, Materiały do polerowania [ściereczki], Gąbki, Gąbki czyszczące, Szczotki, Szczotki do sprzątania, Miotły, Rękawice do użytku domowego,
Rękawice do prac domowych z tworzyw sztucznych,
Sprzęt i artykuły do sprzątania i czyszczenia, Ściągaczki
do oczyszczania naczyń, Urządzenia i aparaty nieelektryczne do polerowania, do celów domowych, 35 Usługi
sprzedaży detalicznej w związku z artykułami do czyszczenia, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z preparatami do czyszczenia, Usługi sprzedaży hurtowej w związku
z artykułami do czyszczenia, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z preparatami do czyszczenia, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z środkami czyszczącymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z preparatami chemicznymi do czyszczenia do użytku domowego, Usługi
sprzedaży detalicznej w związku z sprzętem i artykułami
do sprzątania i czyszczenia, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z preparatami do czyszczenia i odświeżania,
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z mopami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z wiadrami do mopów, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z ścierkami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z gąbkami,
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z gumowymi
rękawiczkami do gospodarstwa domowego, Usługi
sprzedaży detalicznej w związku z szczotkami, Usługi
sprzedaży hurtowej w związku z środkami czyszczącymi,
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z preparatami chemicznymi do czyszczenia do użytku domowego, Usługi
sprzedaży hurtowej w związku z sprzętem i artykułami
do sprzątania i czyszczenia, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku z preparatami do czyszczenia i odświeżania,
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z mopami, Usługi
sprzedaży hurtowej w związku z wiadrami do mopów,
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z ścierkami, Usługi
sprzedaży hurtowej w związku z gąbkami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z gumowymi rękawiczkami
do gospodarstwa domowego, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z szczotkami.
533090
(220) 2021 08 24
BOROWSKA-DĘBOSZ KAROLINA DĘBOSZ
NIERUCHOMOŚCI, Niepołomice
(540) (znak słowno-graficzny)
(210)
(731)

(531) 07.01.24, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 Usługi reklamowe dotyczące nieruchomości, Badanie rynku, Dystrybucja materiałów reklamowych,
marketingowych i promocyjnych, Gromadzenie informacji
związanych z reklamą, Informacja marketingowa, Kompilacja
ogłoszeń reklamowych do użytku w Internecie, Kompilacja,
produkcja i rozpowszechnianie materiałów reklamowych,
Organizacja i przeprowadzanie wydarzeń marketingowych,
Organizacja i przeprowadzanie imprez reklamowych, Obsługa marketingowa obrotu nieruchomościami, Oferowanie
i wynajem przestrzeni reklamowej, czasu reklamowego i mediów na reklamy, Pomoc w zarządzaniu w zakresie promocji
działalności gospodarczej, Pośrednictwo w zakresie reklamy,
Promowanie projektów innych osób poprzez udostępnianie portfolio on-line za pośrednictwem strony internetowej, Promowanie działalności gospodarczej, Promowanie,
reklama działalności gospodarczej, Promowanie sprzedaży
usług na rzecz osób trzecich poprzez przygotowywanie reklam, Promowanie towarów i usług osób trzecich, Publikowanie materiałów i tekstów reklamowych, Publikacja treści
reklamowych, Publikacja reklam, Publikowanie materiałów
reklamowych, Reklama i usługi reklamowe, Rozpowszechnianie danych związanych z reklamą, Reklama za pomocą
marketingu bezpośredniego, Udostępnianie powierzchni
reklamowej, czasu reklamowego i mediów, Usługi agencji reklamowych, Usługi reklamowe, Usługi reklamowe i marketingowe, Usługi reklamowe i promocyjne w zakresie sprzedaży,
Usługi reklamowe na rzecz innych, Usługi w zakresie promocji sprzedaży, Dostarczanie informacji handlowych konsumentom, Negocjowanie umów kupna i sprzedaży towarów, Negocjowanie transakcji handlowych dla osób trzecich,
Nabywanie towarów i usług dla innych firm, Porównywarki
cen zakwaterowania, Pośrednictwo w kontraktach na kupno
i sprzedaż produktów, Pośrednictwo w zawieraniu umów
kupna i sprzedaży na rzecz osób trzecich, Pośredniczenie
i zawieranie transakcji handlowych na rzecz osób trzecich,
Udzielanie informacji dotyczących sprzedaży handlowej,
Świadczenie usług porównania cen on-line, Przygotowanie
i zawieranie transakcji handlowych na rzecz osób trzecich,
Usługi biurowe dotyczące przyjmowania zamówień sprzedaży, Usługi doradcze związane z transakcjami handlowymi,
Usługi zarządzania sprzedażą, Usługi w zakresie porównywania cen, Usługi pośrednictwa związane z reklamowaniem,
Pośrednictwo w działalności handlowej dla osób trzecich,
Pośredniczenie w umowach dotyczących sprzedaży i zakupu towarów, Usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej, Usługi pośrednictwa w interesach, Zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie projektów budowlanych,
Zarządzanie mieszkaniami, 36 Agencja wynajmu zakwaterowania - mieszkania, Agencje mieszkaniowe - mieszkania,
Agencje mieszkaniowe - nieruchomości, Agencje nieruchomości, Agencje pośrednictwa w handlu nieruchomościami,
Biura pośrednictwa handlu nieruchomościami, Doradztwo
w dziedzinie zakupu nieruchomości, Doradztwo w zakresie
nieruchomości, Dostarczanie informacji dotyczących nieruchomości, Dostarczanie nieruchomości na rzecz osób trze-
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cich, Nabywanie nieruchomości na rzecz osób trzecich, Organizowanie wynajmu mieszkań, Pomoc w zakresie nabywania nieruchomości i w zakresie udziałów finansowych w nieruchomościach, Pomoc w zakupie nieruchomości, Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, Udzielanie informacji
dotyczących rynku nieruchomości, Udzielanie informacji dotyczących kwestii nieruchomości za pośrednictwem Internetu, Udzielanie informacji dotyczących nieruchomości, Usługi
agencji nieruchomości dotyczące sprzedaży i wynajmu budynków, Usługi agencji nieruchomości związane z kupnem
i sprzedażą budynków, Usługi agencji pośrednictwa nieruchomości mieszkaniowych, Usługi agencji w zakresie sprzedaży nieruchomości za prowizję, Usługi badawcze dotyczące nabywania nieruchomości, Usługi doradcze dotyczące
nieruchomości, Usługi doradcze dotyczące własności nieruchomości, Usługi konsultacyjne dotyczące nieruchomości,
Usługi pośrednictwa finansowego w zakresie nieruchomości, Usługi w zakresie wyszukiwania nieruchomości mieszkaniowych, Usługi zarządzania nieruchomościami, Usługi znajdowania mieszkań na rzecz osób trzecich - stałe zamieszkanie, Wybór i nabywanie nieruchomości w imieniu osób
trzecich, Wynajem nieruchomości i majątku, Zarządzanie
nieruchomościami, Agencje lub pośrednictwo w dzierżawie
lub wynajmie gruntu, Biuro wynajmu mieszkań, Udzielanie
informacji związanych z wynajmem budynków, Udzielanie
informacji w zakresie dzierżawy ziemi, Organizowanie wynajmu nieruchomości, Usługi agencji nieruchomości w zakresie
wynajmu budynków, Usługi agencji nieruchomości w zakresie dzierżawy ziemi, Usługi agencji lub pośrednictwo w zakresie wynajmu gruntów, Usługi agencji w zakresie dzierżawy nieruchomości, Usługi agencyjne lub pośrednictwo
w zakresie wynajmu budynków, Usługi wynajmu mieszkań,
Wynajem budynków, Wynajem domów, Wynajem mieszkań,
Wynajem mieszkań i pomieszczeń biurowych, Wynajem nieruchomości, Wynajem pomieszczeń biurowych, Wynajem
pomieszczeń handlowych, Usługi w zakresie nieruchomości,
Organizowanie najmu nieruchomości na wynajem, Usługi
doradcze dotyczące wyceny nieruchomości, Pośrednictwo
ubezpieczeniowe w zakresie nieruchomości, Usługi finansowe w zakresie zakupu nieruchomości, Organizowanie
umów dzierżawy i najmu nieruchomości, Usługi agencji
nieruchomości przy zakupie i wynajmie przedsiębiorstw,
Udzielanie informacji o nieruchomościach, dotyczących
majątku i ziemi, Usługi agencji nieruchomości związane
z kupnem i sprzedażą ziemi, Usługi zarządzania nieruchomościami związane z lokalami do handlu detalicznego,
Administrowanie nieruchomościami, Organizacja najmu
nieruchomości handlowych, Usługi doradcze dotyczące
nieruchomości korporacyjnych, Usługi w zakresie zarządzania nieruchomościami, Usługi zarządzania nieruchomościami w systemie timesharingu, Usługi finansowe
dotyczące własności nieruchomości i budynków, Usługi
zarządzania nieruchomościami związane z lokalami biurowymi, Usługi zarządzania nieruchomościami związane
z obiektami rozrywkowymi, Usługi zarządzania nieruchomościami związane z pomieszczeniami przemysłowymi,
Usługi zarządzania nieruchomościami związane z budynkami mieszkalnymi, Usługi zarządzania nieruchomościami
związane z centrami handlowymi, Usługi zarządzania nieruchomościami w zakresie budynków handlowych, Usługi
zarządzania nieruchomościami w zakresie osiedli mieszkaniowych, Usługi zarządzania nieruchomościami w zakresie kompleksów budynków, Usługi w zakresie porozumień
dotyczących nieruchomości - usługi finansowe, Usługi
w zakresie nieruchomości związane z zarządzaniem inwestycjami w majątek nieruchomy.

(210)
(731)
(540)
(540)
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533103
(220) 2021 08 25
ROZENKOWSKA KATARZYNA VISCOM, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
V

(531) 26.01.03, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 9 Artykuły optyczne, Artykuły optyczne do uprawiania sportu, Artykuły optyczne, okulary korekcyjne.
533132
(220) 2021 08 25
RESET2.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) r2firma
(510), (511) 9 Komputerowe programy nagrane, Komputerowe programy operacyjne, Komputerowe programy użytkowe do zarządzania plikami, Komputerowe urządzenia
do programowania, Ładowalne programy gier komputerowych, Nagrane programy komputerowe, Oprogramowanie
komputerowe [programy], Oprogramowanie komputerowe
[programy] do zarządzania bazami danych, Oprogramowanie komputerowe do użytku jako interfejs programowania
aplikacji (API), Oprogramowanie dla środowiska programistycznego, Oprogramowanie komputerowe do pobrania
do użytku jako interfejs programowania aplikacji (API), Oprogramowanie komputerowe do programowania maszyn faksymilowych, Pakiety programów, Podręczniki szkoleniowe
w formie programu komputerowego, Programy do drukarek,
Programy do gier komputerowych [oprogramowanie], Programy do magazynowania danych, Programy do przetwarzania danych, Programy do sieciowych systemów operacyjnych, Programy komputerowe, Programy komputerowe
do drukowania, Programy komputerowe do korzystania z Internetu i sieci www, Programy komputerowe do pobrania,
Programy komputerowe do przeszukiwania zawartości komputerów i sieci komputerowych za pomocą zdalnego sterowania, Programy komputerowe do projektowania interfejsów użytkownika, Programy komputerowe do przetwarzania danych, Programy komputerowe do użytku w obrocie
akcjami i obligacjami, Programy komputerowe do zarządzania projektami, Programy komputerowe do zdalnego łączenia się z komputerami lub sieciami komputerowymi, Programy komputerowe do zarządzania sieciami, Programy komputerowe dotyczące spraw finansowych, Programy komputerowe dotyczące sieci lokalnych [LAN], Programy komputerowe nagrane, Programy komputerowe [oprogramowanie
do pobrania], Programy komputerowe przechowywane
w formie cyfrowej, Programy komputerowe stosowane
do elektronicznych systemów kasowych, Programy komputerowe umożliwiające dostęp, przeglądanie i przeszukiwanie
baz danych on-line, Programy komputerowe umożliwiające
dostęp i korzystanie z Internetu, Programy na smartfony, Programy narzędziowe do przeprowadzania diagnostyki systemów komputerowych, Programy sterujące komputerowe,
nagrane, Programy systemów operacyjnych, Programy systemów operacyjnych do smartfonów, Urządzenia do nadawania programów drogą satelitarną, Urządzenia do przecho(210)
(731)
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wywania programów komputerowych, Użytkowe programy
komputerowe do pobrania, Wstępnie nagrane programy
komputerowe, Aplikacje komputerowe do pobrania, Boty
internetowe będące programami komputerowymi, Interaktywne oprogramowanie komputerowe, Interaktywne oprogramowanie komputerowe umożliwiające wymianę informacji, Interaktywne systemy komputerowe, Interfejsy komputerowe, Komputerowe bazy danych, Komputerowe koncentratory sieciowe, Komputerowe oprogramowanie użytkowe do kompresji danych, Komputerowe oprogramowanie
użytkowe, Komputerowe oprogramowanie użytkowe do telefonów komórkowych, Komputerowe oprogramowanie
do pracy zespołowej [groupware], Komputerowe oprogramowanie użytkowe do urządzeń komputerowych do noszenia na sobie, Komputerowe oprogramowanie użytkowe
do transmisji strumieniowej audiowizualnych treści medialnych za pośrednictwem Internetu, Komputerowe oprogramowanie układowe, Komputerowe systemy operacyjne, Nagrane nośniki danych do użytku z komputerami, Napędy
dysków do komputera, Napędy CD do komputerów, Narzędzia do opracowywania oprogramowania komputerowego,
Nośniki danych do komputerów z wgranym oprogramowaniem, Nośniki nadające się do przetwarzania komputerowego, Oprogramowanie do sterowania drukarkami komputerowymi, Oprogramowanie do testowania sprzętu komputerowego, Oprogramowanie do tworzenia sieci komputerowej,
Oprogramowanie komputerowe do komunikacji z użytkownikami komputerów przenośnych, Oprogramowanie komputerowe do kompresji danych, Oprogramowanie komputerowe dotyczące obsługi transakcji finansowych, Oprogramowanie komputerowe systemów biometrycznych do identyfikacji i potwierdzania tożsamości osób, Oprogramowanie
komputerowe do inżynierii oprogramowania wspomaganej
komputerowo, Oprogramowanie komputerowe do głosowego sterowania komputerem i jego obsługi, Oprogramowanie komputerowe do tabelarycznego przedstawiania danych, Oprogramowanie komputerowe do szyfrowania,
Oprogramowanie komputerowe umożliwiające wyszukiwanie danych, Oprogramowanie komputerowe dotyczące archiwalnych informacji finansowych, Oprogramowanie komputerowe do wykorzystania przy migracji między różnymi
systemami operacyjnymi sieci komputerowych, Oprogramowanie komputerowe do wyszukiwarek internetowych,
Oprogramowanie komputerowe do pobrania z globalnych,
komputerowych sieci informacyjnych, Oprogramowanie
komputerowe w dziedzinie elektronicznej działalności wydawniczej, Oprogramowanie komputerowe do poszerzania
zdolności audio-wizualnych aplikacji multimedialnych, Oprogramowanie komputerowe do przesyłania danych, Oprogramowanie komputerowe do komunikacji między komputerami w ramach sieci lokalnej, Oprogramowanie komputerowe
do skanowania obrazów i dokumentów, Oprogramowanie
komputerowe do opracowywania dynamicznych witryn internetowych, Oprogramowanie komputerowe zaprojektowane do wyceny kosztów, Oprogramowanie komputerowe
do pobrania z Internetu, Oprogramowanie komputerowe
do użytku w podręcznych przenośnych elektronicznych
urządzeniach cyfrowych oraz innych użytkowych urządzeniach elektronicznych, Oprogramowanie komputerowe
umożliwiające prowadzenie telekonferencji, wideokonferencji i usługi wideotelefoniczne, Oprogramowanie komputerowe do elektronicznych tablic ogłoszeń, Oprogramowanie
komputerowe umożliwiające odzyskiwanie danych, Oprogramowanie komputerowe do kompilacji danych pozycjonujących, Oprogramowanie komputerowe umożliwiające
udostępnianie informacji za pomocą sieci łączności, Oprogramowanie komputerowe umożliwiające dostarczanie in-
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formacji za pośrednictwem internetu, Oprogramowanie
komputerowe umożliwiające przeglądanie globalnych sieci
komputerowych, Oprogramowanie komputerowe umożliwiające przenoszenie zdjęć na telefony komórkowe, Oprogramowanie komputerowe do organizowania i przeglądania
obrazów i zdjęć cyfrowych, Oprogramowanie komputerowe
do konserwacji i obsługi systemów komputerowych, Oprogramowanie komputerowych wygaszaczy ekranu, nagrane
lub do pobrania, Oprogramowanie komputerowe do bezprzewodowego dostarczania treści, Oprogramowanie komputerowe do kontroli terminali samoobsługowych, Oprogramowanie komputerowych wygaszaczy ekranu, Oprogramowanie komputerowe do tablic interaktywnych, Oprogramowanie komputerowe zapewniające wielu użytkownikom
dostęp do globalnej komputerowej sieci informacyjnej,
Oprogramowanie komputerowe do tworzenia zapór sieciowych, Oprogramowanie komputerowe do komunikacji,
umożliwiające klientom dostęp do informacji na temat rachunków bankowych i przeprowadzanie operacji bankowych, Oprogramowanie komputerowe do pobrania, przeznaczone do zdalnego monitorowania i analizy, Oprogramowanie komputerowe do zarządzania sieciami lokalnymi,
Oprogramowanie komputerowe, które wspomaga komputery w rozmieszczaniu równoległych aplikacji i wykonywaniu równoległych obliczeń, Oprogramowanie komputerowe
do celów biznesowych, Oprogramowanie komputerowe
do konwersji obrazów dokumentów na formaty elektroniczne, Oprogramowanie komputerowe do tworzenia i projektowania stron internetowych, Oprogramowanie komputerowe
do łączności za pośrednictwem sieci bezprzewodowych,
Oprogramowanie komputerowe, nagrane, Oprogramowanie komputerowe do reklamy, Oprogramowanie komputerowe do monitorowania systemów komputerowych, Oprogramowanie komputerowe do wykrywania zagrożeń dla sieci
komputerowych, Oprogramowanie komputerowe do testowania podatności komputerów i sieci komputerowych
na ataki, Oprogramowanie komputerowe do użytku
we wdrożeniu internetu rzeczy [IoT], Oprogramowanie komputerowe umożliwiające wyszukiwanie i odzyskiwanie danych, Oprogramowanie komputerowe do handlu elektronicznego umożliwiające użytkownikom dokonywanie elektronicznych transakcji biznesowych za pośrednictwem światowej sieci komputerowej, Oprogramowanie komputerowe
do oczyszczania i optymalizacji systemów, Oprogramowanie komputerowe do e-handlu, Oprogramowanie komputerowe do handlu elektronicznego, Oprogramowanie komputerowe umożliwiające dostęp do katalogów informacji, które
można pobrać ze światowej sieci komputerowej, Oprogramowanie komputerowe do automatyzacji hurtowni danych,
Oprogramowanie komputerowe do zarządzania arkuszami
kalkulacyjnymi, Oprogramowanie komputerowe, Oprogramowanie komputerowe do autoryzacji dostępu do baz danych, Oprogramowanie komputerowe dostosowane do używania w obsłudze komputera, Oprogramowanie komputerowe do sterowania i zarządzania aplikacjami serwerów dostępowych, Oprogramowanie komputerowe zaprojektowane do oceny wymagań dotyczących zasobów, Oprogramowanie komputerowe do kontroli czasu, Oprogramowanie
komputerowe do celów komunikacji pomiędzy mikrokomputerami, Oprogramowanie komputerowe do analizy odcisków palców lub odcisków dłoni, Oprogramowanie komputerowe do wytwarzania modeli finansowych, Oprogramowanie komputerowe do wykorzystania w celu kontroli dostępu do komputera, Oprogramowanie komputerowe do integracji aplikacji i baz danych, Oprogramowanie komputerowe do przetwarzania komunikacji, Oprogramowanie komputerowe do rozliczeń międzysieciowych w dziedzinie tele-
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komunikacji, Oprogramowanie komputerowe do tworzenia
baz do wyszukiwania informacji i danych, Oprogramowanie
komputerowe do pobrania do stosowania jako portfel elektroniczny, Oprogramowanie komputerowe do pobrania dla
technologii blockchain, Oprogramowanie komputerowych
systemów operacyjnych, Oprogramowanie komputerowe
do analizy informacji rynkowych, Oprogramowanie komputerowe do przetwarzania informacji rynkowych, Oprogramowanie komunikacyjne do łączenia się z globalnymi sieciami komputerowymi, Oprogramowanie komunikacyjne
do łączenia użytkowników sieci komputerowych, Oprogramowanie operacyjne do komputerów mainframe, Oprogramowanie sprzętowe do komputerowych urządzeń zewnętrznych, Oprogramowanie symulacyjne do użytku
w komputerach cyfrowych, Oprogramowanie komputerowe
do pobrania z globalnych sieci komputerowych, Pobieralne
aplikacje na telefony komputerowe do zarządzania informacjami, Pobieralne oprogramowanie komputerowe do zarządzania danymi, Pobieralne oprogramowanie komputerowe
do transmisji danych, Pobieralne oprogramowanie komputerowe do zarządzania informacjami, Pobieralne oprogramowanie komputerowe do transmisji informacji, Programy
komputerowe do przetwarzania obrazów, Programy komputerowe do umożliwiania i kontroli dostępu, Programy
komputerowe w formie czytelnej dla urządzeń do stosowania w zarządzaniu bazami danych, Przenośne komputery,
Przenośne napędy dysków twardych do komputerów, Przyrządy z pamięcią buforową [sprzęt komputerowy], Publikacje elektroniczne zarejestrowane na nośnikach komputerowych, Punkty dostępu do sieci lokalnych [LAN] używane
do łączenia użytkowników sieci komputerowych, Shareware
[oprogramowanie komputerowe rozpowszechniane bez
opłat na czas próbny], Sieci komputerowe, Systemy komputerowe, Zapisane oprogramowanie komputerowe, 35 Pomoc
w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, 42 Hosting, oprogramowanie jako usługa oraz wypożyczanie oprogramowania komputerowego, Doradztwo, konsultacje i informacja
w zakresie technologii informacyjnych, Rozwój, programowanie i wdrażanie oprogramowania komputerowego, Rozwój sprzętu komputerowego, Usługi w zakresie kopiowania
i konwersji danych, usługi kodowania danych, Usługi w zakresie ochrony, bezpieczeństwa i odzyskiwania systemów
informatycznych, Wypożyczanie sprzętu i urządzeń komputerowych, Administracja serwerami pocztowymi, Administracja serwerów, Administrowanie prawami użytkowników
w sieciach komputerowych, Aktualizowanie banków pamięci systemów komputerowych, Aktualizowanie stron internetowych dla osób trzecich, Analizy komputerowe, Analizy
systemów komputerowych, Badania dotyczące przetwarzania danych, Badania dotyczące technik telekomunikacyjnych, Badania dotyczące technologii telekomunikacyjnych,
Badania w dziedzinie komputerów, Badania w dziedzinie
sztucznej inteligencji, Badania w dziedzinie technologii informacyjnej, Badania w dziedzinie technologii przetwarzania danych, Badania związane ze skomputeryzowaną automatyzacją procesów administracyjnych, Badania z zakresu
skomputeryzowanej automatyzacji procesów technicznych,
Certyfikacja danych za pośrednictwem łańcucha blokowego [blockchain], Badania związane ze skomputeryzowaną
automatyzacją procesów przemysłowych, Diagnozowanie
problemów ze sprzętem komputerowym przy użyciu oprogramowania, Doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa internetowego, Doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa danych, Eksploracja danych, Integracja systemów i sieci komputerowych, Inżynieria komputerowa, Konserwacja oprogramowania do przetwarzania danych, Monitoring syste-
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mów komputerowych przy użyciu dostępu zdalnego, Obsługiwanie wyszukiwarek, Opracowywanie sieci komputerowych, Opracowywanie systemów do przesyłania danych,
Opracowywanie systemów komputerowych, Opracowywanie systemów przechowywania danych, Opracowywanie
systemów przetwarzania danych, Opracowywanie urządzeń do przetwarzania danych, Planowanie, projektowanie
i rozwój stron internetowych on-line na rzecz osób trzecich,
Projektowanie i opracowywanie urządzeń do bezprzewodowej transmisji danych, Projektowanie i opracowywanie
systemów do wprowadzania, wyprowadzania, przetwarzania, wyświetlania i przechowywania danych, Projektowanie
i opracowywanie systemów do przechowywania danych,
Projektowanie i opracowywanie systemów do wyświetlania
danych, Projektowanie i opracowywanie systemów przetwarzania danych, Projektowanie i opracowywanie systemów do wprowadzania danych, Projektowanie i opracowywanie oprogramowania do elektronicznych baz danych,
Projektowanie i opracowywanie systemów komputerowych, Projektowanie i opracowywanie urządzeń do przetwarzania danych, Projektowanie komputerów i oprogramowania komputerowego do analiz i sprawozdawczości
handlowej, Projektowanie systemów magazynowania danych, Projektowanie, tworzenie i programowanie stron internetowych, Projektowanie urządzeń do przetwarzania
danych, Przygotowywanie programów komputerowych
do przetwarzania danych, Rozwiązywanie problemów
w postaci diagnozowania problemów z elektroniką użytkową, Analizy systemów komputerowych, Tworzenie cyfrowych znaków wodnych, Tworzenie i prowadzenie stron internetowych na telefony komórkowe, Tworzenie platform
komputerowych na rzecz osób trzecich, Udzielanie informacji na temat projektowania i opracowywania oprogramowania, systemów i sieci komputerowych, Umożliwianie tymczasowego użytkowania narzędzi do opracowywania oprogramowania dostępnych on-line nie do pobrania, Usługi
analityczne w zakresie komputerów, Usługi diagnostyki
komputerowej, Usługi doradcze i informacyjne w zakresie
komputerowych urządzeń peryferyjnych, Usługi informatyki kwantowej, Usługi inżynieryjne w zakresie komputerów,
Usługi komputerowe do analizy danych, Usługi konfiguracji
sieci komputerowych, Usługi migracji danych, Usługi podmiotów zewnętrznych w dziedzinie informatyki, Usługi
technologiczne w zakresie komputerów, Usługi w zakresie
badań komputerowych, Usługi w zakresie projektowania
i programowania komputerów, Usługi w zakresie sieci komputerowej, Wykrywanie i usuwanie usterek w sprzęcie
i oprogramowaniu komputerowym, Zapewnianie infrastruktury centrów danych, Zarządzanie projektami informatycznymi w dziedzinie elektronicznego przetwarzania danych [EDP], Zarządzanie projektami komputerowymi, Zarządzanie projektami w zakresie technologii informacyjnych,
Zarządzanie usługami w zakresie technologii informacyjnych [ITSM], Zdalne administrowanie serwerem.
(210) 533148
(220) 2021 08 25
(731) OCHMAN MACIEJ, Łódź
(540) (znak słowny)
(540) eNVIDRY
(510), (511) 11 Urządzenia do dezodoryzacji powietrza,
urządzenia i maszyny do oczyszczania powietrza.
(210) 533149
(220) 2021 08 25
(731) OCHMAN MACIEJ, Łódź
(540) (znak słowny)
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(540) eNVIMAX
(510), (511) 1 Biologiczne preparaty inne niż do celów medycznych lub weterynaryjnych, Odczynniki do użytku w procesach biologicznych inne niż do celów medycznych lub
weterynaryjnych, Aktywatory biologiczne, Preparaty do biologicznego oczyszczania powietrza, 3 Olejki eteryczne,
Aromaty - olejki eteryczne, Kosmetyki, detergenty inne niż
do użytku w procesach produkcyjnych oraz inne niż do celów medycznych.

533359
(220) 2021 08 31
ADVANCED GRAPHENE PRODUCTS
SPÓŁKA AKCYJNA, Zielona Góra
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) G PROGRAFEN

533249
(220) 2021 08 30
RUCIŃSKI DOMINIK USŁUGI WETERYNARYJNE
LEK.WET.DOMINIK RUCIŃSKI, Czacz
(540) (znak słowny)
(540) VETLOGIC
(510), (511) 44 Usługi weterynaryjne, Stomatologia weterynaryjna, Chirurgia weterynaryjna, Weterynaryjne usługi
doradcze, Dostarczanie informacji weterynaryjnych, Specjalistyczne doradztwo w zakresie usług weterynaryjnych.

(531) 03.13.05, 07.05.11, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 17 Filament z tworzywa sztucznego do drukarek 3D, Filament z tworzywa sztucznego z dodatkiem grafenu do druku 3D.

(210)
(731)

533315
(220) 2021 08 31
SOLINEA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Elizówka
(540) (znak słowny)
(540) ESVARIN
(510), (511) 5 Produkty lecznicze, na choroby układu krążenia, o działaniu przeciwzapalnym i przeciwobrzękowym.
(210)
(731)

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

533353
(220) 2021 08 31
GLOBMAL M. STUDZIŻBA SPÓŁKA JAWNA, Tychy
(znak słowno-graficzny)
GlobMAL

(531) 01.05.01, 01.05.02, 27.05.05, 27.05.10, 29.01.12
(510), (511) 1 Węgliki, Węgliki metali (surowiec), 7 Obrabiarki, Narzędzia do obrabiarek, Maszyny wiercące, Maszyny kotwiące, Maszyny montujące, Maszyny urabiające,
Maszyny skrawające, Maszyny transportowe, Metalowe
części obrabiarek, maszyn wiercących, kotwiących, montujących, urabiających, skrawających, transportowych, Tuleje nożowe oraz uchwyty kombajnowe do zastosowania
w górnictwie, Metalowe adaptery, łączniki, przejściówki,
tuleje, do maszyn wiercących, kotwiących, montujących,
urabiających, skrawających, transportowych, Metalowe
części i osprzęt maszyn i urządzeń wiertniczych, Metalowe części i osprzęt kombajnów górniczych, Metalowe
narzędzia robocze (części maszyn) do maszyn wiercących,
kotwiących, montujących, urabiających, skrawających,
transportowych, Noże i części zużywające się do maszyn
wiercących, kotwiących, montujących, urabiających, skrawających, transportowych, Noże kombajnowe do zastosowania w górnictwie: raczki, żerdzie i koronki wiertnicze,
Noże do górniczych maszyn urabiających, Tuleje nożowe
do maszyn górniczych, Płytki z węglików spiekanych, Narzędzia z węglika spiekanego [maszyny], Narzędzia do cięcia z węglika spiekanego, 8 Narzędzia z węglika spiekanego do użytku z narzędziami ręcznymi, Zestawy końcówek
z węglika spiekanego do narzędzi ręcznych.

(210)
(731)

(210) 533368
(220) 2021 08 31
(731) TARKA KLAUDIA KLATEX CORP., Dąbrowa Górnicza
(540) (znak słowny)
(540) KLATEX
(510), (511) 35 Kampanie marketingowe, Opracowywanie
kampanii promocyjnych, Organizacja i przeprowadzanie
imprez reklamowych, Organizacja i przeprowadzanie wydarzeń marketingowych, Organizacja konkursów w celach
reklamowych, Organizowanie i przeprowadzanie wydarzeń
promocyjnych, Pomoc w komercjalizacji produktu w ramach
kontraktu franczyzowego, Prezentacja firm oraz ich towarów
i usług w Internecie, Promocja on-line sieci komputerowych
i stron internetowych, Promocja, reklama i marketing stron
internetowych on-line, Promocja sprzedaży, Promocja sprzedaży dla osób trzecich, Promowanie towarów i usług osób
trzecich, Publikacja treści reklamowych, Reklama, Agencje
reklamowe, Doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych public relations, Doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych w reklamie, Doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, Doradztwo
w zakresie zarządzania biznesem, Dostarczanie informacji
dotyczących kontaktów handlowych i biznesowych, Handlowe informacje i porady udzielane konsumentom w wyborze
towarów i usług, Indeksowanie stron internetowych w celach handlowych lub reklamowych, Marketing ukierunkowany, Organizacja pokazów mody w celach promocyjnych,
Prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży
detalicznej, Usługi modelek i modeli do celów reklamowych
lub promocji sprzedaży, Usługi public relations, Wynajmowanie przestrzeni reklamowej, Wystawy w celach handlowych
lub reklamowych, Poszukiwania w zakresie patronatu, Produkcja filmów reklamowych, Produkcja nagrań wideo w celach marketingowych, Produkcja nagrań wideo w celach reklamowych, Usługi planowania kariery, Usługi menadżerskie
świadczone na rzecz modeli i modelek, Doradztwo w zakresie planowania kariery, Analiza trendów marketingowych,
Zarządzanie promocją sławnych osób, Wynajem przestrzeni
reklamowej on-line.
533387
(220) 2021 08 31
PUK-KA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Środa Wielkopolska
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PUK-KA ROZWIĄZANIA LEPSZE NIŻ DOBRE
(210)
(731)
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(531)

27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 24.17.01, 26.11.01, 26.11.08,
26.11.10, 03.04.01, 03.04.02, 03.04.13, 03.04.24
(510), (511) 31 Karmy i pasze dla zwierząt, Pasze zbożowe
dla zwierząt.

533434
(220) 2021 09 01
ADAMCZYK PIOTR, ADAMCZYK RAFAŁ YOUL
SPÓŁKA CYWILNA, Katowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) YOUL GLASSES
(210)
(731)

(531)

27.05.01, 27.05.09, 27.05.24, 26.11.01, 26.11.12, 27.01.01,
27.01.06, 26.04.02, 26.04.12, 26.04.18, 26.04.22
(510), (511) 9 Oprawki do okularów korekcyjnych, Oprawki
do okularów przeciwsłonecznych, 35 Usługi handlu detalicznego i hurtowego (w tym przez sieć Internet oraz inne sieci
komunikacji) związane z następującymi produktami: oprawki
do okularów korekcyjnych, oprawki do okularów przeciwsłonecznych.
(210) 533463
(220) 2021 09 02
(731) BEDNARZ SYLWESTER BTB STUDIO, Tymbark
(540) (znak słowny)
(540) SB Architekci
(510), (511) 18 Skóra i imitacje skóry, skóry zwierzęce, skóry
surowe, walizy i torby podróżne, parasolki, parasole (duże)
i laski, bicze, uprzęże i wyroby rymarskie jako elementy wyposażenia wnętrz lub elementy składowe projektów architektonicznych, 20 Meble, lustra, ramki obrazów, wykonane
z drewna, korka, trzciny, wikliny, rogu, kości, kości słoniowej,
fiszbinu, muszli, bursztynu, macicy perłowej, sepiolitu, imitacji tych surowców lub z tworzyw sztucznych, jako elementy
wyposażenia wnętrz lub elementy projektów architektonicznych, 37 Usługi budowlane we zakresie usług i projektów architektonicznych, naprawy w zakresie projektów architektonicznych, usługi instalacyjne w zakresie projektów architektonicznych, 39 Transport, Pakowanie i składowanie towarów,
Organizowanie podróży, 42 Badania oraz usługi - naukowe
i techniczne, oraz ich projektowanie, Analizy przemysłowe
i usługi badawcze, Projektowanie i ulepszanie sprzętu oraz
oprogramowania komputerowego, architektura.
533465
(220) 2021 09 01
SIRTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SIR TEL
(210)
(731)
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(531) 26.04.01, 26.04.05, 26.04.18, 25.05.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 37 Usługi instalacyjne, czyszczenie naprawy i konserwacja: instalacja kabli do dostępu do Internetu, Instalacja
okablowania w budynkach do przekazu telekomunikacyjnego,
Instalacja, konserwacja i naprawa sprzętu telekomunikacyjnego, Instalowanie bezprzewodowego sprzętu telekomunikacyjnego i bezprzewodowych lokalnych sieci komputerowych,
Instalowanie bezprzewodowego sprzętu telekomunikacyjnego
i bezprzewodowych sieci LAN, Instalowanie i naprawa sieci telekomunikacyjnych, Instalowanie komórkowych systemów przywoławczych, Instalowanie sieci telekomunikacyjnych, Instalowanie systemów łączności komórkowej, Instalowanie urządzeń
do sieci danych, Konserwacja i naprawa sieci transmisji danych,
Konserwacja i naprawa sieci, urządzeń i przyrządów telekomunikacyjnych, Konserwacja sprzętu łącznościowego, Naprawa
lub konserwacja maszyn i urządzeń telekomunikacyjnych, Układanie kabli w budynkach do przekazu telekomunikacyjnego,
Układanie przewodów telekomunikacyjnych, Instalowanie,
konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego i urządzeń telekomunikacyjnych.
533466
(220) 2021 09 01
CHINA RESOURCES SNOW BREWERY (LIAO NING)
COMPANY LIMITED, Shenyang, CN
(540) (znak graficzny)
(540)

(210)
(731)

(531)

01.15.17, 26.05.03, 26.04.04, 26.04.09, 26.01.01, 26.01.04,
26.01.08, 26.01.11, 26.01.13
(510), (511) 32 Piwo, Napój imbirowy, Piwo słodowe, Brzeczka piwna, Wyciąg z chmielu do wytwarzania piwa, Brzeczka
słodowa, Bezalkoholowe wyciągi z owoców, Bezalkoholowe
napoje z soków owocowych, Woda [napoje], Woda mineralna [napoje].
533479
(220) 2021 09 02
PAWLIKOWSKA PAULINA HOME ESTATES
NIERUCHOMOŚCI, Murzasichle
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) home estates nieruchomości
(210)
(731)

(531) 26.03.23, 26.05.04, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 Agencja nieruchomości, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, usługi w zakresie zarządzania nieruchomościami, wycena nieruchomości, udzielanie informacji
na temat nieruchomości przez Internet, udostępnianie wykazu
nieruchomości i powiązanych informacji za pośrednictwem Internetu, usługi konsultacyjne dotyczące nieruchomości.
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533492
(220) 2021 09 02
LEMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lipno
(540) (znak słowny)
(540) LEMAR
(510), (511) 35 Usługi w zakresie sprzedaży hurtowej i detalicznej drabin, rusztowań, wind dekarskich, maszyn budowlanych, 37 Wynajem sprzętu konstrukcyjnego i budowlanego, Wynajem rusztowań, Wynajem maszyn budowlanych.
(210)
(731)

533584
(220) 2021 09 06
IGNACIK GRZEGORZ STERBIT-GRZEGORZ IGNACIK,
Poznań
(540) (znak słowny)
(540) STERBIT
(510), (511) 9 Aparatura, urządzenia i kable do zastosowania
w elektryce, Urządzenia mierzące, wykrywające, monitorujące i kontrolujące, Urządzenia nawigacyjne, naprowadzające,
lokalizacyjne, do namierzania celu i kartograficzne, Urządzenia optyczne, wzmacniacze i korektory, Urządzenia technologii informacyjnej i audiowizualne, multimedialne i fotograficzne, Urządzenia zabezpieczające, ochronne i sygnalizacyjne, Utrwalone na nośnikach informacje i dane, Elementy
elektroniczne, Obwody drukowane, Przyrządy pomiarowe,
Elementy i układy sterowania, Automatyka budynkowa
i przemysłowa, Komputery, części do komputerów, podzespoły, osprzęt komputerowy, Komputerowe urządzenia peryferyjne, Programy komputerowe, Gry komputerowe, Magnetyczne, cyfrowe nośniki danych, Urządzenia i przyrządy
do przewodzenia, przełączania, przekształcania, gromadzenia, sterowania i regulacji energii elektrycznej, Urządzenia
do nagrywania, przesyłania lub odtwarzania dźwięku lub obrazów, Magnetyczne nośniki danych, Nagrane dyski, Automaty sprzedające i mechanizmy do urządzeń uruchamianych
monetami, Kasy rejestrujące, Maszyny liczące, Urządzenia
do przetwarzania danych, Sprzęt telekomunikacyjny, Automatyczne urządzenia kontroli dostępu, Urządzenia do automatycznej dystrybucji elektryczności, Automatyczne tablice
rozdzielcze, Automatyczne przełączniki czasowe (nie do zegarów), Układy scalone, Chipy, Tranzystory, Instalacje elektryczne do zdalnego sterowania procesami przemysłowymi,
Urządzenia do zdalnego sterowania, Transformatory, Urządzenia fotowoltaiczne, Instalacje do wytwarzania energii
elektrycznej, Aparatura i urządzenia do gromadzenia i przechowywania energii elektrycznej, Aparatura i urządzenia
do sterowania przepływu energii elektrycznej, Komponenty
elektryczne i elektroniczne, Przemienniki [inwertery], Panele
słoneczne, Komórki fotowoltaiczne, Kalibrowane referencyjne ogniwa fotowoltaiczne, Falowniki fotowoltaiczne, Moduły fotowoltaiczne, Akumulatory energii fotowoltaicznej,
11 Systemy HVAC (ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja),
Układy kogeneracyjne, Pompy ciepła, Sprzęt do gotowania,
podgrzewania, chłodzenia i konserwowania, do żywności
i napojów, Instalacje do obróbki przemysłowej, Instalacje
i urządzenia do chłodzenia i zamrażania, Instalacje i urządzenia do suszenia, Instalacje i urządzenia do ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji i oczyszczania powietrza, Instalacje i urządzenia sanitarne, sprzęt do zaopatrywania w wodę i sanitacji,
Palniki, bojlery i podgrzewacze, Przewody i urządzenia
do transportu gazów spalinowych, Akcesoria zabezpieczające i do regulacji instalacji wodnych i gazowych, Filtry do użytku przemysłowego i domowego, Zapalniczki i zapalarki,
35 Usługi sprzedaży następujących towarów: aparatura oraz
urządzenia i kable do zastosowania w elektryce, urządzenia
mierzące i wykrywające oraz monitorujące i kontrolujące,
urządzenia nawigacyjne i naprowadzające oraz lokalizacyjne
(210)
(731)
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do namierzania celu i kartograficzne, urządzenia optyczne
oraz wzmacniacze i korektory, urządzenia technologii informacyjnej i audiowizualne oraz multimedialne i fotograficzne,
urządzenia zabezpieczające oraz ochronne i sygnalizacyjne,
utrwalone na nośnikach informacje i dane, elementy elektroniczne, obwody drukowane, przyrządy pomiarowe, elementy
i układy sterowania, automatyka budynkowa i przemysłowa,
komputery i części do komputerów, podzespoły oraz osprzęt
komputerowy, komputerowe urządzenia peryferyjne, programy komputerowe, gry komputerowe, magnetyczne i cyfrowe nośniki danych, urządzenia i przyrządy do przewodzenia
i przełączania oraz przekształcania i gromadzenia oraz sterowania i regulacji energii elektrycznej, urządzenia do nagrywania i przesyłania lub odtwarzania dźwięku lub obrazów, magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, automaty sprzedające i mechanizmy do urządzeń uruchamianych monetami,
kasy rejestrujące, maszyny liczące, urządzenia do przetwarzania danych, sprzęt telekomunikacyjny, automatyczne urządzenia kontroli dostępu, urządzenia do automatycznej dystrybucji elektryczności, automatyczne tablice rozdzielcze, automatyczne przełączniki czasowe (nie do zegarów), układy
scalone, chipy, tranzystory, instalacje elektryczne do zdalnego sterowania procesami przemysłowymi, urządzenia
do zdalnego sterowania, transformatory, urządzenia fotowoltaiczne, instalacje do wytwarzania energii elektrycznej, aparatura i urządzenia do gromadzenia i przechowywania energii
elektrycznej, aparatura i urządzenia do sterowania przepływu
energii elektrycznej, komponenty elektryczne i elektroniczne, przemienniki [inwertery], panele słoneczne, komórki fotowoltaiczne, kalibrowane referencyjne ogniwa fotowoltaiczne,
falowniki fotowoltaiczne, moduły fotowoltaiczne, akumulatory energii fotowoltaicznej, Usługi sprzedaży następujących
towarów: systemy HVAC (ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja), układy kogeneracyjne, pompy ciepła, instalacje grzewcze, sprzęt do gotowania, podgrzewania, chłodzenia i konserwowania, do żywności i napojów, instalacje do obróbki przemysłowej, instalacje i urządzenia do chłodzenia i zamrażania,
instalacje i urządzenia do suszenia, instalacje i urządzenia
do ogrzewania i wentylacji oraz klimatyzacji i oczyszczania
powietrza, instalacje i urządzenia sanitarne, sprzęt do zaopatrywania w wodę i sanitacji, palniki, bojlery i podgrzewacze,
przewody i urządzenia do transportu gazów spalinowych,
akcesoria zabezpieczające i do regulacji instalacji wodnych
i gazowych, filtry do użytku przemysłowego i domowego,
zapalniczki i zapalarki, Zarządzanie sklepami: detalicznymi,
hurtowymi, internetowymi, Usługi w zakresie pośrednictwa
handlowego polegające na kojarzeniu partnerów handlowych, Usługi agencji importowo-eksportowych, Usługi doradztwa handlowego i reklamowego na rzecz osób trzecich
w zakresie wyboru i doboru produktów, Doradztwo gospodarcze związane z franchisingiem, Zarządzanie przedsiębiorstwami franczyzowymi, Doradztwo w zakresie organizowania i zarządzania działalnością gospodarczą, Organizowanie
targów, wystaw i kongresów w celach handlowych oraz reklamowych, Pokazy towarów, 37 Montaż, naprawa oraz konserwacja urządzeń i instalacji fotowoltaicznych, ogniw i modułów fotowoltaicznych, urządzeń i instalacji do wytwarzania
energii, Instalacja, konserwacja i naprawa maszyn, Instalowanie i naprawa urządzeń elektrycznych, Montaż i naprawa instalacji grzewczych, Nadzór budowlany, Usługi elektryków,
Usługi hydrauliczne, Instalacja, konserwacja i naprawa sprzętu
do automatyki budynkowej, Usługi doradcze związane z instalacją sprzętu automatyki budynkowej, Wynajem narzędzi,
instalacji i sprzętu budowlanego, rozbiórkowego, czyszczącego i konserwacyjnego, Usługi w zakresie wyposażania obiektów w instalacje: budowlane, kanalizacyjne, elektryczne, wentylacyjne, wodne, gazowe, c.o., solarne, Instalowanie, konser-
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wacja i naprawa systemów HVAC (ogrzewanie, wentylacja
i klimatyzacja), Instalacja, konserwacja i naprawa układów kogeneracyjnych, pomp ciepła, instalacji grzewczych, systemów HVAC (ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja), sprzętu
do gotowania, podgrzewania, chłodzenia i konserwowania,
do żywności i napojów, Montaż, konserwacja i naprawa instalacji do obróbki przemysłowej, instalacji i urządzeń do chłodzenia i zamrażania, instalacji i urządzeń sanitarnych, sprzętu
do zaopatrywania w wodę i sanitacji, instalacji i urządzeń
do suszenia, instalacji i urządzeń do ogrzewania, wentylacji,
klimatyzacji i oczyszczania powietrza, 42 Usługi w zakresie
montażu, instalowania, konserwacji i napraw firmware, Usługi
projektowe w zakresie urządzeń elektronicznych, inteligentnych instalacji, systemów bezpieczeństwa, systemów audio
i wideo, Usługi inżynierskie (oceny, opinie, badania), Doradztwo techniczne w zakresie kompletacji, instalowania oraz
wdrażania systemów komputerowych, urządzeń elektronicznych oraz automatyki budynku, Opracowywanie programów
komputerowych i baz danych, Projektowanie budowlane,
Usługi architektoniczne, Usługi inżynieryjne, Usługi projektowania, Usługi naukowe i technologiczne, Testowanie, stwierdzanie autentyczności i kontrola jakości, Testowanie urządzeń
przemysłowych do celów certyfikacji, Tuning maszyn i urządzeń przemysłowych, Projektowanie instalacji i urządzeń
przemysłowych, Badania techniczne oraz opracowywanie
projektów technicznych, Prace badawczo-rozwojowe
na rzecz osób trzecich, Doradztwo budowlane, Ekspertyzy
z zakresu inżynierii technicznej, w zakresie budownictwa, wyposażenia i architektury wnętrz, Doradztwo w zakresie zużycia energii, Analizy przemysłowe i usługi badawcze, Techniczny nadzór wykonawczy.
(210)
(731)
(540)
(540)

533592
(220) 2021 09 06
OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot
(znak słowno-graficzny)
ALLERGY TESTED AA 50+ C VITA C LIFT
HIPOALERGICZNY

(531) 26.01.04, 26.01.18, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.15
(510), (511) 3 Kosmetyki, Preparaty do pielęgnacji skóry, Preparaty do pielęgnacji dłoni i stóp, Preparaty przeciwsłoneczne i po opalaniu, Preparaty do golenia, przed i po goleniu,
Mydła, środki do mycia i kąpieli, Preparaty do higieny intymnej, Środki perfumeryjne, perfumy, wody toaletowe i kolońskie, Olejki esencjonalne, Dezodoranty i antyperspiranty,
Preparaty do pielęgnacji rzęs, brwi, paznokci, Środki do pielęgnacji ust, Środki do czyszczenia zębów i pielęgnacji jamy
ustnej, Chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, Maski kosmetyczne, Środki toaletowe, Kosmetyki do makijażu,
Kosmetyki kolorowe, 5 Preparaty farmaceutyczne, Produkty
i preparaty do pielęgnacji skóry do celów leczniczych, Ko-
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smetyki do celów medycznych, Sole do kąpieli do celów medycznych, Kremy i żele do celów leczniczych, Maski do celów leczniczych, Preparaty do pielęgnacji skóry, rzęs, brwi,
paznokci do celów leczniczych.
533594
(220) 2021 09 06
PEJSKA KATARZYNA HAPPEN DORADZTWO
PROMOCYJNE I MARKETINGOWE, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) REWOLUCJA TWOJEJ ZMIANY
(210)
(731)

(531) 26.01.01, 26.01.18, 27.05.01, 27.05.10, 29.01.13
(510), (511) 41 Usługi edukacyjne, Usługi szkoleniowe, Usługi edukacyjne i szkoleniowe świadczone za pośrednictwem
internetu, Usługi edukacyjne w zakresie survivalu, Organizowanie i prowadzenie warsztatów, konferencji, kongresów,
seminariów, sympozjów, Organizowanie i prowadzenie
warsztatów edukacyjnych, Organizowanie i prowadzenie
warsztatów wspierających rozwój osobisty, Organizowanie
i prowadzenie warsztatów kulinarnych, Organizowanie i prowadzenie warsztatów popularyzujących zdrowe odżywianie,
Organizowanie i prowadzenie: warsztatów introligatorskich,
warsztatów rzemiosła, warsztatów hand made, warsztatów
stolarskich, warsztatów biżuterii, warsztatów renowacji mebli,
warsztatów gimnastycznych, warsztatów jogi, warsztatów
pilates, warsztatów rozwoju, warsztatów rysunku, warsztatów psychologicznych, warsztatów kulinarnych, warsztatów
upcyclingu, warsztatów terapeutycznych, warsztatów ceramicznych, Usługi wydawnicze, w tym elektroniczne usługi wydawnicze, Publikowanie dydaktycznych materiałów
edukacyjnych, Wydawanie biuletynów, gazet, czasopism,
katalogów, e-booków i audiobooków, Wydawanie publikacji
wspierających rozwój osobisty, Usługi informacyjne dotyczące edukacji i rozwoju osobistego, Udostępnianie publikacji
elektronicznych, nie do pobrania, Organizacja webinariów,
Przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie koncertów,
Koncerty artystyczne, Coaching w zakresie życia osobistego [life coaching], Doradztwo zawodowe i coaching [doradztwo szkoleniowe i edukacyjne], Usługi szkoleniowe lub
edukacyjne w dziedzinie life coachingu, Przedstawienia teatralne, w tym uliczne, Organizowanie konkursów, Edukacja
on-line z komputerowej bazy danych lub za pomocą internetu czy ekstranetów, Usługi pisania blogów, Usługi prowadzenia blogów i wideoblogów, Usługi rozrywkowe, Organizowanie i prowadzenie happeningów, w tym biegowych,
Organizowanie i prowadzenie happeningów ulicznych,
Organizowanie konkursów i loterii, Usługi parków tematycznych i parków rozrywki, Prowadzenie parków rozrywki,
Usługi parków rozrywki, w tym parków miniatur i parków
dinozaurów.
(210) 533596
(220) 2021 09 06
(731) MRÓZ BOGUMIŁA, Sowia Wola
(540) (znak słowny)
(540) Między Wałkami
(510), (511) 43 Zapewnianie żywności i napojów w restauracjach, Usługi klubów w zakresie dostarczania żywności i napojów,
Usługi w zakresie pubów, Serwowanie napojów w pubach z browarem, Oferowanie żywności i napojów w bistrach, Bary, Bary
przekąskowe, Catering w kafeteriach szybkiej obsługi, Hotelowe
usługi kateringowe, Restauracje dla turystów, Usługi restauracji
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hotelowych, Usługi kawiarni, Restauracje oferujące dania na wynos, Restauracje samoobsługowe, Serwowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach, Udzielanie informacji dotyczących
restauracji, Udzielanie informacji w zakresie barów, Udzielanie informacji związanych z przygotowywaniem żywności i napojów,
Usługi barów i restauracji, Usługi cateringu zewnętrznego, Usługi doradcze dotyczące żywności, Usługi doradcze w dziedzinie
kateringu obejmującego żywność i napoje, Usługi kateringowe
w zakresie zaopatrzenia w żywność, Usługi w zakresie gotowania posiłków, Organizowanie posiłków w hotelach, Dostarczanie
posiłków do bezpośredniego spożycia, Obsługa gastronomiczna
z własnym zapleczem, produktami i transportem (catering), Oferowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach, Oferowanie żywności i napojów dla gości, Przygotowywanie i zaopatrywanie w żywność i napoje do bezpośredniego spożycia, Przygotowywanie posiłków, Przygotowywanie posiłków i napojów,
Serwowanie napojów alkoholowych.
533608
(220) 2021 09 06
BIOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) Bilaflex
(510), (511) 5 Produkty farmaceutyczne, Leki, Środki sanitarne do celów medycznych, Żywność i substancje dietetyczne
do celów leczniczych, Żywność dla niemowląt, Suplementy
diety dla ludzi.
(210)
(731)

533609
(220) 2021 09 06
BIOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) BBA Complex
(510), (511) 3 Kosmetyki, preparaty do pielęgnacji skóry,
oczu i paznokci, kosmetyki do rzęs, eyelinery.

(210)
(731)

533610
(220) 2021 09 06
BIOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) Drotapil Forte
(510), (511) 5 Produkty farmaceutyczne, Leki, Środki sanitarne do celów medycznych, Żywność i substancje dietetyczne do celów leczniczych, Suplementy diety dla ludzi, środki
przeciwbólowe.
(210)
(731)

533611
(220) 2021 09 06
BIOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) Drotapil
(510), (511) 5 Produkty farmaceutyczne, Leki, Środki sanitarne do celów medycznych, Żywność i substancje dietetyczne do celów leczniczych, Suplementy diety dla ludzi, środki
przeciwbólowe.
(210)
(731)

(210) 533637
(220) 2021 09 07
(731) PODSIEDLIK MARIUSZ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Lady Krasnal
(510), (511) 35 Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, 41 Produkcja nagrań audio i video oraz produkcja multimedialna i usługi fotograficzne.

Nr ZT42/2021

533641
(220) 2021 09 07
BROWAR ZAMKOWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Racibórz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) A.D. 1567 Browar Zamkowy Racibórz

(210)
(731)

(531) 24.09.02, 24.09.10, 27.05.01
(510), (511) 16 Bielizna stołowa papierowa, Bieżniki stołowe papierowe, Bieżniki stołowe z celulozy, Bileciki stołowe, Chorągiewki papierowe, Dekoracje na stół z papieru,
Maty stołowe z papieru, Ozdoby kartonowe na artykuły
spożywcze, Papierowe nakrycia [obrusy] stołowe, Papierowe podkładki pod szklanki, Papierowe podstawki, Papierowe podstawki pod kufle do piwa, Papierowe podstawki
pod szklanki, Podkładki pod szklanki z tektury, Podstawki pod kufle do piwa, Podstawki pod szklanki z tektury,
Serwetki stołowe papierowe, Torby do pakowania wykonane z biodegradowalnego papieru, Torby papierowe,
Kartonowe opakowania zbiorcze, 21 Butelki do picia, Dopasowane wkładki do wiaderek do lodu, Kieliszki, Kubki
papierowe, Kubki plastikowe, Kubki porcelanowe, Kufle,
Kufle do piwa o pojemności pinta, Kufle na piwo, Kufle
wykonane z cyny, Kufle porcelanowe, Naczynia szklane
do napojów, Nalewaki do butelek, Neoprenowe pokrowce
na butelki, z suwakiem, Nieelektryczne otwieracze do butelek, Otwieracze do butelek (elektryczne i nieelektryczne), Otwieracze do butelek [ręczne], Podstawki pod butelki [stojaki], Szklanki bez uchwytów, Szklanki do picia piwa
typu pilzner, Szklanki do piwa, Urządzenia do schładzania
butelek, 25 Apaszki, Bluzy, Bluzy dresowe, Bluzy polarowe, Czapki, Czapki z daszkiem, Bandany, Koszulki, Koszulki
z krótkim rękawem, Odzież, Skarpetki, Szaliki, 32 Brzeczka piwna, Brzeczka słodowa, Czarne piwo [piwo ze słodu
palonego], Drinki na bazie piwa, Indyjskie piwa jasne ale
(IPA), Kwas chlebowy [napoje bezalkoholowe], Mineralizowane piwa, Napoje bezalkoholowe o smaku piwa, Napoje na bazie piwa, Piwa o małej zawartości alkoholu, Piwa
smakowe, Piwo, Piwo bezalkoholowe, Piwo jasne typu ale,
Piwo pełne jasne, Piwo pszeniczne, Piwo rzemieślnicze,
Piwo słodowe, Piwo typu koźlak, Porter [rodzaj mocnego,
ciemnego piwa], Shandy [napój składający się z piwa i lemoniady], Stout [rodzaj mocnego, ciemnego piwa].
533654
(220) 2021 09 07
ELUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Konstancin-Jeziorna
(540) (znak słowny)
(540) GERMINAL
(510), (511) 42 Certyfikacja danych za pośrednictwem łańcucha blokowego [blockchain], Przechowywanie danych
za pośrednictwem łańcucha blokowego [blockchain], Usługi
w zakresie uwierzytelniania użytkowników z zastosowaniem
technologii blockchain.
(210)
(731)

533656
(220) 2021 09 07
HASCO TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)

(210)
(731)

Nr ZT42/2021
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(540) GRIPBLOCKER EXPRESS

(531)

26.01.01, 26.01.02, 26.01.06, 26.01.22, 27.05.01, 27.05.10,
29.01.14
(510), (511) 5 Preparaty farmaceutyczne, leki, wyroby medyczne, kapsułki do celów farmaceutycznych, środki lecznicze stosowane w bólach migrenowych, pastylki do celów
farmaceutycznych, pigułki do celów farmaceutycznych,
środki przeciwbólowe, tabletki do celów farmaceutycznych,
środki przeciwgorączkowe, kapsułki przeciwbólowe, kapsułki przeciwgorączkowe, kapsułki stosowane w bólach migrenowych, tabletki przeciwbólowe, tabletki przeciwgorączkowe, tabletki stosowane w bólach migrenowych, preparaty
farmaceutyczne zawierające niesteroidowe leki przeciwzapalne.
(210) 533658
(220) 2021 09 07
(731) KRASSOWSKI MACIEJ, Nowy Tuchom
(540) (znak słowny)
(540) KRASS
(510), (511) 25 Odzież.
(210) 533659
(220) 2021 09 06
(731) NOCULA CEZARY, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Faminwest
(510), (511) 36 Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami.
(210) 533676
(220) 2021 09 07
(731) TROJANOWSKI DOMINIK, Radomierzyce
(540) (znak słowny)
(540) DENTONICA
(510), (511) 44 Usługi w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi,
Usługi dentystyczne.
(210)
(731)
(540)
(540)

533677
(220) 2021 09 07
BIL PIOTR, Zajezierze
(znak słowno-graficzny)
BLESA

(531) 26.03.01, 26.04.06, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 Sprzedaż hurtowa materiałów budowlanych
i wyposażenia sanitarnego takich jak farby, lakiery, rozpuszczalniki, silikony, uszczelniacze, pędzle, wałki malarskie, rury
metalowe, blachy płaskie i profilowane, rynny metalowe,
druty, siatki, stal zbrojeniowa, łączniki budowlane, wkręty,
śruby, kołki rozporowe, wyroby ślusarskie, profile metalowe,
narzędzia ręczne z napędem elektrycznym, piły, narzędzia
do ścierania, narzędzia ręczne, poziomice, urządzenia pomiarowe instalacje sanitarne, kanalizacja, drenaże, odwodnienia
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liniowe, urządzenia wentylacyjne, wodociągowe, rynny PCV,
materiały do izolowania, płyty styropianowe, wełna szklana, wełna mineralna, folie, membrany dachowe, dachówki,
cegły i pustaki ścienne, okładziny, kształtki, systemy kominowe i wentylacyjne, wyroby betonowe, dachówki, kostka
brukowa, krawężniki, gazony kwiatowe, ogrodzenia, bloczki
fundamentowe, płyty chodnikowe i tarasowe, papy, gonty
papowe, lepiki, wapno, cement, kleje, fugi, szpachle, zaprawy
budowlane, wyroby z kamienia naturalnego, kruszywa, piaski, żwiry, stropy ceramiczne i betonowe, prefabrykaty drewniane i drewno-pochodne (płyty OSB), płyty gipsowo-kartonowe, metalowe profile do płyt gipsowo-kartonowych,
płytki podłogowe, okładziny tarasów, balkonów i schodów,
drzwi, drzwi metalowe i z PCV, bramy garażowe, panele i deski podłogowe, tarcica budowlana, krokwie, łaty, deski, belki,
więźby dachowe, tapety z materiału, tapety papierowe, tynki
dekoracyjne, sprzęt ochrony osobistej, meble ogrodowe, narzędzia ogrodnicze, ziemia ogrodowa, piasek, zrębki, brykiet
drzewny, drewno kominkowe, ekogroszek, pellet, wyroby
hutnicze, 37 Wynajem sprzętu budowlanego i ogrodniczego, Cięcie i gięcie blachy, Usługi gięcia prętów.
(210) 533690
(220) 2021 09 08
(731) WOJCIECHOWSKI BARTOSZ, Pieszyce
(540) (znak słowny)
(540) IP.LAND
(510), (511) 36 Ocena finansowa aktywów własności intelektualnej, Usługi w zakresie wyceny własności intelektualnej, 45 Eksploatacja praw własności przemysłowej
i prawa autorskiego poprzez licencjonowanie [usługi
prawne], Licencjonowanie baz danych [usługi prawne],
Licencjonowanie materiałów filmowych, telewizyjnych
i wideo [usługi prawne], Licencjonowanie materiałów drukowanych [usługi prawne], Licencjonowanie oprogramowania komputerowego [usługi prawne], Licencjonowanie
patentów i zastosowań patentowych [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 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 radiowych i telewizyjnych [usługi prawne], Licencjonowanie w zakresie
badań i rozwoju [usługi prawne], Licencjonowanie zastosowań patentowych [usługi prawne], Licencjonowanie
znaków towarowych [usługi prawne], Mediacja [usługi
prawne], Monitorowanie znaków towarowych [usługi
prawne], Programy komputerowe (licencjonowanie -)
[usługi prawne], Rejestracja nazw domen w celu identyfikacji użytkowników w globalnej sieci komputerowej
[usługi prawne], Rejestrowanie nazw domen [usługi prawne], Usługi doradcze związane z prawami konsumenta
[doradztwo prawne], Usługi informacji prawnej, Usługi
licencjonowania związane z produkcją towarów [usłu-
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gi prawne], Usługi licencjonowania związane z prawami
do przedstawień [usługi prawne], Usługi monitorowania
prawnego, Usługi monitorowania znaków towarowych
do celów doradztwa prawnego, Usługi prawne, Usługi
prawne dotyczące nabywania własności intelektualnej,
Usługi prawne dotyczące praw własności intelektualnej,
Usługi prawne dotyczące rejestracji znaków towarowych,
Usługi prawne świadczone w związku z procesami sądowymi, Usługi prawne pro bono, Usługi prawne w zakresie
mediacji, 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 związane
z przeniesieniem tytułu własności [usługi prawne], Usługi
wsparcia prawnego, Usługi w zakresie pomocy prawnej,
Usługi w zakresie doradztwa prawnego, Usługi w zakresie alternatywnego rozstrzygania sporów [usługi prawne],
Usługi rejestracyjne (prawne), Usługi prawne związane
z negocjacją kontraktów dla osób trzecich, Zarządzanie
i wykorzystywanie praw własności przemysłowej i praw
autorskich poprzez licencjonowanie na rzecz osób trzecich [usługi prawne], Usługi prawne związane z zarządzaniem prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz
wykorzystywaniem tych praw, Usługi prawne związane
z tworzeniem i rejestracją firm, Usługi prawne związane
z wykorzystywaniem praw pokrewnych związanych z produkcjami filmowymi, telewizyjnymi, wideo i muzycznymi,
Doradztwo dotyczące ochrony własności intelektualnej,
Badania w zakresie własności intelektualnej, Doradztwo
dotyczące licencjonowania własności intelektualnej, Doradztwo prawne związane z prawami własności intelektualnej, Doradztwo w zakresie własności intelektualnej, Egzekwowanie praw do własności intelektualnej, Fachowe
usługi doradcze dotyczące praw własności intelektualnej,
Licencjonowanie własności intelektualnej, Licencjonowanie własności intelektualnej i praw autorskich, Monitorowanie praw własności intelektualnej do celów doradztwa
prawnego, Ochrona własności intelektualnej, Udostępnianie informacji w dziedzinie własności intelektualnej, Usługi badań prawnych i sądowych w dziedzinie własności
intelektualnej, Usługi doradcze dotyczące licencjonowania własności intelektualnej, Usługi doradcze dotyczące
praw własności intelektualnej, 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 nadzoru
w dziedzinie własności intelektualnej.
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533692
(220) 2021 09 08
POLSKIE DOMY MODUŁOWE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Cierpice
(540) (znak słowny)
(540) PDM
(510), (511) 6 Metalowe konstrukcje i budynki przenośne,
Metalowe materiały i elementy budowlane i konstrukcyjne,
Modułowe konstrukcje metalowe, Metalowe, modułowe
elementy budowlane, Metalowe drzwi, bramy, okna i osłony
okienne, Drobne wyroby metalowe, Metalowe materiały nieprzetworzone i półprzetworzone, będące półproduktami,
Metalowe pojemniki i artykuły do transportu i pakowania,
19 Niemetalowe konstrukcje i budynki przenośne, Niemetalowe materiały i elementy budowlane i konstrukcyjne,
Niemetalowe konstrukcje modułowe, Domy modułowe, niemetalowe, Niemetalowe modułowe elementy budowlane,
Niemetalowe drzwi, bramy, okna i osłony okienne, 36 Usługi w zakresie nieruchomości, Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, Zarządzanie nieruchomościami, Wynajem
nieruchomości i majątku, Usługi ubezpieczeniowe, Usługi
finansowe, monetarne i bankowe, Usługi w zakresie wycen,
37 Usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe, Budowa budynków, Budowa części budynków, Montaż [instalacja] konstrukcji budynków, Konserwacja i naprawa
budynków, Sprzątanie nieruchomości, Wynajem narzędzi,
instalacji i sprzętu budowlanego, rozbiórkowego, czyszczącego i konserwacyjnego, 42 Usługi projektowania, Projektowanie budynków, Projektowanie budowlane, Projektowanie
urbanistyczne, Projektowanie wnętrz budynków, Doradztwo
w zakresie projektowania konstrukcyjnego, Usługi naukowe
i technologiczne, Testowanie, stwierdzanie autentyczności
i kontrola jakości, Badania dotyczące budynków, Usługi w zakresie technologii informacyjnych.
(210)
(731)

533694
(220) 2021 09 08
GAZ PETROL - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kąty Wrocławskie
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GAZPETROL QUALITY FUEL
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 01.03.17, 29.01.12
(510), (511) 4 Paliwa silnikowe, oświetleniowe, stałe, oleje silnikowe, oleje opałowe, przemysłowe, paliwo gazowe, tłuszcze przemysłowe, smary, ropa naftowa surowa i rafinowana, podpałki,
biopaliwa, 37 Usługi w zakresie prowadzenia stacji paliw i napełniania gazem LPG zbiorników samochodów i butli, Usługi motoryzacyjne prowadzone na stacjach paliw: naprawa pojazdów,
wymiana i bieżnikowanie opon, smarowanie pojazdów, zabezpieczanie pojazdów przed korozją, wymiana olejów, Usługi myjni
samochodowych, Wykonanie, montaż i naprawa instalacji grzewczych, sanitarnych, klimatyzacyjnych i wentylacyjnych, Usługi budownictwa przemysłowego i instalacyjnego, usługi budowlane
wykończeniowe, wynajem sprzętu budowlanego, 39 Magazynowanie, przechowywanie, przeładunek i konfekcjonowanie ropy
naftowej, paliw płynnych i gazowych, Usługi w zakresie tworzenia
i utrzymywania zapasu paliw, Usługi w zakresie dystrybucji i dostarczania paliw płynnych, gazowych, smarów i olejów transportem samochodowym, rurociągami i wagonami, Usługi w zakresie
dystrybucji i przesyłania energii cieplnej i elektrycznej, usługi informacyjne i pośrednictwo w zakresie transportu i spedycji, wynajem samochodów osobowych, ciężarowych i przyczep, usługi
holowania pojazdów.
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(210) 533702
(220) 2021 09 07
(731) BELUPO lijekovi i kozmetika d.d., Koprivnica, HR
(540) (znak słowny)
(540) TIKOSTER
(510), (511) 5 Produkty farmaceutyczne.
533705
(220) 2021 09 07
ZPC MILANÓWEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Grodzisk Mazowiecki
(540) (znak słowny)
(540) TWIGGY
(510), (511) 30 Batoniki, Batony czekoladowe, Batony zbożowe, Batoniki muesli, Batony gotowe do spożycia na bazie
czekolady, Wysokoproteinowe batoniki zbożowe, Nugat, Batoniki nugatowe.

(210)
(731)

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

533708
(220) 2021 09 09
IGNARSKI BARTŁOMIEJ, Wolica
(znak słowno-graficzny)
azaris

(531) 26.13.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 1 Halogeny.
533729
(220) 2021 09 09
INSTYTUT CEN TRANSFEROWYCH SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Stratos Instytut Cen Transferowych
(210)
(731)

(531) 26.04.04, 26.04.05, 26.04.16, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 Publikacje elektroniczne, Publikacje elektroniczne do pobrania, Publikacje elektroniczne zarejestrowane na nośnikach komputerowych, Nagrania multimedialne,
Płyty [nagrania dźwiękowe], Nagrania muzyczne, wideo,
dźwiękowe, Nośniki elektroniczne, optyczne i magnetyczne
wstępnie nagrane, Programy komputerowe, Aplikacje, Aplikacje mobilne, Gry komputerowe, Czytniki treści cyfrowych,
Czytniki publikacji elektronicznych, Oprogramowanie dla
księgowości, Oprogramowanie do przygotowywania zeznań podatkowych, 16 Książki, Książki edukacyjne, Publikacje,
gazety, Czasopisma, Instrukcje, Drukowane materiały szkoleniowe, Drukowane materiały instruktażowe, Biuletyny, Kalendarze, Terminarze, Materiały drukowane, Księgi rachunkowe,
Dzienniki [księgowość], 35 Księgowość i rachunkowość,
Usługi w zakresie księgowości i rachunkowości, Księgowość
administracyjna, Doradztwo księgowe w zakresie podatków,
Doradztwo z zakresu księgowości, Usługi księgowe, Usługi
biznesowe biegłych księgowych, Księgowość i prowadzenie
ksiąg, Usługi konsultingowe w zakresie księgowości podatkowej, Doradztwo podatkowe [rachunkowość], Planowanie
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podatkowe [rachunkowość], Skomputeryzowana księgowość, Skomputeryzowane ustalanie wysokości podatku
[rachunkowość], Doradztwo w zakresie organizowania i zarządzania działalnością gospodarczą, Rozpowszechnianie
i uaktualnianie materiałów reklamowych, w tym druków,
prospektów i broszur, Publikowanie tekstów reklamowych,
Powielanie dokumentów, Usługi kserograficzne, Organizowanie targów i wystaw, Promocja targów do celów handlowych, Usługi informacyjne, doradztwo księgowe w zakresie
sporządzania zeznań podatkowych, Przygotowywanie zeznań podatkowych i doradztwo podatkowe, Usługi wypełniania zeznań podatkowych, Doradztwo w zakresie zwrotu
podatku [rachunkowość], Usługi doradcze i konsultacyjne
dotyczące uprzednio wymienionych usług, 36 Doradztwo finansowe dotyczące podatków, Ocena i wycena podatkowa,
Planowanie podatkowe [nie księgowe], Planowanie finansów
w zakresie podatków, Doradztwo finansowe w zakresie podatków, Doradztwo podatkowe [nie prowadzenie rachunków], Konsultacje podatkowe [nie dotyczy prowadzenia rachunków], Doradztwo w zakresie podatków dochodowych
[finansowe], Usługi podatkowe i celne, Usługi konsultingowe
w zakresie księgowości podatkowej, 41 Usługi wydawnicze,
Usługi wydawnicze w zakresie elektronicznych poradników,
Wydawanie audiobooków, Wydawanie biuletynów, Wydawanie czasopism, Wydawanie czasopism i książek w postaci
elektronicznej, Wydawanie gazet, Wydawanie katalogów,
Publikowanie książek, Publikowanie on-line elektronicznych
książek, czasopism i poradników, Redagowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, Udostępnianie publikacji elektronicznych nie do pobrania, Publikowanie tekstów innych niż
teksty reklamowe, Komputerowe przygotowanie materiałów
do publikacji, Pisanie tekstów, innych niż reklamowych, Organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], Udostępnianie elektronicznych publikacji on-line, Udostępnianie
publikacji elektronicznych, Usługi edukacyjne, Nauczanie,
Kształcenie, Organizowanie i prowadzenie targów edukacyjnych, Organizowanie wystaw w celach kulturalnych i edukacyjnych, Organizowanie szkoleń, Organizowanie wykładów,
Organizowanie sympozjów edukacyjnych i naukowych, Organizowanie imprez edukacyjnych, Usługi doradcze i informacyjne związane z przygotowywaniem, organizowaniem
i prowadzeniem sympozjów, Usługi rozrywkowe, Kursy szkoleniowe dotyczące księgowości, Usługi doradcze w zakresie
edukacji dotyczące księgowości, Usługi edukacyjne dla dorosłych odnoszące się do księgowości, Szkolenie w zakresie
podatków i rachunkowości, Usługi informacyjne, doradcze
i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług.
533732
(220) 2021 09 09
INFOKORADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) c. comornicus.pl czyli były komornik doradza
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 26.02.01, 26.01.01, 26.04.01, 26.04.05, 29.01.12
(510), (511) 45 Usługi prawne, Usługi Detektywistyczne.

62

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

533733
(220) 2021 09 09
ADAMCZUK BARTŁOMIEJ CENTRUM ROWEROWE,
Sulejówek
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LS
(210)
(731)

Nr ZT42/2021

wierające orzechy, Pasty z czekolady i orzechów do smarowania kanapek, Orzechy w polewie czekoladowej, Orzechy
w czekoladzie, Orzechy macadamia w polewie czekoladowej, Orzechowe wyroby cukiernicze, Wyroby cukiernicze
na bazie orzechów arachidowych, Pasta migdałowa, Pasta
sezamowa, Batoniki zawierające mieszankę ziaren, orzechów
i suszonych owoców [wyroby cukiernicze].
533772
(220) 2021 09 10
CERAMIKA COLOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kopaniny
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CC CERAMIKA COLOR

(210)
(731)
(531) 21.03.13, 27.05.01
(510), (511) 25 Odzież.
533747
(220) 2021 09 09
KONSHURT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Częstochowa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) M K PEANUT BUTTER SMOOTH PASTA ORZECHOWA
Z PRAŻONYCH ORZECHÓW ARACHIDOWYCH
100% BEZ DODATKU CUKRU 100% ORZECHÓW
ARACHIDOWYCH BEZ KONSERWANTÓW BEZ
DODATKU OLEJU PALMOWEGO BEZ DODATKU SOLI

(210)
(731)

(531) 05.07.06, 25.01.18, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 29 Masło arachidowe, Masło, Masło z ziołami,
Masło z orzechów nerkowca, Masło z orzechów, Masło miodowe, Masło z nasion, Masło migdałowe, Masło mieszane,
Masło kakaowe, Masło ghee, Masło do użytku w gotowaniu,
Masło czosnkowe, Batoniki na bazie orzechów będące zamiennikami posiłków, Batoniki na bazie owoców i orzechów,
Batony na bazie orzechów i nasion, Batony spożywcze na bazie orzechów, Batony organiczne na bazie orzechów i ziaren,
Gotowane orzechy, Masła orzechowe w proszku, Mielone
orzechy, Mieszanki owoców i orzechów, Mieszanki przekąsek
składające się z przetworzonych owoców i przetworzonych
orzechów, Mieszanki przekąsek składające się z suszonych
owoców i orzechów przetworzonych, Orzechy aromatyzowane, Orzechy blanszowane, Orzechy glazurowane, Orzechy
kandyzowane, Orzechy jadalne, Orzechy konserwowane,
Orzechy laskowe, przetworzone, Orzechy łuskane, Orzechy
pekan, przetworzone, Orzechy prażone, Orzechy preparowane, Orzechy przetworzone, Orzechy przyprawione, Orzechy
solone, Orzechy suszone, Orzechy z przyprawami, Orzechy
ziemne konserwowe, Orzechy ziemne przetworzone, Pasta
z orzechów laskowych, Pasty do smarowania składające się
z orzechów laskowych, Pasty na bazie orzechów, Pasty przyrządzone z orzechów, Polewy orzechowe, Prażone orzechy
ziemne, Preparowane orzechy makadamia, Preparowane
orzechy nerkowca, Preparowane orzechy pistacjowe, Preparowane orzechy torreja, Preparowane orzechy włoskie,
Przekąski na bazie orzechów, Przetworzone orzechy arekowe, Przetworzone owoce, grzyby, warzywa, orzechy i nasiona roślin strączkowych, Solone orzechy nerkowca, Suszone
orzechy, Suszone orzechy kokosowe, Orzeszki arachidowe
preparowane, Orzeszki arachidowe przetworzone, Pasta arachidowa, Tahini [pasta z ziarna sezamowego], Batoniki na bazie owoców będące zamiennikami posiłków, Batony spożywcze na bazie soi, Olej arachidowy [do celów spożywczych],
Olej z orzechów, 30 Pasty czekoladowe do smarowania za-

(531) 27.05.01
(510), (511) 19 Płytki niemetalowe dla budownictwa, Płytki
ceramiczne ścienne i podłogowe, Oblicówki niemetalowe,
okładziny niemetalowe dla budownictwa, Posadzki niemetalowe, Mozaiki dla budownictwa.
533773
(220) 2021 09 10
CERAMIKA COLOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kopaniny
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CC CERAMIKA COLOR

(210)
(731)

(531) 27.05.01
(510), (511) 19 Płytki niemetalowe dla budownictwa, Płytki
ceramiczne ścienne i podłogowe, Oblicówki niemetalowe,
okładziny niemetalowe dla budownictwa, Posadzki niemetalowe, Mozaiki dla budownictwa.
533781
(220) 2021 09 10
BEROLINA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) solify

(210)
(731)

(531) 26.01.02, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 2 Tusze do drukarek i fotokopiarek, Tonery [tusz]
do drukarek i fotokopiarek, 9 Netbooki [komputery], Komputery przenośne [laptopy], Komputery przenośne [notebooki],
Serwery sieciowe, Serwery w chmurze, Oprogramowanie,
Pobieralne oprogramowanie komputerowe do projektowania i modelowania trójwymiarowych produktów do druku,
Bezprzewodowe peryferia komputerowe, Drukarki, Drukarki
komputerowe, Drukarki laserowe, Sterowniki drukarki lase-
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rowej, Laserowe drukarki kolorowe, Programy do drukarek,
Peryferyjne urządzenia komputerowe, 35 Usługi sprzedaży
detalicznej związane z następującymi produktami: tusze
do drukarek i fotokopiarek, Usługi sprzedaży detalicznej
związane z następującymi produktami: tonery [tusz] do drukarek i fotokopiarek, Usługi sprzedaży detalicznej związane
z następującymi produktami: drukarki 3D, Usługi sprzedaży
detalicznej związane z następującymi produktami: netbooki
[komputery], Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: komputery przenośne [laptopy], Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: komputery przenośne [notebooki], Usługi sprzedaży
detalicznej związane z następującymi produktami: serwery
sieciowe, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: serwery w chmurze, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: oprogramowanie, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: pobieralne oprogramowanie komputerowe
do projektowania i modelowania trójwymiarowych produktów do druku, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: bezprzewodowe peryferia komputerowe, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi
produktami: drukarki, Usługi sprzedaży detalicznej związane
z następującymi produktami: drukarki komputerowe, Usługi
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: drukarki laserowe, Usługi sprzedaży detalicznej związane
z następującymi produktami: sterowniki drukarki laserowej,
Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: laserowe drukarki kolorowe, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: programy
do drukarek, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: peryferyjne urządzenia komputerowe,
Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: papier, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: papier drukarski, Usługi sprzedaży
detalicznej związane z następującymi produktami: papier
do druku cyfrowego, Usługi sprzedaży detalicznej związane
z następującymi produktami: papier do drukarek laserowych,
Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: papier rolowany do drukarek, Usługi sprzedaży
detalicznej związane z następującymi produktami: papier
do drukowania fotografii, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: tusze do drukarek i fotokopiarek, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi
produktami: tonery [tusz] do drukarek i fotokopiarek, Usługi
handlu hurtowego związane z następującymi produktami:
drukarki 3D, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: netbooki [komputery], Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: komputery
przenośne [laptopy], Usługi handlu hurtowego związane
z następującymi produktami: komputery przenośne [notebooki], Usługi handlu hurtowego związane z następującymi
produktami: serwery sieciowe, Usługi handlu hurtowego
związane z następującymi produktami: serwery w chmurze, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi
produktami: oprogramowanie, Usługi handlu hurtowego
związane z następującymi produktami: pobieralne oprogramowanie komputerowe do projektowania i modelowania
trójwymiarowych produktów do druku, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: bezprzewodowe peryferia komputerowe, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: drukarki, Usługi handlu
hurtowego związane z następującymi produktami: drukarki
komputerowe, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: drukarki laserowe, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: sterowniki
drukarki laserowej, Usługi handlu hurtowego związane z na-
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stępującymi produktami: laserowe drukarki kolorowe, Usługi
handlu hurtowego związane z następującymi produktami:
programy do drukarek, Usługi handlu hurtowego związane
z następującymi produktami: peryferyjne urządzenia komputerowe, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: papier, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: papier drukarski, Usługi
handlu hurtowego związane z następującymi produktami:
papier do druku cyfrowego, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: papier do drukarek laserowych, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi
produktami: papier rolowany do drukarek, Usługi handlu
hurtowego związane z następującymi produktami: papier
do drukowania fotografii, Usługi sprzedaży detalicznej on-line
związane z następującymi produktami: tusze do drukarek
i fotokopiarek, Usługi sprzedaży detalicznej on-line związane z następującymi produktami: tonery [tusz] do drukarek
i fotokopiarek, Usługi sprzedaży detalicznej on-line związane
z następującymi produktami: drukarki 3D, Usługi sprzedaży
detalicznej on-line związane z następującymi produktami:
netbooki [komputery], Usługi sprzedaży detalicznej on-line
związane z następującymi produktami: komputery przenośne [laptopy], Usługi sprzedaży detalicznej on-line związane
z następującymi produktami: komputery przenośne [notebooki], Usługi sprzedaży detalicznej on-line związane z następującymi produktami: serwery sieciowe, Usługi sprzedaży
detalicznej on-line związane z następującymi produktami:
serwery w chmurze, Usługi sprzedaży detalicznej on-line
związane z następującymi produktami: oprogramowanie,
Usługi sprzedaży detalicznej on-line związane z następującymi produktami: pobieralne oprogramowanie komputerowe do projektowania i modelowania trójwymiarowych produktów do druku, Usługi sprzedaży detalicznej on-line związane z następującymi produktami: bezprzewodowe peryferia
komputerowe, Usługi sprzedaży detalicznej on-line związane
z następującymi produktami: drukarki, Usługi sprzedaży
detalicznej on-line związane z następującymi produktami:
drukarki komputerowe, Usługi sprzedaży detalicznej on-line
związane z następującymi produktami: drukarki laserowe,
Usługi sprzedaży detalicznej on-line związane z następującymi produktami: sterowniki drukarki laserowej, Usługi
sprzedaży detalicznej on-line związane z następującymi
produktami: laserowe drukarki kolorowe, Usługi sprzedaży
detalicznej on-line związane z następującymi produktami:
programy do drukarek, Usługi sprzedaży detalicznej on-line
związane z następującymi produktami: peryferyjne urządzenia komputerowe, Usługi sprzedaży detalicznej on-line związane z następującymi produktami: papier, Usługi sprzedaży
detalicznej on-line związane z następującymi produktami:
papier drukarski, Usługi sprzedaży detalicznej on-line związane z następującymi produktami: papier do druku cyfrowego, Usługi sprzedaży detalicznej on-line związane z następującymi produktami: papier do drukarek laserowych, Usługi
sprzedaży detalicznej on-line związane z następującymi
produktami: papier rolowany do drukarek, Usługi sprzedaży
detalicznej on-line związane z następującymi produktami:
papier do drukowania fotografii, 37 Konserwacja i naprawa drukarek 3D, Instalacja maszyn biurowych, Naprawa
maszyn biurowych, Konserwacja maszyn biurowych, Konserwacja urządzeń biurowych, Naprawa lub konserwacja
maszyn i urządzeń biurowych, Instalowanie sprzętu komputerowego.
(210)
(731)

533794
(220) 2021 09 10
DAWIDZIUK ŁUKASZ, FIEDORUK PAWEŁ, SADOWSKI
PIOTR VIKING POINT SPÓŁKA CYWILNA, Białystok
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VIKING POINT

(531) 02.01.02, 02.01.12, 24.17.24, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 43 Usługi cateringu zewnętrznego, Przygotowywanie i zaopatrywanie w żywność i napoje do bezpośredniego spożycia, Obsługa gastronomiczna z własnym
zapleczem, produktami i transportem (catering), Przygotowywanie posiłków i napojów, 44 Poradnictwo dietetyczne,
Doradztwo w zakresie diety i odżywiania się, Profesjonalne
doradztwo związane z dietą, Usługi dietetyków.
533799
(220) 2021 09 10
DAWIDZIUK ŁUKASZ, FIEDORUK PAWEŁ, SADOWSKI
PIOTR VIKING POINT SPÓŁKA CYWILNA, Białystok
(540) (znak graficzny)
(540)
(210)
(731)

(531) 02.01.02, 02.01.12, 24.17.24, 29.01.14
(510), (511) 43 Usługi cateringu zewnętrznego, Przygotowywanie i zaopatrywanie w żywność i napoje do bezpośredniego spożycia, Obsługa gastronomiczna z własnym
zapleczem, produktami i transportem (catering), Przygotowywanie posiłków i napojów, 44 Poradnictwo dietetyczne,
Doradztwo w zakresie diety i odżywiania się, Profesjonalne
doradztwo związane z dietą, Usługi dietetyków.
(210)
(731)
(540)
(540)

533810
(220) 2021 09 10
TARGI LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA, Lublin
(znak słowno-graficzny)
ZOOPARK Lubelska Wystawa i Targi Zoologiczne

(531) 26.11.13, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 Organizowanie i obsługa imprez targowych
i wystawienniczych w celach handlowych i reklamowych,
Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, Usługi marketingowe, Usługi reklamowe, Przygotowywanie, publikowanie, dystrybucja, uaktualnianie materiałów
reklamowych, takich jak: katalogi targowe, plakaty, druki,
prospekty, broszury, gadżety, materiały promocyjne, Pomoc w prowadzeniu negocjacji i zawieraniu transakcji handlowych, Pośrednictwo handlowe, Wynajem powierzchni
na cele reklamowe, Wynajem powierzchni wystawienniczych, Dekoracja stoisk wystawienniczych, Wypożyczanie
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urządzeń i wyposażenia biurowego, Badanie rynku i opinii
publicznej, Pozyskiwanie, gromadzenie i udostępnianie informacji, Doradztwo specjalistyczne w zakresie reklamy,
41 Organizowanie i obsługa wystaw oraz targów związanych
z kulturą, edukacją lub rozrywką, Organizowanie i obsługa
konferencji, szkoleń, kongresów, sympozjów, konkursów,
Usługi wydawnicze.
(210)
(731)
(540)
(540)

533818
(220) 2021 09 10
SIODŁA IWONA JOBRUN, Poznań
(znak słowno-graficzny)
JobRun

(531) 26.02.01, 26.11.02, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 Rekrutacja pracowników, Rekrutacja pracowników do pracy stałej i tymczasowej, Rekrutacja pracowników do pracy za granicą, Leasing pracowniczy, Przydzielanie
stanowisk pracy, Agencje pośrednictwa pracy, Biura pośrednictwa pracy, Wyszukiwanie miejsc pracy, Wyszukiwanie
miejsc pracy za granicą, Tymczasowe wyznaczenie pracowników, Usługi związane z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników, Usługi agencji pośrednictwa
pracy i rekrutacji pracowników, Usługi dotyczące znalezienia
pracy dla kadry pracowniczej, Usługi agencji pośrednictwa
pracy, Usługi biura pośrednictwa pracy, Usługi biur pośrednictwa pracy w zakresie pracy tymczasowej, Usługi doradcze
pośrednictwa pracy, Analiza pracy w celu określenia umiejętności pracownika i innych wymagań względem tego pracownika, Usługi agencji pośrednictwa pracy w zakresie zatrudniania pracowników, Usługi w zakresie pośrednictwa
pracy, Doradztwo w zakresie pośrednictwa pracy, Organizowanie i prowadzenie targów pracy, Usługi w zakresie przenoszenia pracowników, Usługi w zakresie relokacji pracowników, Dostarczanie informacji dotyczących rekrutacji pracowników, Usługi w zakresie rejestrowania pracowników, Usługi
w zakresie pracowników tymczasowych, Przydzielanie stanowisk dla pracowników tymczasowych, Znajdowanie posady dla pracowników tymczasowych, Przeprowadzanie programów motywacyjnych dla pracowników, Usługi dotyczące rekrutacji kadry pracowniczej, Usługi biur pośrednictwa
pracy, Usługi w zakresie tymczasowego przydziału pracowników, Prowadzenie rejestru pracowników [dla osób trzecich], Dostarczanie informacji w zakresie rekrutacji pracowników, Usługi agencji pośrednictwa pracy dotyczące au pair,
Usługi biur pośrednictwa pracy dotyczące personelu dwujęzycznego, Usługi agencji pracy na rzecz personelu medycznego, Usługi agencji pracy na rzecz personelu paramedycznego, Dostarczanie informacji w zakresie usług relokacji pracowników, Usługi w zakresie wyszukiwania stanowisk pracy
i personelu, Usługi biur pośrednictwa pracy dla pielęgniarzy
i pielęgniarek, Usługi informacyjne dotyczące stanowisk pracy i kariery zawodowej, Usługi agencji pośrednictwa pracy
w zakresie zatrudniania sekretarek, Usługi w zakresie obsadzania stanowisk pracy, Usługi w zakresie rekrutacji i przydzielania stanowisk pracy, Usługi agencji pośrednictwa pracy
w odniesieniu do branży elektronicznej, Usługi w zakresie
obsadzania stanowisk pracy dla asystentów osobistych, Przeprowadzanie testów w celu określania umiejętności potrzebnych w pracy, Usługi w zakresie obsadzania stanowisk pracy
dla pomocy domowych, Usługi w zakresie wyszukiwania
stanowisk pracy i rekrutacji personelu, Wsparcie dla pracow-
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ników w sprawach z zakresu działalności gospodarczej, Usługi biur pośrednictwa pracy w zakresie personelu na stanowiska biurowe, Usługi biur pośrednictwa pracy dla ludzi z umiejętnością obsługi komputera, Wynajem przestrzeni reklamowych w internecie na potrzeby ogłoszeń o pracę, Usługi
w zakresie programu pomocy dla zwalnianych pracowników
[zwolnienia monitorowane], Zarządzanie w działalności gospodarczej dla usługodawców pracujących jako wolni strzelcy, Usługi agencji pośrednictwa pracy w zakresie zapewniania kadr do obsługi domów pokazowych, Usługi świadczone
przez agencje pośrednictwa pracy w zakresie zatrudniania
personelu medycznego i pielęgniarskiego, Agencje zatrudnienia, Agencje zatrudnienia tymczasowego, Administrowanie testowaniem kompetencji zawodowych, Administrowanie zaświadczeniami zawodowymi, Administrowanie zawodami w celach reklamowych, Biznesowe usługi doradcze
i konsultacyjne, Dobór personelu [dla osób trzecich], Dobór
personelu za pomocą metod psychotechnicznych, Doradztwa w odniesieniu do rekrutacji personelu, Doradztwo dotyczące zatrudnienia, Doradztwo i konsultacje dotyczące zatrudnienia, Doradztwo i konsultacje w zakresie działalności
gospodarczej, Doradztwo profesjonalne w zakresie zarządzania personelem, Doradztwo w sprawach zarządzania
personelem, Doradztwo w zakresie działalności gospodarczej świadczone w celu określenia struktury płacy i stanowisk, Doradztwo w zakresie działalności gospodarczej świadczone w celu określenia struktury płacy i stanowisk poprzez
ocenianie stanowisk, Doradztwo w zakresie rekrutacji sekretarek do biur prawnych, Doradztwo w zakresie rekrutacji
na rzecz prawników, Doradztwo w zakresie rekrutacji personelu, Doradztwo w zakresie zarządzania kadrami, Doradztwo
w zakresie zarządzania personelem, Doradztwo w zakresie
zarządzania dotyczące obsadzania stanowisk, Doradztwo
w zakresie zarządzania dotyczące rekrutacji personelu, Doradztwo w zakresie zasobów ludzkich, Doradztwo w zakresie
zatrudnienia, Doradztwo w zakresie znajdowania zatrudnienia dla personelu, Doradztwo zawodowe (inne niż związane
z edukacją i szkoleniami), Doradztwo związane z wyborem
kadry kierowniczej, Dostarczanie biznesowych i handlowych
informacji kontaktowych za pośrednictwem internetu, Dostarczanie informacji biznesowych i handlowych on-line, Dostarczanie informacji dotyczących działalności gospodarczej,
Dostarczanie informacji gospodarczych i handlowych on-line,
Dostarczanie informacji na temat zatrudnienia za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej, Dostarczanie informacji
na temat rekrutacji za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej, Dostarczanie informacji o przedsiębiorstwach
handlowych oraz informacji handlowych za pośrednictwem
globalnych sieci komputerowych, Dostarczanie informacji
o zatrudnieniu, Dystrybucja reklam i ogłoszeń, Gromadzenie
danych [dla osób trzecich], Gromadzenie danych, Gromadzenie informacji dla firm, Gromadzenie informacji na temat personelu, Informacje dotyczące kariery i usługi doradcze (inne
niż doradztwo edukacyjne i szkoleniowe), Kierowanie uzdolnionych wolontariuszy do organizacji non-profit, Konsultacje
dotyczące wyboru personelu, Konsultacje dotyczące zatrudnienia w dziedzinie usług finansowych, Konsultacje w zakresie organizacji i zarządzania działalnością gospodarczą,
w tym także zarządzania personelem, Konsultacje w zakresie
rekrutacji personelu, Konsultacje w zakresie zatrudnienia,
Konsultacje w zakresie zarządzania firmą w dziedzinie rozwoju kadry kierowniczej i przywódców, Modelki i modele
do celów reklamowych i promocji sprzedaży, Ocena potrzeb
personelu, Oferowanie porad z zakresu rekrutacji absolwentów, Ogłoszenia drobne, Ogłoszenia odnoszące się do rekrutacji personelu, Opracowywanie CV dla osób trzecich, Opracowywanie życiorysów dla osób trzecich, Organizowanie
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i prowadzenie targów rekrutacyjnych, Organizowanie i prowadzenie targów biznesowych, Personel (Dobór -) za pomocą metod psychotechnicznych, Planowanie wykorzystania
personelu, Pomoc w zakresie rekrutacji personelu i obsadzania stanowisk, Pomoc w zarządzaniu personelem, Profesjonalne usługi w zakresie rekrutacji, Przenoszenie personelu,
Przeprowadzanie testów na potrzeby sprawdzenia kompetencji zawodowych, Przeprowadzanie testów osobowości
do celów rekrutacji, Przeprowadzanie testów psychologicznych w celu selekcji personelu, Przeprowadzanie testów psychometrycznych w celu doboru personelu, Przesłuchiwanie
wykonawców [rekrutacja personelu], Przetwarzanie, systematyzacja danych i zarządzanie nimi, Przygotowywanie CV
na rzecz innych, Przygotowywanie i umieszczanie reklam
na rzecz osób trzecich, Psychotechnika (Dobór personelu
za pomocą metod -), Przygotowywanie reklam, Reklama rekrutacji personelu, Rekrutacja personelu do pomocy w biurze, Rekrutacja personelu, Rekrutacja ochotników politycznych, Rekrutacja naziemnego personelu linii lotniczych, Rekrutacja działaczy politycznych, Rekrutacja dyrektorów dla
spółek powierniczych [firm maklerskich], Rekrutacja [casting]
aktorów, Reklamy on-line, Rekrutacja personelu informatycznego, Rekrutacja personelu linii lotniczych, Rekrutacja personelu na czas nieokreślony, Rekrutacja personelu tymczasowego, Rekrutacja personelu wykonawczego, Rekrutacja personelu wyższego szczebla kierowniczego, Rekrutacja pokładowego personelu linii lotniczych, Rekrutacja tymczasowego personelu technicznego, Rozpowszechnianie informacji
na temat rekrutacji absolwentów, Rozpowszechnianie materiałów reklamowych i promocyjnych, Rozpowszechnianie
ogłoszeń reklamowych, Rozpowszechnianie wykazów nazwisk i adresów, Selekcja personelu, Spełnianie funkcji działu
kadr dla osób trzecich, Sporządzanie dokumentów, Świadczenie pomocy w zakresie działalności gospodarczej, Tymczasowy przydział personelu, Testowanie w celu określenia
kompetencji zawodowych, Udostępnianie informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej, Udostępnianie przestrzeni reklamowej za pomocą środków elektronicznych oraz globalnych sieci informacyjnych,
Usługi administracyjne w zakresie relokacji personelu, Usługi
agencji w zakresie rekrutacji personelu, Usługi agencji wyszukiwania talentów [impresariat w działalności artystycznej], Usługi agencyjne w zakresie organizowania prezentacji
osób w celach biznesowych, Usługi agencji modelek i modeli, Usługi doradcze dotyczące zatrudnienia, Usługi doradcze i konsultacyjne w zakresie znajdowania zatrudnienia dla
personelu, Usługi doradcze i konsultacyjne w zakresie rekrutacji personelu, Usługi doradcze w zakresie zarządzania personelem, Usługi doradcze w zakresie zatrudnienia, Usługi
doradztwa w zakresie obsadzania stanowisk, Znajdowanie
zatrudnienia dla personelu, Usługi w zakresie zatrudniania
sekretarek, Usługi rezerwacji zatrudnienia dla artystów scenicznych, Znajdowanie zatrudnienia dla personelu zajmującego się projektowaniem, Doradztwo w zakresie zarządzania
personelem i zatrudniania, Usługi w zakresie znajdowania
zatrudnienia dla stażystów, Usługi w zakresie znajdowania
zatrudnienia dla niań, Usługi w zakresie zatrudnienia personelu na czas określony, Usługi w zakresie wyszukiwania i zatrudniania kadry kierowniczej, Usługi w zakresie rezerwacji
zatrudnienia, Usługi w zakresie zarządzania zatrudnieniem,
Usługi konsultacyjne w zakresie zatrudnienia dotyczące personelu zajmującego się przetwarzaniem danych, Usługi rekrutacyjne, Casting [rekrutacja] wykonawców, Usługi w zakresie rekrutacji personelu, Usługi w zakresie przeprowadzania rozmów kwalifikacyjnych [w celu rekrutacji personelu],
Zarządzanie zasobami ludzkimi i usługi rekrutacji personelu,
Konsultacja dotycząca rekrutacji w zakresie działalności go-
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spodarczej, Usługi rekrutacji personelu do sprzedaży i marketingu, Usługi reklamowe związane z rekrutacją personelu,
Zarządzanie personelem, Zapewnienie personelu sprzedającego, Zapewnienie personelu administracyjnego, Usługi
związane z personelem, Znajdowanie posady dla stałego
personelu, Zapewnianie tymczasowego biurowego personelu wsparcia, Usługi konsultingowe związane z personelem, Zarządzanie personelem zajmującym się marketingiem,
Zarządzanie personelem w celach reklamowych, Zarządzanie personelem zajmującym się sprzedażą, Zarządzanie personalne (Doradztwo w zakresie -), Usługi w zakresie zarządzania personelem reklamowym, Usługi konsultacyjne i doradcze w zakresie zarządzania personelem, Wybór kadr kierowniczych, Usługi w zakresie wyszukiwania kadry kierowniczej, Usługi wyszukiwania i wybierania kadry kierowniczej,
Doradztwo dla kadry kierowniczej w zakresie franchisingu,
Zarządzanie zasobami ludzkimi, Zarządzanie promocją sławnych osób, Usługi reklamowe i marketingowe świadczone
za pośrednictwem bloga, Usługi współpracy z blogerami.
(210)
(731)
(540)
(540)

533827
(220) 2021 09 11
MAJKOWSKI RAFAŁ N-FOX, Siemianice
(znak słowno-graficzny)
FITNESSOWKI

(531) 03.07.05, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 10 Urządzenia do masażu, Lampy do nagrzewania do użytku medycznego, Maszyny do ćwiczeń do celów
terapeutycznych, Maszyny do ćwiczeń fizycznych do celów
medycznych, Promienniki podczerwieni do celów terapeutycznych, Przyrządy do masażu, Urządzenia do ćwiczeń
fizycznych, do użytku medycznego, Urządzenia na podczerwień do celów leczniczych, Przyrządy do masażu estetycznego, 28 Urządzenia do ćwiczeń fizycznych [ćwiczenia],
Urządzenia do wzmacniania ciała [ćwiczenia], 41 Usługi
sportowe i w zakresie fitnessu, Szkolenia w zakresie sprawności fizycznej, Kursy szkoleniowe dotyczące sprawności fizycznej, Doradztwo w zakresie sprawności fizycznej,
44 Salony piękności, Świadczenie usług przez salony piękności, Usługi salonów piękności, Masaż, Fizjoterapia, Rehabilitacja fizyczna, Doradztwo w zakresie żywienia i odżywiania, Usługi dietetyków.
533835
(220) 2021 09 13
DEER DESIGN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) DEER DESIGN
(510), (511) 20 Budy, kojce i legowiska dla zwierząt domowych,
Drabiny i ruchome schody, niemetalowe, Meble i akcesoria
meblowe wyposażenia domu, Statuetki, figurki, dzieła sztuki,
ozdoby i dekoracje wykonane z takich materiałów, jak drewno, wosk, gips lub z tworzyw sztucznych, zawarte w tej klasie,
(210)
(731)

Nr ZT42/2021

Ramy, Wieszaki na ubrania, wieszaki stojące do ubrań [meble]
i haczyki na ubrania, Łóżka, pościel, materace, poduszki, Żaluzje
do wnętrz oraz elementy do zasłon i zasłony do wnętrz, Akcesoria do przechowywania ubrań, Elementy meblowe, Meble,
Meble biurowe, Meble do użytku przemysłowego, Meble ogrodowe, 37 Usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe, Wynajem narzędzi, instalacji i sprzętu budowlanego, rozbiórkowego, czyszczącego i konserwacyjnego, Budowa
budynków mieszkalnych i komercyjnych, Budowa budynków
na zamówienie, Instalowanie, konserwacja i naprawa sieci wodno-kanalizacyjnych, Instalowanie, konserwacja i naprawa systemów HVAC (ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja), Konserwacja i naprawa budynków, Konserwacja i naprawa mebli, Usługi
szklarskie, wstawianie, konserwacja i naprawy szyb, okien i rolet,
Ciesielstwo, Instalacja mebli, Kładzenie dywanów, Konserwacja
i naprawa podłóg, Konserwacja nieruchomości, Konserwacja
i odnowa dzieł sztuki, Malowanie, Montaż drzwi i okien, Montaż
szafek kuchennych, Montaż wyposażenia kuchennego, Montaż stojaków i półek, Naprawa i renowacja artykułów gospodarstwa domowego, Odnowa, naprawa i konserwacja mebli,
Remont nieruchomości, Sprzątanie nieruchomości, Udzielanie
informacji dotyczących restauracji mebli, Usługi doradcze dotyczące renowacji nieruchomości, Usługi doradcze w zakresie
konserwacji budynków, Usługi doradcze związane z instalacją
urządzeń oświetleniowych, Usługi doradcze związane z instalacją sprzętu przeciwpożarowego, Usługi doradcze związane
z instalacją sprzętu ochroniarskiego i bezpieczeństwa, Usługi
doradcze związane z instalacją sprzętu automatyki budynkowej, Usługi odnawiania mieszkań, Usługi w zakresie malowania
i prac dekoratorskich, Wyposażanie wnętrz biur, Konsultacje
budowlane, Konsultacje w zakresie nadzoru budowlanego,
42 Usługi projektowania, Analizy wykonalności projektu, Badania dotyczące projektowania, Doradztwo techniczne związane
z projektowaniem, Doradztwo w zakresie dekoracji wnętrz, Planowanie [projektowanie] budynków, Planowanie [projektowanie] sklepów, Planowanie [projektowanie] kuchni, Planowanie
[projektowanie] restauracji, Planowanie [projektowanie] łazienek, Planowanie i projektowanie obiektów sportowych, Planowanie i projektowanie osiedli mieszkaniowych, Planowanie
przestrzenne [projektowanie] wnętrz, Planowanie projektu,
Profesjonalne doradztwo dotyczące projektowania wnętrz,
Profesjonalne doradztwo w zakresie projektowania kuchni
na wymiar, Profesjonalne doradztwo w zakresie wzornictwa
przemysłowego, Projektowanie architektoniczne dekoracji
wnętrz, Projektowanie budowlane, Projektowanie budynków,
Projektowanie dekoracji wnętrz, Projektowanie scenografii
przedstawień, Projektowanie wnętrz komercyjnych, Projektowanie wnętrz budynków, Sporządzanie raportów dotyczących projektowania, Stylizacja [wzornictwo przemysłowe],
Projektowanie zewnętrznej części budynków, Udostępnianie
strony internetowej z informacjami w dziedzinie aranżacji
wnętrz, Usługi doradcze w zakresie projektowania wnętrz,
Usługi informacyjne dotyczące łączenia kolorów, farb i wyposażenia do celów projektowania wnętrz, Usługi konsultacyjne
w zakresie projektowania wnętrz, Usługi planowania [projektowania] biur, Usługi planowania [projektowania] hoteli, Usługi planowania [projektowania] klubów, Usługi planowania
[projektowania] pubów, Usługi planowania [projektowania]
szpitali, Usługi projektowania architektonicznego, Usługi projektowania na zamówienie, Usługi projektowania w zakresie
umeblowania, Usługi projektowania wnętrz uwzględniające
zasady feng shui, Usługi projektowe dotyczące nieruchomości mieszkalnych, Usługi projektowe związane z nieruchomościami, Usługi w zakresie architektury i projektowania wnętrz,
Usługi w zakresie projektowania wystroju wnętrz domowych,
Usługi w zakresie projektowania wystroju wnętrz biurowych.
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533836
(220) 2021 09 13
DEER DESIGN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DEER DESIGN

(210)
(731)

(531) 03.06.05, 03.04.14, 27.05.01
(510), (511) 20 Budy, kojce i legowiska dla zwierząt domowych, Drabiny i ruchome schody, niemetalowe, Meble i akcesoria meblowe wyposażenia domu, Statuetki, figurki, dzieła
sztuki, ozdoby i dekoracje wykonane z takich materiałów, jak
drewno, wosk, gips lub z tworzyw sztucznych, zawarte w tej
klasie, Ramy, Wieszaki na ubrania, wieszaki stojące do ubrań
[meble] i haczyki na ubrania, Łóżka, pościel, materace, poduszki, Żaluzje do wnętrz oraz elementy do zasłon i zasłony
do wnętrz, Akcesoria do przechowywania ubrań, Elementy
meblowe, Meble, Meble biurowe, Meble do użytku przemysłowego, Meble ogrodowe, 37 Usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe, Wynajem narzędzi,
instalacji i sprzętu budowlanego, rozbiórkowego, czyszczącego i konserwacyjnego, Budowa budynków mieszkalnych
i komercyjnych, Budowa budynków na zamówienie, Instalowanie, konserwacja i naprawa sieci wodno-kanalizacyjnych,
Instalowanie, konserwacja i naprawa systemów HVAC (ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja), Konserwacja i naprawa
budynków, Konserwacja i naprawa mebli, Usługi szklarskie,
wstawianie, konserwacja i naprawy szyb, okien i rolet, Ciesielstwo, Instalacja mebli, Kładzenie dywanów, Konserwacja
i naprawa podłóg, Konserwacja nieruchomości, Konserwacja i odnowa dzieł sztuki, Malowanie, Montaż drzwi i okien,
Montaż szafek kuchennych, Montaż wyposażenia kuchennego, Montaż stojaków i półek, Naprawa i renowacja artykułów
gospodarstwa domowego, Odnowa, naprawa i konserwacja
mebli, Remont nieruchomości, Sprzątanie nieruchomości,
Udzielanie informacji dotyczących restauracji mebli, Usługi
doradcze dotyczące renowacji nieruchomości, Usługi doradcze w zakresie konserwacji budynków, Usługi doradcze
związane z instalacją urządzeń oświetleniowych, Usługi doradcze związane z instalacją sprzętu przeciwpożarowego,
Usługi doradcze związane z instalacją sprzętu ochroniarskiego i bezpieczeństwa, Usługi doradcze związane z instalacją
sprzętu automatyki budynkowej, Usługi odnawiania mieszkań, Usługi w zakresie malowania i prac dekoratorskich, Wyposażanie wnętrz biur, Konsultacje budowlane, Konsultacje
w zakresie nadzoru budowlanego, 42 Usługi projektowania,
Analizy wykonalności projektu, Badania dotyczące projektowania, Doradztwo techniczne związane z projektowaniem,
Doradztwo w zakresie dekoracji wnętrz, Planowanie [projektowanie] budynków, Planowanie [projektowanie] sklepów,
Planowanie [projektowanie] kuchni, Planowanie [projektowanie] restauracji, Planowanie [projektowanie] łazienek,
Planowanie i projektowanie obiektów sportowych, Planowanie i projektowanie osiedli mieszkaniowych, Planowanie
przestrzenne [projektowanie] wnętrz, Planowanie projektu,
Profesjonalne doradztwo dotyczące projektowania wnętrz,
Profesjonalne doradztwo w zakresie projektowania kuchni
na wymiar, Profesjonalne doradztwo w zakresie wzornictwa
przemysłowego, Projektowanie architektoniczne dekoracji
wnętrz, Projektowanie budowlane, Projektowanie budynków, Projektowanie dekoracji wnętrz, Projektowanie scenografii przedstawień, Projektowanie wnętrz komercyjnych,
Projektowanie wnętrz budynków, Sporządzanie raportów
dotyczących projektowania, Stylizacja [wzornictwo przemy-
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słowe], Projektowanie zewnętrznej części budynków, Udostępnianie strony internetowej z informacjami w dziedzinie
aranżacji wnętrz, Usługi doradcze w zakresie projektowania
wnętrz, Usługi informacyjne dotyczące łączenia kolorów,
farb i wyposażenia do celów projektowania wnętrz, Usługi
konsultacyjne w zakresie projektowania wnętrz, Usługi planowania [projektowania] biur, Usługi planowania [projektowania] hoteli, Usługi planowania [projektowania] klubów,
Usługi planowania [projektowania] pubów, Usługi planowania [projektowania] szpitali, Usługi projektowania architektonicznego, Usługi projektowania na zamówienie, Usługi projektowania w zakresie umeblowania, Usługi projektowania
wnętrz uwzględniające zasady feng shui, Usługi projektowe
dotyczące nieruchomości mieszkalnych, Usługi projektowe
związane z nieruchomościami, Usługi w zakresie architektury
i projektowania wnętrz, Usługi w zakresie projektowania wystroju wnętrz domowych, Usługi w zakresie projektowania
wystroju wnętrz biurowych.
533837
(220) 2021 09 13
DEER DESIGN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak graficzny)
(540)

(210)
(731)

(531) 03.04.14, 03.04.24, 29.01.07
(510), (511) 20 Budy, kojce i legowiska dla zwierząt domowych, Drabiny i ruchome schody, niemetalowe, Meble
i akcesoria meblowe wyposażenia domu, Statuetki, figurki,
dzieła sztuki, ozdoby i dekoracje wykonane z takich materiałów, jak drewno, wosk, gips lub z tworzyw sztucznych,
zawarte w tej klasie, Ramy, Wieszaki na ubrania, wieszaki
stojące do ubrań [meble] i haczyki na ubrania, Łóżka, pościel, materace, poduszki, Żaluzje do wnętrz oraz elementy do zasłon i zasłony do wnętrz, Akcesoria do przechowywania ubrań, Elementy meblowe, Meble, Meble biurowe, Meble do użytku przemysłowego, Meble ogrodowe,
37 Usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe, Wynajem narzędzi, instalacji i sprzętu budowlanego, rozbiórkowego, czyszczącego i konserwacyjnego,
Budowa budynków mieszkalnych i komercyjnych, Budowa budynków na zamówienie, Instalowanie, konserwacja
i naprawa sieci wodno-kanalizacyjnych, Instalowanie, konserwacja i naprawa systemów HVAC (ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja), Konserwacja i naprawa budynków,
Konserwacja i naprawa mebli, Usługi szklarskie, wstawianie, konserwacja i naprawy szyb, okien i rolet, Ciesielstwo,
Instalacja mebli, Kładzenie dywanów, Konserwacja i naprawa podłóg, Konserwacja nieruchomości, Konserwacja
i odnowa dzieł sztuki, Malowanie, Montaż drzwi i okien,
Montaż szafek kuchennych, Montaż wyposażenia kuchennego, Montaż stojaków i półek, Naprawa i renowacja artykułów gospodarstwa domowego, Odnowa, naprawa
i konserwacja mebli, Remont nieruchomości, Sprzątanie
nieruchomości, Udzielanie informacji dotyczących re-
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stauracji mebli, Usługi doradcze dotyczące renowacji nieruchomości, Usługi doradcze w zakresie konserwacji budynków, Usługi doradcze związane z instalacją urządzeń
oświetleniowych, Usługi doradcze związane z instalacją
sprzętu przeciwpożarowego, Usługi doradcze związane
z instalacją sprzętu ochroniarskiego i bezpieczeństwa,
Usługi doradcze związane z instalacją sprzętu automatyki budynkowej, Usługi odnawiania mieszkań, Usługi
w zakresie malowania i prac dekoratorskich, Wyposażanie
wnętrz biur, Konsultacje budowlane, Konsultacje w zakresie nadzoru budowlanego, 42 Usługi projektowania,
Analizy wykonalności projektu, Badania dotyczące projektowania, Doradztwo techniczne związane z projektowaniem, Doradztwo w zakresie dekoracji wnętrz, Planowanie
[projektowanie] budynków, Planowanie [projektowanie]
sklepów, Planowanie [projektowanie] kuchni, Planowanie
[projektowanie] restauracji, Planowanie [projektowanie]
łazienek, Planowanie i projektowanie obiektów sportowych, Planowanie i projektowanie osiedli mieszkaniowych, Planowanie przestrzenne [projektowanie] wnętrz,
Planowanie projektu, Profesjonalne doradztwo dotyczące
projektowania wnętrz, Profesjonalne doradztwo w zakresie projektowania kuchni na wymiar, Profesjonalne doradztwo w zakresie wzornictwa przemysłowego, Projektowanie architektoniczne dekoracji wnętrz, Projektowanie
budowlane, Projektowanie budynków, Projektowanie
dekoracji wnętrz, Projektowanie scenografii przedstawień, Projektowanie wnętrz komercyjnych, Projektowanie
wnętrz budynków, Sporządzanie raportów dotyczących
projektowania, Stylizacja [wzornictwo przemysłowe], Projektowanie zewnętrznej części budynków, Udostępnianie
strony internetowej z informacjami w dziedzinie aranżacji wnętrz, Usługi doradcze w zakresie projektowania
wnętrz, Usługi informacyjne dotyczące łączenia kolorów,
farb i wyposażenia do celów projektowania wnętrz, Usługi konsultacyjne w zakresie projektowania wnętrz, Usługi planowania [projektowania] biur, Usługi planowania
[projektowania] hoteli, Usługi planowania [projektowania]
klubów, Usługi planowania [projektowania] pubów, Usługi
planowania [projektowania] szpitali, Usługi projektowania
architektonicznego, Usługi projektowania na zamówienie, Usługi projektowania w zakresie umeblowania, Usługi
projektowania wnętrz uwzględniające zasady feng shui,
Usługi projektowe dotyczące nieruchomości mieszkalnych, Usługi projektowe związane z nieruchomościami,
Usługi w zakresie architektury i projektowania wnętrz,
Usługi w zakresie projektowania wystroju wnętrz domowych, Usługi w zakresie projektowania wystroju wnętrz
biurowych.
(210)
(731)
(540)
(540)

533839
(220) 2021 09 13
AMBROŻY DAWID SKYSHARK, Kraków
(znak słowno-graficzny)
Skyshark PARTNER TAXI

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 39 Usługi transportowe.
(210) 533842
(220) 2021 09 13
(731) AFREX Ltd., Sofia, BG
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) M114 IMMO

(531) 26.02.01, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 32 Woda mineralna [napoje], Woda gazowana,
Napoje niegazowane, Napoje i soki owocowe, Syropy do wyrobu napojów, Bezalkoholowe preparaty do produkcji napojów, Napoje energetyzujące.
533846
(220) 2021 09 13
ATC DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ATC DEVELOPMENT
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 26.04.04
(510), (511) 35 Usługi w zakresie: organizacji i zarządzania
przedsięwzięciami inwestycyjnymi w celu budowy i/lub
przygotowaniu obiektów mieszkalnych i niemieszkalnych
przeznaczonych do sprzedaży, wynajmowania, użyczenia,
Reklamowanie nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych, Obsługa marketingowa obrotu nieruchomościami,
Wynajmowanie przestrzeni reklamowej, Usługi informacyjne
i doradcze dla konsumentów w zakresie wyboru nabywanych towarów, Zarządzanie mieszkaniami, Administrowanie
sprzedażą, 36 Usługi w zakresie: organizacji i zarządzania finansowaniem przedsięwzięć inwestycyjnych polegających
na budowie i/lub przygotowaniu obiektów mieszkalnych
i niemieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży, Finansowanie inwestycji budowlanych, Finansowanie projektów deweloperskich, Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,
Sprzedaż obiektów i lokali mieszkalnych i niemieszkalnych,
Wynajem nieruchomości, Wynajem mieszkań i pomieszczeń
biurowych, Wynajem powierzchni biurowej, Dzierżawa lub
wynajem budynków, Wynajem lokali na cele biurowe, Dzierżawa i wynajem pomieszczeń handlowych, Wynajem i dzierżawa zakwaterowania stałego, Organizowanie wynajmu nieruchomości, Organizowanie wynajmu mieszkań, Udzielanie
informacji związanych z wynajmem budynków, Usługi agencji nieruchomości w zakresie wynajmu budynków, Usługi
w zakresie wyszukiwania nieruchomości mieszkaniowych,
Zarządzanie nieruchomościami, Usługi zarządzania nieruchomościami w zakresie osiedli mieszkaniowych, Zarządzanie lokalami niemieszkalnymi, Udzielanie informacji dotyczących nieruchomości, Zarządzanie budynkami, Doradztwo
w zakresie inwestycji mieszkaniowych, Administrowanie
sprawami finansowymi dotyczącymi nieruchomości, Administrowanie nieruchomościami, Agencje nieruchomości,
Usługi agencji nieruchomości związane z kupnem i sprzedażą budynków, Usługi agencji pośrednictwa nieruchomości
mieszkaniowych, Usługi agencji w zakresie komercyjnych
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nieruchomości, Wycena i zarządzanie nieruchomościami,
Usługi związane z majątkiem nieruchomym, Pobieranie
czynszu, Usługi zarządzania inwestycjami w zakresie nieruchomości, Usługi finansowe, Organizowanie kredytów,
Wynajem mieszkań, studio i pokoi, 39 Wynajem przestrzeni
garażowej, Wynajem przestrzeni parkingowej dla pojazdów,
Wynajem garaży i miejsc parkingowych, Udostępnianie garaży, Usługi przystani dla łodzi [cumowanie, przechowywanie], Wynajmowanie miejsc do cumowania łodzi, Udostępnianie miejsc i sprzętu do cumowania, Udzielanie informacji
w zakresie miejsc do cumowania, Usługi portów dla statków
i łodzi, Wypożyczanie barek, Rejsy łodziami wycieczkowymi, Organizacja i rezerwacja rejsów, 42 Usługi projektowe
związane z nieruchomościami, Usługi projektowe dotyczące nieruchomości mieszkalnych, Profesjonalne doradztwo
dotyczące projektowania wnętrz, Planowanie przestrzenne
[projektowanie] wnętrz, Planowanie i projektowanie osiedli
mieszkaniowych, Planowanie [projektowanie] budynków,
Planowanie [projektowanie] biurowców wielopiętrowych,
43 Tymczasowe zakwaterowanie, Usługi informacji, doradztwa i rezerwacji w zakresie zakwaterowania tymczasowego,
Udostępnianie zakwaterowania tymczasowego, Usługi hotelowe, Zapewnianie zakwaterowania w hotelach, Wynajmowanie pokoi.
533848
(220) 2021 09 13
ATC DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) ATC DEVELOPMENT
(510), (511) 35 Usługi w zakresie: organizacji i zarządzania
przedsięwzięciami inwestycyjnymi w celu budowy i/lub
przygotowaniu obiektów mieszkalnych i niemieszkalnych
przeznaczonych do sprzedaży, wynajmowania, użyczenia,
Reklamowanie nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych, Obsługa marketingowa obrotu nieruchomościami,
Wynajmowanie przestrzeni reklamowej, Usługi informacyjne
i doradcze dla konsumentów w zakresie wyboru nabywanych towarów, Zarządzanie mieszkaniami, Administrowanie
sprzedażą, 36 Usługi w zakresie: organizacji i zarządzania finansowaniem przedsięwzięć inwestycyjnych polegających
na budowie i/lub przygotowaniu obiektów mieszkalnych
i niemieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży, Finansowanie inwestycji budowlanych, Finansowanie projektów deweloperskich, Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,
Sprzedaż obiektów i lokali mieszkalnych i niemieszkalnych,
Wynajem nieruchomości, Wynajem mieszkań i pomieszczeń
biurowych, Wynajem powierzchni biurowej, Dzierżawa lub
wynajem budynków, Wynajem lokali na cele biurowe, Dzierżawa i wynajem pomieszczeń handlowych, Wynajem i dzierżawa zakwaterowania stałego, Organizowanie wynajmu nieruchomości, Organizowanie wynajmu mieszkań, Udzielanie
informacji związanych z wynajmem budynków, Usługi agencji nieruchomości w zakresie wynajmu budynków, Usługi
w zakresie wyszukiwania nieruchomości mieszkaniowych,
Zarządzanie nieruchomościami, Usługi zarządzania nieruchomościami w zakresie osiedli mieszkaniowych, Zarządzanie lokalami niemieszkalnymi, Udzielanie informacji dotyczących nieruchomości, Zarządzanie budynkami, Doradztwo
w zakresie inwestycji mieszkaniowych, Administrowanie
sprawami finansowymi dotyczącymi nieruchomości, Administrowanie nieruchomościami, Agencje nieruchomości,
Usługi agencji nieruchomości związane z kupnem i sprzedażą budynków, Usługi agencji pośrednictwa nieruchomości
mieszkaniowych, Usługi agencji w zakresie komercyjnych
nieruchomości, Wycena i zarządzanie nieruchomościami,
(210)
(731)
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Usługi związane z majątkiem nieruchomym, Pobieranie
czynszu, Usługi zarządzania inwestycjami w zakresie nieruchomości, Usługi finansowe, Organizowanie kredytów,
Wynajem mieszkań, studio i pokoi, 39 Wynajem przestrzeni
garażowej, Wynajem przestrzeni parkingowej dla pojazdów,
Wynajem garaży i miejsc parkingowych, Udostępnianie garaży, Usługi przystani dla łodzi [cumowanie, przechowywanie], Wynajmowanie miejsc do cumowania łodzi, Udostępnianie miejsc i sprzętu do cumowania, Udzielanie informacji
w zakresie miejsc do cumowania, Usługi portów dla statków
i łodzi, Wypożyczanie barek, Rejsy łodziami wycieczkowymi, Organizacja i rezerwacja rejsów, 42 Usługi projektowe
związane z nieruchomościami, Usługi projektowe dotyczące nieruchomości mieszkalnych, Profesjonalne doradztwo
dotyczące projektowania wnętrz, Planowanie przestrzenne
[projektowanie] wnętrz, Planowanie i projektowanie osiedli
mieszkaniowych, Planowanie [projektowanie] budynków,
Planowanie [projektowanie] biurowców wielopiętrowych,
43 Tymczasowe zakwaterowanie, Usługi informacji, doradztwa i rezerwacji w zakresie zakwaterowania tymczasowego,
Udostępnianie zakwaterowania tymczasowego, Usługi hotelowe, Zapewnianie zakwaterowania w hotelach, Wynajmowanie pokoi.
533860
(220) 2021 09 13
NORMOBARIA KRAKÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) N NORMOCARE ZDROWA ATMOSFERA

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 27.05.21
(510), (511) 41 Usługi klubów zdrowia [zdrowie i ćwiczenia
fizyczne], 44 Usługi w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi
w formie tlenoterapii normobarycznej, Ośrodki zdrowia,
Usługi w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi w szczególności z wykorzystaniem komory normobarycznej, Terapie
tlenowe, Usługi medyczne, Fizjoterapia, Usługi doradcze i informacyjne w dziedzinie zdrowia, Usługi doradcze w zakresie
zdrowia, Usługi klinik zdrowia.
533861
(220) 2021 09 13
CITY 88 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CUCINA

(210)
(731)
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(531) 11.01.05, 11.03.09, 27.05.01
(510), (511) 43 Bary, Bary szybkiej obsługi [snack-bary], Kafeterie [bufety], Kawiarnia, Koktajlbary, Oferowanie żywności
i napojów dla gości w restauracjach, Oferowanie żywności
i napojów w restauracjach i barach, Przygotowywanie posiłków i napojów, Serwowanie jedzenia i napojów, Usługi
barów i restauracji, Imprezy firmowe [zapewnianie jedzenia
i napojów], Snack-bary, Usługi restauracyjne, Stołówki, Dokonywanie rezerwacji restauracji i posiłków.
(210)
(731)
(540)
(540)

533904
(220) 2021 09 14
KURIATA ANNA, Nieciszów
(znak słowno-graficzny)
GO TAXI

(531) 25.07.04, 26.04.01, 26.04.16, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 39 Transport, Transport pasażerski, Organizowanie transportu taksówkowego, Transport drogowy podróżnych, Transport podróżnych taksówką, Transport taksówkowy dla osób na wózkach inwalidzkich, Transport pasażerów
pojazdami z szoferem, Transport podróżnych samochodem,
Usługi taksówek, Usługi taksówkarskie, Usługi w zakresie
transportu drogowego dla osób, Wynajem pojazdów z kierowcą, Zapewnianie transportu drogowego osobom w podeszłym wieku, Zapewnianie transportu pasażerów drogą
lądową.
(210) 533918
(220) 2021 09 14
(731) PUCHALSKI GRZEGORZ DRAKEN, Białystok
(540) (znak słowny)
(540) DRAKEN
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej,
w tym sprzedaży wysyłkowej i przez Internet części samochodowych.
534015
(220) 2021 09 15
KING DYSTRYBUCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Radom
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Wesoła Rodzinka 100% SMAKU
(210)
(731)

Nr ZT42/2021

(531) 01.01.05, 02.07.12, 03.01.08, 26.05.02, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 29 Mięso i wędliny, Sałatki warzywne, Sałatki
gotowe, Dania gotowe warzywne, Dania gotowe z mięsa,
Dania gotowe składające się głównie z mięsa, Krokiety, Placki
ziemniaczane, Ser śmietankowy, Ser pleśniowy, Ser mieszany,
Ser miękki, Ser twardy, Ser wędzony, Miękkie dojrzałe sery,
Ser o niskiej zawartości tłuszczu, Przetworzony ser, Ser z przyprawami, Ser z ziołami, 30 Suche i świeże makarony, kluski
i pierogi, 31 Karma dla psów.
(210) 534031
(220) 2021 09 16
(731) PIWOWAREK JOANNA AROLL, Jelenia Góra
(540) (znak słowny)
(540) AROLL
(510), (511) 6 Metalowe okna, Okna skrzynkowe metalowe, Okna żaluzjowe metalowe, Rolety okienne zewnętrzne
metalowe, Metalowe żaluzje zwijane, Metalowe żaluzje architektoniczne, Metalowe, okienne żaluzje zwijane, Metalowe żaluzje weneckie [zewnętrzne], Metalowe żaluzje pionowe [zewnętrzne], Żaluzje pionowe z metalu [zewnętrzne], Żaluzje metalowe do użytku zewnętrznego, Metalowe
żaluzje przeciwsłoneczne do budynków, Żaluzje metalowe
w postaci ukośnych deszczułek, Żaluzje listwowe poziome
[zewnętrzne] z metalu, Rolety metalowe, Rolety zewnętrzne metalowe, Rolety zaciemniające [zewnętrzne] z metalu,
Rolety zwijane [zewnętrzne] z metalu, Rolety weneckie
[zewnętrzne] wykonane z metalu, Poziome rolety weneckie [zewnętrzne], z metalu, Metalowe rolety zewnętrzne
do kierowania światła, Metalowe, dachowe okna półkoliste [okna], Metalowe okna dachowe, Metalowe okna podnoszone, Metalowe świetliki [okna], Drzwi i okna metalowe, Metalowe drzwi, bramy, okna i osłony okienne, Okna
ścienne z metalu, Metalowe kraty na okna, Metalowe
ekrany przeciw owadom montowane na oknach, Bramy
metalowe, Drzwi (bramy) żaluzjowe metalowe, Bramy żelazne, Rolki, prowadnice do okien przesuwnych, 20 Sznury
do podwiązywania zasłon, Wewnętrzne żaluzje z listewek
do ochrony przed światłem, Poziome żaluzje weneckie
[wewnętrzne] do okien, Żaluzje niemetalowe listewkowe
do użytku wewnętrznego, Żaluzje wewnętrzne z listewek
do ochrony przed światłem, Elementy zawieszające do zasłon, Żaluzje do wnętrz oraz elementy do zasłon i zasłony
do wnętrz, Żaluzje drewniane, Żaluzje wewnętrzne, Żaluzje weneckie [wewnętrzne], Żaluzje pionowe [wewnętrzne], Żaluzje wewnętrzne listwowe, Metalowe wewnętrzne
żaluzje okienne, Wewnętrzne żaluzje poziome o listewkach nastawnych [żaluzje weneckie], Żaluzje z lamelami
[wewnętrzne], Metalowe żaluzje weneckie [wewnętrzne],
Wewnętrzne papierowe żaluzje okienne, Poziome żaluzje wewnętrzne z lamelkami, Żaluzje listewkowe poziome [wewnętrzne] na drzwi, Wewnętrzne żaluzje okienne
o poziomych lamelach, Żaluzje z trzciny, ratanu lub bambusa (Sudare), Zasłony bambusowe, Zasłony z koralików,
Zasłony dekoracyjne z koralików, Rolety okienne tekstylne
wewnętrzne, Rolki do okien, niemetalowe, 22 Tekstylne
żaluzje zewnętrzne, Daszki [markizy], Markizy plastikowe,
Markizy i brezenty, Markizy z materiałów syntetycznych,
Markizy z materiałów tekstylnych, Markizy z tworzyw
sztucznych, Plandeki, markizy, namioty i niedopasowane
pokrycia, Markizy posiadające specjalne filtry pozwalające
na opalanie się bez poparzenia.
(210) 534033
(220) 2021 09 16
(731) NOWOSIELSKA AGNIESZKA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) Warszawski Szpital Okulistyczny

(531) 26.01.05, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 38 Transmisja informacji związanych z preparatami farmaceutycznymi, medycyną i higieną, Przesyłanie
informacji i obrazów związanych z lekami, medycyną i higieną, 41 Kursy szkoleniowe związane z medycyną, Szkolenia
i nauczanie w dziedzinie medycyny, 42 Badania kliniczne,
Badania biologiczne, badania kliniczne i badania medyczne, 44 Usługi okulistyczne, Usługi klinik medycznych, Usługi
optyczne, Pomoc medyczna, Usługi optometryczne.
(210)
(731)
(540)
(540)

534035
(220) 2021 09 16
NOWAK PAWEŁ DOMATOR24.COM, Zielona Góra
(znak słowno-graficzny)
ErgoBalance
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kreacyjne pojazdy kempingowe połączone z przyczepą dla
koni, Przyczepy na sprzęt, Przyczepy na żywy inwentarz,
Przyczepy [pojazdy], Przyczepy towarowe, Przyczepy transportowe, Przyczepy turystyczne mieszkalne.
534080
(220) 2021 09 17
CASPAR ASSET MANAGEMENT SPÓŁKA AKCYJNA,
Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CASPARAM

(210)
(731)

(531) 02.05.08, 26.01.01, 27.05.01, 29.01.11
(510), (511) 35 Księgowość, rachunkowość, sporządzanie
sprawozdań rachunkowych, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, zarządzanie
działalnością gospodarczą, usługi sekretarskie, 36 Maklerstwo, doradztwo finansowe, usługi finansowe, wycena finansowa, informacje finansowe, działalność finansowa, operacje
finansowe, pośrednictwo giełdowe, usługi z zakresu tworzenia, obrotu i zarządzania funduszami powierniczymi i inwestycyjnymi, operacje bankowe, notowania giełdowe, oszczędzanie, pośrednictwo maklerskie na giełdach, zarządzanie
finansami, ubezpieczenia.
(210)
(731)
(540)
(540)

534083
(220) 2021 09 17
KAIZIK SEBASTIAN, Ruda Śląska
(znak słowno-graficzny)
GQ GLAM QUEEN

(531) 29.01.12, 26.01.02
(510), (511) 20 Fotele, Fotele biurowe, Krzesła, Krzesła biurowe, Biurka, Poduszki, Meble.
(210) 534065
(220) 2018 03 07
(310) 87822229
(320) 2018 03 06
(330) US
(731) Stratus Technologies Ireland Limited, Dublin, IE
(540) (znak słowny)
(540) ZTC
(510), (511) 9 Komputerowe urządzenia z interfejsem sieciowym, Oprogramowanie komputerowe i sprzęt komputerowy używany do monitorowania, oceny, kontrolowania
i utrzymania obsługi systemów przemysłowych, 42 Oprogramowanie jako usługa do udostępniania do monitorowania,
oceny, kontrolowania i utrzymania obsługi systemów przemysłowych.
534071
(220) 2021 09 17
ZEUS RESCAP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) ZEUS
(510), (511) 12 Przyczepy, Przyczepy do holowania łodzi,
Przyczepy do lądowych pojazdów mechanicznych, Przyczepy do pojazdów, Zaczepy, haki do przyczep do pojazdów,
Przyczepy do przewożenia materiałów sypkich, Przyczepy
do przewożenia śmieci, Przyczepy do przewożenia rowerów,
Przyczepy do przewozu koni, Przyczepy do przewozu ładunków, Przyczepy do użytku wraz z ciężarówkami, Przyczepy
drogowe, Przyczepy kempingowe, Przyczepy kempingowe
[pojazdy], Przyczepy mieszkalne [karawany], Przyczepa, Re(210)
(731)

(531)

01.15.19, 17.02.01, 24.09.02, 24.09.10, 26.04.06, 26.04.11,
26.04.12, 26.04.18, 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 3 Olejki esencjonalne i ekstrakty aromatyczne,
Preparaty do czyszczenia i odświeżania, Środki toaletowe,
Preparaty toaletowe, 18 Walizy, torby podróżne, torby, portfele i inne artykuły służące do przenoszenia, Parasolki i parasole (duże), Parasole i parasolki, Etui na karty wykonane z imitacji skóry, Etykiety skórzane, Futra sprzedawane w ilościach
hurtowych, Futro, Imitacje skóry, Imitacje skóry sprzedawane
w ilościach hurtowych, Krupony [części skór], Materiał skórzany, Moleskin [imitacja skóry], Nici ze skóry, Obrobione
lub półobrobione skóry, Opaski skórzane, Paski naramienne,
25 Części odzieży, obuwia i nakryć głowy, Nakrycia głowy,
Obuwie, Odzież, 44 Usługi w zakresie higieny i pielęgnacji
urody ludzi, Higiena i pielęgnacja urody istot ludzkich, Higiena i pielęgnacja urody dla ludzi, Usługi w zakresie opieki
zdrowotnej dla ludzi.
(210) 534088
(220) 2021 09 17
(731) LIBER MICHAŁ INOX COMPANY, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) BAKERMANN

(531) 03.01.14, 26.11.01, 27.05.01
(510), (511) 11 Sprzęt do gotowania, podgrzewania, chłodzenia i konserwowania, do żywności i napojów, Piekarniki
do pieczenia żywności do użytku komercyjnego, Urządzenia do opiekania i pieczenia, Instalacje do pieczenia, Piece
do pieczenia, Urządzenia do pieczenia chleba, Blachy do pieczenia [kuchenny sprzęt elektryczny], Piekarniki, Piekarniki
przemysłowe, Dopasowane akcesoria do piekarników, Okapy
wentylacyjne do piekarników, 21 Zastawa stołowa, przybory kuchenne i pojemniki, Blachy do pieczenia ciastek, Stojaki na blachy do pizzy, Blachy do pieczenia [nieelektryczny
sprzęt kuchenny], Blachy do pieczenia wykonane z metali
nieszlachetnych, Nieelektryczne blachy do pieczenia na wolnym ogniu, Tortownice do ciast, Formy cukiernicze, Aluminiowe formy do wypieków, Blaszane wyroby do pieczenia,
Formy do pieczenia, Formy i foremki [przybory kuchenne],
Formy do ciast i ciastek, Przybory do pieczenia, 35 Usługi
sprzedaży detalicznej i hurtowej oraz usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej świadczone on-line w zakresie następujących towarów: sprzęt do gotowania, podgrzewania,
chłodzenia i konserwowania, do żywności i napojów, piekarniki do pieczenia żywności do użytku komercyjnego,
urządzenia do opiekania i pieczenia, instalacje do pieczenia,
piece do pieczenia, urządzenia do pieczenia chleba, blachy
do pieczenia [kuchenny sprzęt elektryczny], piekarniki, piekarniki przemysłowe, dopasowane akcesoria do piekarników,
okapy wentylacyjne do piekarników, zastawa stołowa, przybory kuchenne i pojemniki, blachy do pieczenia ciastek, stojaki na blachy do pizzy, blachy do pieczenia [nieelektryczny
sprzęt kuchenny], blachy do pieczenia wykonane z metali
nieszlachetnych, nieelektryczne blachy do pieczenia na wolnym ogniu, tortownice do ciast, formy cukiernicze, aluminiowe formy do wypieków, blaszane wyroby do pieczenia, formy do pieczenia, formy i foremki [przybory kuchenne], formy
do ciast i ciastek, przybory do pieczenia.
(210) 534089
(220) 2021 09 17
(731) GEDANIA SPÓŁKA AKCYJNA, Gdańsk
(540) (znak słowny)
(540) GEDANIA
(510), (511) 16 Afisze, plakaty, Ulotki, Albumy, Albumy fotograficzne, Pocztówki i widokówki, Mapy, Książki, 25 Odzież,
Obuwie, Nakrycia głowy, Szaliki, 35 Usługi reklamowe, Udostępnianie powierzchni reklamowej, Reklama, w tym promowanie produktów i usług na rzecz osób trzecich za pomocą
układów ze sponsorami i umów licencyjnych związanych
z międzynarodowymi wydarzeniami sportowymi, Zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie obiektów sportowych [dla osób trzecich], Zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie miejsc wydarzeń sportowych [dla osób
trzecich], Zarządzanie na rzecz zawodowych sportowców,
Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem sportowym, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z artykułami sportowymi, Marketing imprez i wydarzeń, Organizowanie i prowadzenie promocyjnych imprez marketingowych
na rzecz osób trzecich, Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej oraz usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej świadczone
on-line w zakresie następujących towarów: afisze, plakaty,
ulotki, albumy, albumy fotograficzne, pocztówki i widokówki, mapy, książki, odzież, obuwie, nakrycia głowy, szaliki,
41 Udostępnianie obiektów i sprzętu sportowego, Udostęp-
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nianie obiektów i sprzętu do utrzymywania dobrej kondycji fizycznej, Udostępnianie kortów tenisowych, Nauka gry
w tenisa, Udostępnianie sal gimnastycznych, Udostępnianie
obiektów i sprzętu do lekkoatletyki, Wypożyczanie sprzętu
do użytku na imprezach lekkoatletycznych, Wynajmowanie
stadionów, Strzelnice, Sport i fitness, Fitness kluby, Usługi siłowni, Usługi sportowe, Zajęcia sportowe, Usługi edukacyjne i szkoleniowe, Szkolenia sportowe, Szkolenia w zakresie
utrzymywania dobrej kondycji fizycznej, Usługi szkoleniowe
związane ze sprawnością fizyczną [fitness], Edukacja sportowa, Kursy edukacyjne z zakwaterowaniem związane z kajakarstwem, Udostępnianie sprzętu rekreacyjnego, Nauka pływania, Udostępnianie pływalni, Pływalnie [baseny], Szkolenia
nauczycieli pływania, Udostępnianie obiektów i sprzętu
do nurkowania, Organizowanie zawodów i imprez sportowych, Prowadzenie zawodów sportowych, Organizowanie
obozów sportowych, Wynajmowanie obiektów sportowych,
Dostarczanie sprzętu sportowego, Szkolenia zawodników
sportowych, Obozy sportowe, Wynajem sprzętu sportowego, Usługi rozrywkowe, zajęcia sportowe i kulturalne, Organizacja imprez rozrywkowych, Rozrywka w postaci turniejów
tenisowych, Organizowanie turniejów golfowych, Kultura
fizyczna, Imprezy kulturalne.
534093
(220) 2021 09 18
OSTROWSKA TERESA OŚRODEK WCZASOWY
POSEJDON, Łeba
(540) (znak słowny)
(540) POSEJDON
(510), (511) 43 Usługi w zakresie zakwaterowania, Usługi
w zakresie rezerwacji zakwaterowania, Usługi rezerwacji hoteli świadczone za pośrednictwem Internetu, Udzielanie informacji dotyczących rezerwacji zakwaterowania, Udzielanie
informacji on-line dotyczących rezerwacji zakwaterowania
na czas wakacji, Rezerwacja zakwaterowania tymczasowego za pośrednictwem Internetu, Udostępnianie informacji
na temat zakwaterowania przez Internet, Zapewnianie zakwaterowania tymczasowego, Zapewnianie tymczasowego
zakwaterowania na czas pracy, Organizowanie zakwaterowania tymczasowego, Organizowanie i udostępnianie zakwaterowania tymczasowego, Wynajmowanie pomieszczeń
na pobyt czasowy, Wynajmowanie kwater, Tymczasowy wynajem pokoi, Wynajem domków letniskowych.
(210)
(731)

534094
(220) 2021 09 18
OSTROWSKA TERESA OŚRODEK WCZASOWY
POSEJDON, Łeba
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) POSEJDON
(210)
(731)

(531) 01.15.24, 23.01.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 43 Usługi w zakresie zakwaterowania, Usługi
w zakresie rezerwacji zakwaterowania, Usługi rezerwacji hoteli świadczone za pośrednictwem Internetu, Udzielanie informacji dotyczących rezerwacji zakwaterowania, Udzielanie
informacji on-line dotyczących rezerwacji zakwaterowania
na czas wakacji, Rezerwacja zakwaterowania tymczasowego za pośrednictwem Internetu, Udostępnianie informacji
na temat zakwaterowania przez Internet, Zapewnianie zakwaterowania tymczasowego, Zapewnianie tymczasowego
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zakwaterowania na czas pracy, Organizowanie zakwaterowania tymczasowego, Organizowanie i udostępnianie zakwaterowania tymczasowego, Wynajmowanie pomieszczeń
na pobyt czasowy, Wynajmowanie kwater, Tymczasowy wynajem pokoi, Wynajem domków letniskowych.
(210)
(731)
(540)
(540)

534095
(220) 2021 09 18
ŁĄCZYŃSKI ANTONI, Moszczenica Wyżna
(znak słowno-graficzny)
LOCO GOURMET PIZZA & DELI

(531)

13.03.01, 13.03.07, 11.01.05, 01.15.05, 08.07.04, 05.03.17,
27.05.01
(510), (511) 43 Usługi barów typu fast-food na wynos, Usługi
restauracji fast-food.
(210)
(731)
(540)
(540)

534100
(220) 2021 09 19
DĘBIEC RAFAŁ SEROWARNIA PIASTOWSKA, Łężany
(znak słowno-graficzny)
Serowarnia Piastowska

(531) 08.03.09, 26.11.01, 27.05.01
(510), (511) 29 Sery z truflami, Sery topione, Sery świeże niedojrzewające, Sery dojrzewające, Miękkie dojrzałe sery.
(210)
(731)
(540)
(540)

534106
(220) 2021 09 16
NOWAK ŁUKASZ, Jabłonna
(znak słowno-graficzny)
E EQUITICA

(531) 26.04.08, 27.05.01
(510), (511) 9 Etui na smartfony, kaski do jazdy konnej, kaski
ochronne do uprawiania sportu, pokrowce na smartfony, pokrowce na laptopy, odblaskowe kamizelki ochronne, okulary
przeciwsłoneczne, oprawki do okularów, paski do telefonów
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komórkowych, torby do noszenia komputerów, pokrowce
do tabletów, 14 Bransoletki [biżuteria], breloczki do kluczy
[kółka do kluczy z ozdobami lub dekoracyjnymi zawieszkami], chowane breloki do kluczy, zawieszki do kółek na klucze, biżuteria i wyroby jubilerskie, bransoletki z tkaniny haftowanej [biżuteria], kolczyki, łańcuszki [biżuteria], zawieszki
[biżuteria], naszyjniki [biżuteria], pierścionki [biżuteria], spinki
do mankietów, szpilki do krawatów, 16 Afisze, plakaty, afisze,
plakaty z papieru lub kartonu, artykuły biurowe [z wyjątkiem
mebli], bony wartościowe, materiały do pisania, materiały
piśmienne, nalepki, naklejki [materiały piśmienne], notatniki
[notesy], okładki na paszporty, okładki, obwoluty [artykuły
papiernicze], ołówki, pióra i długopisy [artykuły biurowe],
podkładki na biurko, zeszyty do pisania lub rysowania, gazety, kalendarze, fotografie /wydrukowane/, kalkomanie,
kartki z życzeniami, katalogi, komiksy, książeczki, książki, obrazy, magazyny, mapy, plany, notatniki, podręczniki /książki/, publikacje drukowane, reprodukcje graficzne, śpiewniki,
torebki do pakowania z papieru lub tworzyw sztucznych,
18 Aktówki, bagaż, baty, bicze, czapraki pod siodła końskie,
derki na konie, etui na karty [portfele], etui na karty kredytowe [portfele], etui na klucze, kosmetyczki bez wyposażenia,
kufry bagażowe, nakolanniki dla koni, obroże dla zwierząt,
okrycia dla zwierząt, plecaki, podróżne torby na ubrania,
przywieszki do bagażu, siodła do jazdy konnej, torby, torby
gimnastyczne, torby na zakupy, torebki, uzdy [uprząż], walizki, walizki z kółkami, zestawy podróżne [wyroby skórzane],
imitacje skóry, chomąta dla koni, lejce, łęki siodłowe, nagłówki uprzęży, nakolanniki dla koni, naoczniki końskie, ochraniacze na siodła końskie, osprzęt do zaprzęgów, pokrowce
na siodła końskie, postronki, postronki do uprzęży, wyroby
rymarskie, rzemienie skórzane, pokrowce na siodła na konie, zapięcia do siodeł, strzemiona, strzemiona skórzane,
postronki do uprzęży, 21 Elementy napinające do odzieży,
szczotki dla koni, 25 Bielizna osobista, bielizna wchłaniająca pot, bandany na szyję, biustonosze, biustonosze samonośne, body [bielizna], bokserki, bryczesy, buty sportowe,
buty sznurowane, buty za kostkę, chustki na głowę, czapki
[nakrycia głowy], daszki [nakrycia głowy], dzianina [odzież],
długie luźne stroje, getry [ochraniacze] zakładane na buty,
garnitury, kamizelki, kąpielówki, kombinezony, kombinezony [odzież], kostiumy kąpielowe, koszule, koszule z krótkimi
rękawami, koszulki typu rashguard do sportów wodnych,
chroniące przed promieniowaniem UV, koszulki z krótkim
rękawem, krawaty, kurtki, kurtki [odzież], kurtki z kapturem
chroniące przed zimnem i wiatrem, legginsy, majtki, majtki
damskie, majtki dziecięce [odzież], mundury, nakrycia głowy, nauszniki[odzież], obuwie, odzież, odzież haftowana,
odzież z imitacji skóry, okrycia wierzchnie [odzież], odzież dla
rowerzystów, odzież ze skóry, opaski na głowę, palta, paski
[odzież], pikowane kurtki [odzież], piżamy, pulowery, podkoszulki bez rękawów, podkoszulki sportowe, rękawiczki, płaszcze kąpielowe, skarpetki, skarpetki wchłaniające pot, spódnico-spodenki, stroje plażowe, stroje przeciwdeszczowe, swetry, szale, szaliki, szaliki rurkowe (kominy) na szyję, szlafroki,
trykoty [ubrania], 35 Prowadzenie usług w zakresie: analizy
kosztów, analizy rynkowe, badania rynku, handlowe informacje i porady udzielane konsumentom, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, organizowanie wystaw i targów
w celach handlowych lub reklamowych, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, promocji sprzedaży dla osób trzecich, reklama za pośrednictwem
sieci komputerowe], reklama telewizyjna, radiowa, prasowa,
usługi prowadzenia sprzedaży w sklepie lub/i hurtowni produktów: odzieży skórzanej, odzieży skóropodobnej, ubrań
roboczych, ubrań do jazdy konnej, wyposażenia dla jazdy
konnej, dodatków do ubrań i odzieży, obuwia sportowego,
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obuwia do jazdy konnej, ubrań sportoych, wyrobów kaletniczych i rymarskich, sprzętu sportowego, 40 Szycie odzieży
na miarę.
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(540) TWOJE 5 MINUT

534118
(220) 2021 09 20
AGAWA BUJALSKI I BUJALSKA
SPÓŁKA JAWNA, Jawczyce
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AGAWA
(210)
(731)

(531)

(531) 05.05.19, 05.05.20, 05.05.21, 27.05.01
(510), (511) 20 Meble, Meble ogrodowe, Kwietniki [meble], Dekoracje wiszące [ozdoby], Kosze z wikliny na kwiaty,
21 Pojemniki na kwiaty, Kosze na kwiaty, Doniczki na kwiaty, Wazony na kwiaty, 26 Kwiaty sztuczne, Sztuczne rośliny,
28 Dekoracje i ozdoby choinkowe.
534120
(220) 2021 09 20
PAPERBOARD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PAPERBOARD

(210)
(731)

(531) 26.11.08, 26.01.04, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 Organizowanie usług wynikających z umów
z osobami trzecimi [handel].
534123
(220) 2021 09 20
OŚRODEK TERAPII UZALEŻNIEŃ NEFO SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lipno
(540) (znak słowny)
(540) NEFO
(510), (511) 44 Usługi w zakresie zdrowia psychicznego,
Usługi w zakresie leczenia uzależnień, Opieka medyczna
i zdrowotna, Psychoterapia, Usługi psychoterapeutyczne.

(210)
(731)

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

534137
(220) 2021 09 20
STĘPIEŃ RAFAŁ PROFESOR BURGER, Siewierz
(znak słowno-graficzny)
Profesor BURGER

(531) 27.05.01, 27.05.02, 27.05.08, 29.01.14
(510), (511) 43 Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem (catering).
(210) 534141
(220) 2021 09 20
(731) EKIPA HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)

01.01.01, 01.01.02, 01.01.10, 27.05.01, 27.05.02, 27.05.03,
27.07.01, 27.07.02, 27.07.03, 29.01.14
(510), (511) 3 Kosmetyki i preparaty kosmetyczne, Kosmetyki naturalne, Kosmetyki nielecznicze, Balsamy do ciała, Błyszczyki do ust, Dezodoranty i antyperspiranty, Emulsje do ciała,
Esencje i olejki eteryczne, Eyelinery, Farby do włosów, Fluid
do makijażu, Kadzidełka, Korektory [kosmetyki], Kosmetyki
do makijażu, Kosmetyki do paznokci, Kosmetyki do włosów,
Kosmetyki do ust, Kosmetyki do pielęgnacji urody, Kredki
do oczu, Kredki do ust, Kremy do ciała [kosmetyki], Kremy
do pielęgnacji skóry [kosmetyki], Kremy do twarzy [kosmetyki], Kremy nawilżające, Kremy ochronne, Kremy odżywcze,
Kremy kosmetyczne, Kremy samoopalające [kosmetyki], Kremy ujędrniające ciało, Kremy z filtrem przeciwsłonecznym,
Lakiery do paznokci, Lakiery do włosów, Maseczki do twarzy
i ciała, Maski kosmetyczne, Masła do twarzy i ciała, Mleczka
kosmetyczne, Mleczko kosmetyczne, Mydła, Nawilżające balsamy do ciała [kosmetyki], Odżywki do włosów, Odżywki
do paznokci, Olejek do kąpieli, Olejki do ciała [kosmetyki],
Olejki eteryczne, Olejki do włosów, Peelingi złuszczające
do ciała, Środki perfumeryjne i zapachowe, Pianki [kosmetyki],
Płyny do pielęgnacji twarzy i ciała, Płyny do włosów i ciała,
Podkłady do makijażu, Pomadki do ust, Pomady do włosów,
Preparaty do kąpieli, Preparaty do depilacji i golenia, Preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, Preparaty do opalania, Preparaty do pielęgnacji skóry, oczu i paznokci, Preparaty kosmetyczne do włosów, Puder do ciała, Puder do makijażu, Serum
do celów kosmetycznych, Środki do higieny jamy ustnej, Tusze do rzęs, Toniki [kosmetyki], Szminki do ust, Szampony,
Żele do twarzy i ciała [kosmetyki], Zestawy kosmetyków, Zioła do kąpieli, Kosmetyki do rzęs, Kosmetyki do samoopalania,
Kosmetyki dla dzieci, Kremy do twarzy i ciała [kosmetyki],
5 Zioła do palenia do celów medycznych, Probiotyki (suplementy), Suplementy diety, Suplementy ziołowe, Suplementy
dietetyczne i odżywcze, Suplementy ziołowe w płynie, Suplementy żywnościowe, Dodatki odżywcze, Dodatki witaminowe, Dietetyczne dodatki do żywności, Krople witaminowe, Preparaty dietetyczne i odżywcze, Preparaty witaminowe i mineralne, Zioła lecznicze, Żelki witaminowe, Mineralne
suplementy diety, Odżywcze suplementy diety, Suplementy
odżywcze w płynie, Suplementy diety dla sportowców, Suplementy żywnościowe w postaci proszku, Suplementy diety składające się z witamin, Przeciwutleniające suplementy,
Suplementy diety dla ludzi, Mineralne suplementy diety dla
ludzi, Suplementy diety sporządzone głównie z witamin, Suplementy diety sporządzone głównie z minerałów, Suplementy diety poprawiające kondycję i wytrzymałość, Suplementy diety składające się z pierwiastków śladowych,
9 Aplikacje do pobrania, Aplikacje komputerowe do pobrania, Aplikacje do pobrania na smartfony, Programy komputerowe, Komputery i sprzęt komputerowy, Muzyczne nagrania
dźwiękowe do pobrania, Muzyczne nagrania dźwiękowe,
Muzyczne nagrania wideo, Muzyka cyfrowa do pobrania
z komputerowej bazy danych lub Internetu, Nagrane dyski
wideo, Nagrania wideo, Nagrania audio, Nagrane filmy, Nagrania muzyczne, Nagrane płyty DVD, Nagrane płyty CD
ROM, Pliki graficzne do pobierania, Pliki muzyczne do pobie-
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rania, Publikacje elektroniczne, Futerały na laptopy, Etui
do tabletów, Okulary, Futerały na okulary, Etui na okulary, Etui
na smartfony, Etui typu Flip Cover do smartfonów, Myszki
komputerowe, Osłony na telefony komórkowe, Osłony
do ekranów telefonów komórkowych w formie folii, Mobilne
aplikacje, Oprogramowanie i aplikacje do urządzeń przenośnych, Pliki multimedialne do pobrania, Pobieralne gry komputerowe, Aplikacje do pobrania do użytku z telefonami komórkowymi, Gry wideo [gry komputerowe] w formie programów komputerowych zapisanych na nośnikach danych, Publikacje elektroniczne zawierające gry, Słuchawki, Głośniki,
Monitory komputerowe, Pokrowce na smartfony, Pokrowce
na laptopy, Pokrowce do tabletów, Przenośne urządzenia pamięci flash, Klawiatury, Filmy do pobrania, Filmy wideo,
Dzwonki do telefonów komórkowych do pobrania, Bezprzewodowe myszy do komputerów, Dyski optyczne z muzyką,
E-booki, Czasopisma elektroniczne, Filmy animowane, Grafiki komputerowe do pobrania, Książki audio, Pobieralne publikacje elektroniczne o charakterze czasopism w dziedzinie
gier wideo, Podcasty, Podcasty do pobrania, Środki edukacyjne do pobrania, Videocasty, Oprogramowanie do smartfonów, Oprogramowanie do pobrania, Oprogramowanie interaktywne, Oprogramowanie komputerowe, Oprogramowanie gier, Oprogramowanie do rzeczywistości wirtualnej
i rozszerzonej, Oprogramowanie użytkowe, Urządzenia
i przyrządy multimedialne, Etui na urządzenia do przechowywania muzyki, Etui na karty kredytowe [dopasowane
oprawki], Karty rozszerzenia pamięci, Nagrania cyfrowe, Pamięć USB [pendrive], Urządzenia i nośniki do przechowywania danych, Czytniki optyczne, Skanery [urządzenia do przetwarzania danych], Drukarki komputerowe, Kalkulatory, Komponenty i części do komputerów, Urządzenia komputerowe
do noszenia na nadgarstku, Etui na przenośne odtwarzacze
mediów, Urządzenia audio i odbiorniki radiowe, Radia, Sprzęt
audio, Kamery wideo, Cyfrowe kamery wideo, Projektory,
Rzutniki, Telewizory, Urządzenia do nagrywania filmów, Aparaty fotograficzne, Futerały na urządzenia fotograficzne,
Okulary korekcyjne, Okulary przeciwsłoneczne, Podkładki
chłodzące do notebooków, Podkładki pod myszy komputerowe, Pokrowce na kamery, Pokrowce na aparaty fotograficzne, Oprogramowanie komputerowe, nagrane, Oprogramowanie do przetwarzania w chmurze, Publikacje multimedialne, 14 Biżuteria i wyroby jubilerskie, Biżuteria ze złota, Biżuteria ze srebra wysokiej próby, Medale, Zawieszki [biżuteria],
Zegarki, Zegary, Monety, Akcesoria do biżuterii, Akcesoria
do zegarków, Amulety, Biżuteria wykonana z metali szlachetnych, Bransoletki [biżuteria], Bransolety, Breloczki do kluczy,
Broszki [biżuteria], Charmsy, Części i akcesoria do biżuterii,
Etui na zegarki, Figurki do celów ozdobnych z metali szlachetnych, Kamienie szlachetne, Kasetki na biżuterię, Kolczyki,
Klipsy, Kółka na klucze i breloczki oraz zawieszki do nich, Łańcuszki [biżuteria], Medaliony [biżuteria], Naszyjniki, Odznaki
metalowe do noszenia [metale szlachetne], Osobiste ozdoby
z metali szlachetnych, Sztuczna biżuteria, Biżuteria osobista,
Ozdoby [biżuteria], Ozdoby wykonane z lub pokryte szlachetnymi i półszlachetnymi metalami lub kamieniami
i ich imitacjami, Pierścienie (ozdoby), Pierścionki [biżuteria],
Posągi i figurki wykonane z lub pokryte szlachetnymi i półszlachetnymi metalami lub kamieniami i ich imitacjami, Pudełka na biżuterię i pudełka na zegarki, Spinki do mankietów
i krawatów, Sygnety, Szpilki ozdobne [biżuteria], Wisiorki biżuteryjne, Wpinki do klapy [biżuteria], Wyroby jubilerskie,
Wyroby biżuteryjne, Zapięcia do biżuterii, 16 Albumy fotograficzne i kolekcjonerskie, Afisze, plakaty, Artykuły biurowe,
Artykuły do korektorowania i ścierania, Artykuły do pisania
i stemplowania, Artykuły piśmiennicze, Artykuły papiernicze
na przyjęcia, Artykuły papiernicze do pisania, Banknoty, Bile-
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ty, Biurowe artykuły papiernicze, Broszury, Czasopisma [periodyki], Datowniki, Drukowane materiały piśmienne, Fiszki,
Flamastry, Fotografie, Ilustrowane albumy, Kalendarze, Kartki
okolicznościowe, Kartony na prezenty, Karty, Karty do kolekcjonowania, Karty okolicznościowe, Karty pocztowe, Katalogi, Kieszonkowe notesy, Kołonotatniki, Komiksy, Kolorowe
długopisy, Kredki ołówkowe, Krzyżówki, Książki, Markery, pisaki, Materiały do pisania, Materiały do rysowania, Materiały
drukowane i artykuły papiernicze oraz wyposażenie edukacyjne, Materiały piśmienne i wyposażenie edukacyjne, Materiały szkoleniowe i instruktażowe, Naklejki, Nadruki, Nalepki,
Notatniki, Notesy, Obrazy i zdjęcia, Odbitki, Ołówki, Pamiętniki, dzienniki, Papierowe materiały biurowe, Pastele [kredki],
Periodyki [czasopisma], Pinezki, Papierowe metki [zawieszki],
Piórniki, Pisaki kolorowe, Plakaty reklamowe, Pocztówki i widokówki, Przyrządy do pisania, Przyrządy do rysowania, Publikacje promocyjne, Publikacje edukacyjne, Publikacje reklamowe, Rysunki, Segregatory, Skoroszyty, Skorowidze, Spinacze biurowe, Szkolne zeszyty, Szkice, Teczki [artykuły biurowe], Terminarze, Ulotki, Wizytówki, Zaproszenia, Zestawy piśmienne, Zeszyty, Znaczki, Znaczki pocztowe, Kredki do kolorowania, Książeczki do kolorowania, Pióra i długopisy [artykuły biurowe], Albumy do wklejania, Naklejki [kalkomanie],
Albumy na naklejki, Drukowane materiały szkoleniowe, Drukowane materiały edukacyjne, Drukowane materiały dydaktyczne, Drukowane zaproszenia, Dzienniki, Etui na przybory
do pisania, Etui na paszporty, Etykiety z papieru, Figurki z papieru, Kleje do użytku biurowego, Materiały i środki dla artystów i do dekoracji, Podkładki na biurko, Pojemniki na artykuły papiernicze, Poradniki [podręczniki], Prace malarskie i kaligraficzne, Szyldy reklamowe z papieru lub z kartonu, Torby
do pakowania wykonane z biodegradowalnych tworzyw
sztucznych, Torby na zakupy z tworzywa sztucznego, Torby
papierowe, Torby z tworzyw sztucznych, do celów domowych, Torebki oraz artykuły do pakowania i przechowywania
z papieru, kartonu lub tworzyw sztucznych, Wyposażenie
dla artystów, rzemieślników i modelarzy, Zakładki do książek,
18 Zestawy podróżne [wyroby skórzane], Walizki, Torebki
damskie, Torebki, Torby uniwersalne, Torby plażowe, Torby
podróżne, Torby sportowe, Torby przenośne, Torby, Teczki
i aktówki, Saszetki biodrowe, Sakiewki skórzane, Portmonetki, Sakwy, Portfele, Plecaki, Małe torby dla mężczyzn, Małe
plecaki, Małe walizki, Kufry i torby podróżne, Kuferki kosmetyczne, Kosmetyczki, Kopertówki, Futerały przenośne na dokumenty, Etui na wizytówki, Etui na klucze, Etui na karty kredytowe, Etui na banknoty, Dyplomatki, Bagaż, Aktówki, Parasole, 20 Meble, Meble biurowe, Meble domowe, Meble ogrodowe, Ekrany [meble], Skrzynie [meble], Pufy [meble], Siedzenia [meble], Meble do siedzenia, Stanowiska pracy [meble],
Meble do salonu, Meble do przechowywania, Sprzęt biurowy [meble], Meble domowe, biurowe i ogrodowe, Meble
i akcesoria meblowe wyposażenia domu, Meble wielofunkcyjne, Meble szkolne, Meble komputerowe, Meble sypialne,
Łóżka, Krzesła, fotele z ruchomym oparciem, Poduszki, Fotele,
Biurka, Biurka modułowe [meble], Biurka z regulacją wysokości, Ruchome biurka, Krzesła [fotele] biurowe, Fotele biurowe,
Szafki do komputerów [meble], Pufy typu sako, 24 Narzuty
na łóżka, Narzuty, Poszewki na poduszki, Poszwy na kołdry,
Ręczniki, Bielizna domowa, w tym ręczniki do twarzy, Bielizna
kuchenna, Bielizna pościelowa i koce, Kołdry, Koce na kanapę, Koce piknikowe, Kocyki dziecięce, Pokrowce i narzuty
na meble, Pościel, Prześcieradła, Przykrycia na łóżka, Tekstylia,
Tekstylia do sypialni, Tekstylia do wyposażenia domu, Tekstylia wykorzystywane w gospodarstwie domowym, Ręczniki
kąpielowe, Ręczniki łazienkowe, Ręczniki plażowe, Ręczniki
dla dzieci, Narzuty na łóżko, Kapy na łóżka, Pledy podróżne,
Koce jedwabne, Koce wełniane, Koce bawełniane, Jedwabne
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koce na łóżka, 25 Bielizna, Obuwie, Czapki [nakrycia głowy],
Czapki i czapeczki sportowe, Garnitury, Kombinezony, Koszule, Koszulki z krótkim rękawem, Krawaty, Bluzy z kapturem, Kurtki bluzy, Bluzy dresowe, Spodnie, Nakrycia głowy,
Opaski na głowę, Podkoszulki, Kurtki, Spodnie dresowe, Dresy wiatroszczelne, Dresy ortalionowe, Odzież, Odzież treningowa, Odzież męska, Odzież wieczorowa, Odzież dziecięca,
Odzież niemowlęca, Odzież sportowa, Odzież dziewczęca,
Odzież damska, Odzież dla chłopców, Odzież męska, damska
i dziecięca, Bandany, Bezrękawniki, Bikini, Bluzki, Bluzki z krótkimi rękawami, Body [odzież], Chusty, szale na głowę, Dżinsy,
Getry, Golfy, Kamizelki, Kąpielówki, Kimona, Kominiarki, Kostiumy, Kostiumy kąpielowe, Koszulki polo, Koszulki sportowe z krótkimi rękawami, Koszulki z nadrukami, Krótkie
spodnie, Legginsy, Maski ochronne [odzież], Ocieplacze,
Odzież wodoodporna, Odzież o termoizolacyjnych właściwościach, Paski [odzież], Piżamy, Płaszcze, Polary, Poszetki,
Rajstopy, Rękawiczki [odzież], Skarpetki, Spodenki, Spódnice,
Stroje jednoczęściowe, Sukienki damskie, Swetry, Szale, Szaliki, Szelki, Szlafroki, Szorty [odzież], T-shirty z krótkim rękawem,
Trykoty [ubrania], Kapcie skórzane, Pantofle domowe, Pantofle kąpielowe, Pantofle domowe ze skóry, Pantofle z tworzyw
sztucznych, Podomki [szlafroki], Podkoszulki sportowe, Podkoszulki bez rękawów, Podkoszulki z długimi rękawami, Bielizna nocna, Bielizna damska, Bielizna osobista, Bokserki damskie [bielizna], Bielizna dla mężczyzn, 28 Akcesoria do pływania, Artykuły gimnastyczne i sportowe, Artykuły i sprzęt
sportowy, Automaty do gier, Baseny kąpielowe [zabawki],
Broń zabawkowa, Bumerangi, Deski do pływania, Deski
do uprawiania sportów wodnych, Deskorolki, Dmuchane baseny kąpielowe do celów rekreacyjnych, Dyski latające, Flippery [zabawki], Gamepady, Gry, Gry elektroniczne, Gry karciane, Gry fabularne, Gry - łamigłówki, Gry muzyczne, Gry
planszowe, Gry madżong, Gry towarzyskie, Gry sportowe,
Gry, zabawki i akcesoria do zabawy, Hulajnogi [zabawki], Karty do gry, Klocki do zabawy [konstrukcyjne], Koła do pływania, Łamigłówki, Maski zabawkowe, Maski osłaniające twarz,
do użytku sportowego, Maskotki, Ochraniacze amortyzujące
przeciwko urazom [artykuły sportowe], Ochraniacze ciała
do użytku sportowego, Pieniądze do zabawy, Piłki do ćwiczeń, Pistolety zabawkowe, Podręczne konsole do gry, Pojazdy [zabawki], Puzzle, Śmieszne gadżety do zabawy, Śmieszne
gadżety na imprezy, Śmieszne drobiazgi [przedmioty do zabawy], Sprzęt do gier wideo, gry na automatach i maszyny
rozrywkowe, Sprzęt sportowy, Szachy [gry], Trąbki papierowe, Tuby strzelające na imprezy, Urządzenia do gier komputerowych, Urządzenia do gier elektronicznych, Urządzenia
pływackie do pływania, Warcaby, Zabawki, Zdalnie sterowane zabawki elektroniczne, Zdrapki do gier loteryjnych, Zestawy do zabawy, Zestawy gier planszowych, Żetony do gier,
Żetony do gier hazardowych, Balony na przyjęcia, Artykuły
do robienia dowcipów, Artykuły papierowe jako podarki dla
gości na przyjęciach, Konfetti, Maski kostiumowe, Maski karnawałowe, Serpentyny, wstęgi [akcesoria dekoracyjne
na przyjęcia], Piłki do gier, Piłki do zabawy, Samochody
do zabawy, Modele samochodów, Klocki do budowy [zabawki], Szachownice, Akcesoria nadmuchiwane do basenów, Nadmuchiwane baseny kąpielowe [artykuły do zabawy], Dart, Czapeczki papierowe [akcesoria na przyjęcia], Domino, Drony (zabawki), Edukacyjne gry elektroniczne, Elektroniczne gry planszowe, Figurki zabawkowe do kolekcjonowania, Futerały przystosowane do noszenia artykułów sportowych, Futerały ochronne do urządzeń do zdalnego sterowania konsolami do gier wideo, Huśtawki [zabawki], Konstrukcje do zabawy dla dzieci, Latawce, Losy na loterie, Łyżworolki, Łyżwy, Małe trampoliny, Namioty do zabawy, Narty,
Ozdoby choinkowe, Przyrządy na place zabaw, Przyrządy

Nr ZT42/2021

gimnastyczne, Przyrządy stosowane do ćwiczeń fizycznych,
Skakanki, Torby na narty, Torby na deskorolki, Torby przystosowane do noszenia sprzętu sportowego, Urządzenia
do sztuczek magicznych, Urządzenia rozrywkowe na monety, Wrotki, Zjeżdżalnie wodne [urządzenia do zabaw], Konsole do gier, Kontrolery do konsoli gier, Kontrolery do gier komputerowych, Maszyny do gier, Przenośne gry i zabawki posiadające funkcje telekomunikacyjne, Przenośne [podręczne]
gry elektroniczne, Przenośne [podręczne] gry komputerowe,
Przenośne [podręczne] konsole do gier wideo, 30 Lody,
Chipsy [produkty zbożowe], Ciasta [słodkie lub słone], Pizza,
Przekąski słone na bazie zbóż, Batony zbożowe i energetyczne, Cukierki, batony i guma do żucia, Czekolada, Wyroby cukiernicze, ciasta, tarty i ciasteczka, Wyroby piekarnicze, Napoje mrożone na bazie kawy, Mrożone wyroby cukiernicze zawierające lody, Sorbety, Desery lodowe, Owsianka, Muesli,
Płatki kukurydziane, Płatki śniadaniowe, Płatki zbożowe, Cukierki, Słodycze [cukierki], Słodycze bez cukru, 32 Napoje
bezalkoholowe, Napoje energetyzujące, Napoje izotoniczne,
Napoje owocowe i soki owocowe, Piwo, Soki, Wody gazowane, Wody mineralne, Cola, Lemoniada, 35 Administrowanie
programami lojalności konsumenta, Administrowanie programami dla osób często podróżujących drogą powietrzną,
Agencje reklamowe, Aktualizacja i utrzymywanie danych
w komputerowych bazach danych, Aktualizacja i utrzymywanie informacji w rejestrach, Analizy kosztów, Audyt finansowy, Badania biznesowe, Badania dotyczące działalności
gospodarczej, Badania opinii publicznej, Badania rynkowe,
Badania w zakresie biznesu, Doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych public relations, Doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych w reklamie, Doradztwo w zakresie organizacji działalności gospodarczej, Fakturowanie,
Ekonomiczne prognozy, Dostarczanie informacji dotyczących kontaktów handlowych i biznesowych, Doradztwo
w zakresie zarządzania personelem, Doradztwo w zakresie
zarządzania biznesem, Doradztwo w zakresie organizowania
i prowadzenia działalności gospodarczej, Handlowe informacje i porady udzielane konsumentom w wyborze towarów
i usług, Indeksowanie stron internetowych w celach handlowych lub reklamowych, Pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, Komputerowe zarządzanie plikami, Marketing ukierunkowany, Marketing w ramach wydawania
oprogramowania, Maszynopisanie, Negocjowanie i rozliczanie transakcji handlowych dla osób trzecich, Negocjowanie
umów biznesowych dla osób trzecich, Optymalizacja stron
internetowych, Promowanie towarów i usług w formie sponsorowania wydarzeń sportowych, Promocja sprzedaży dla
osób trzecich, Profilowanie konsumentów do celów komercyjnych lub marketingowych, Produkcja programów typu
telezakupy, Produkcja filmów reklamowych, Prezentowanie
produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, Poszukiwania w zakresie patronatu, Pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, Pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, Pokazy towarów, Pisanie scenariuszy do celów reklamowych, Outsourcing [doradztwo biznesowe], Organizowanie targów handlowych, Organizacja pokazów mody w celach promocyjnych,
Optymalizacja wyszukiwarek do celów promocji dodatkowej, Publikowanie tekstów reklamowych, Rejestracja komunikatów pisemnych i danych, Reklama, Reklamy telewizyjne,
Reklamy radiowe, Reklama zewnętrzna, Reklama typu „płać
za kliknięcie”, Reklama on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, Reklama korespondencyjna, Rozpowszechnianie
reklam, Rozwijanie koncepcji reklamowych, Sporządzanie
indeksów informacji do celów handlowych lub reklamowych, Sprzedaż detaliczna środków farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz zaopatrzenia medycznego,
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Systematyzacja danych w komputerowych bazach danych,
Tworzenie tekstów reklamowych, Udostępnianie informacji
o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej, Usługi agencji importowo-eksportowych, Usługi
handlu detalicznego on-line w zakresie dzwonków telefonicznych do pobrania, Usługi handlu detalicznego on-line
w zakresie muzyki cyfrowej do pobrania, Usługi handlu detalicznego on-line w zakresie muzyki i filmów nagranych oraz
do pobrania, Usługi handlu detalicznego w zakresie dzieł
sztuki świadczone przez galerie sztuki, Usługi handlu detalicznego w zakresie wyrobów piekarniczych, Usługi handlu
hurtowego w zakresie preparatów farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz materiałów medycznych,
Usługi marketingowe, Usługi menedżerskie dla sportowców,
Usługi pośrednictwa biznesowego dotyczące kontaktowania ze sobą potencjalnych inwestorów prywatnych z przedsiębiorcami potrzebującymi finansowania, Usługi pośrednictwa w handlu, 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, Wynajem dystrybutorów automatycznych, Wynajmowanie przestrzeni reklamowej, Wypożyczanie materiałów reklamowych, Wypożyczanie stoisk handlowych, Wystawy w celach handlowych lub reklamowych, 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
w zakresie zamówień handlowych, Usługi w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej artykułów kosmetycznych,
Usługi sprzedaży detalicznej świadczone on-line w zakresie
artykułów kosmetycznych, Usługi handlu detalicznego związane ze sprzedażą subskrybowanych pudełek zawierających
kosmetyki, Usługi sklepów detalicznych on-line związane
z produktami kosmetycznymi i pielęgnacyjnymi, Usługi handlu detalicznego w odniesieniu do sprzętu komputerowego,
Usługi handlu hurtowego 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 związku z biżuterią, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z biżuterią, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku z artykułami papierniczymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z artykułami papierniczymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z meblami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z meblami, Usługi handlu detalicznego dotyczące tekstyliów domowych, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku z odzieżą, Usługi sprzedaży detalicznej w związku
z odzieżą, Usługi sprzedaży detalicznej świadczone on-line
w zakresie artykułów odzieżowych, Usługi handlu detalicznego w odniesieniu do akcesoriów odzieżowych, Usługi
sprzedaży detalicznej związane ze sprzedażą odzieży i dodatków odzieżowych, Usługi w zakresie wysyłkowej sprzedaży detalicznej akcesoriów odzieżowych, Usługi sprzedaży
detalicznej świadczone on-line w zakresie zabawek, Usługi
sprzedaży detalicznej w związku z zabawkami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z zabawkami, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie artykułów sportowych, Usługi sprzedaży
hurtowej w zakresie artykułów sportowych, Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem sportowym, Usługi
sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem sportowym,
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z grami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem informatycznym,
Usługi sprzedaży detalicznej związane z telefonami komórkowymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z grami, Wynajem przestrzeni reklamowej on-line, Zarządzanie promo-
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cją sławnych osób, Analiza trendów biznesowych, Analiza
trendów marketingowych, Doradztwo w zakresie planowania kariery, Marketing cyfrowy, Marketing bezpośredni, Marketing internetowy, Organizowanie i przeprowadzanie wydarzeń promocyjnych, Produkcja materiałów reklamowych,
Produkcja reklam, Promocja sprzedaży, Reklama i marketing,
Usługi menadżerskie świadczone na rzecz modeli i modelek,
Usługi planowania kariery, Produkcja nagrań wideo w celach
reklamowych, Produkcja nagrań wideo w celach marketingowych, Usługi handlu detalicznego związane z pobieralnymi publikacjami elektronicznymi, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku z wyposażeniem domu, Usługi handlu detalicznego w związku ze smartfonami, Usługi informacyjne i poradnictwo handlowe dla konsumentów w dziedzinie produktów kosmetycznych, Usługi handlu detalicznego w zakresie
żywności, 36 Administrowanie finansami, Administrowanie
inwestycjami, Administrowanie nieruchomościami, Agencje
nieruchomości, Analiza inwestycyjna, Crowdfunding, Doradztwo dotyczące inwestycji kapitałowych, Doradztwo dotyczące inwestowania w nieruchomości, Doradcze usługi
zarządzania finansowego, Doradztwo inwestycyjne, Doradztwo w dziedzinie zakupu nieruchomości, Doradztwo w sprawach finansowych, Doradztwo w zakresie inwestycji kapitałowych, Doradztwo w zakresie inwestycji finansowych, Doradztwo w zakresie nieruchomości, Dostarczanie informacji
dotyczących nieruchomości, Działalność finansowa, Dzierżawa lub wynajem budynków, Finansowanie nieruchomości,
Finansowanie projektów budowlanych, Finansowanie projektów deweloperskich, Finansowanie projektów rozwojowych, Finansowanie przedsiębiorstw gospodarczych, Finansowanie rozwoju produktów, Finansowanie przedsięwzięć
biznesowych, Gromadzenie funduszy i sponsorowanie finansowe, Inwestycje kapitałowe, Inwestycje majątkowe [nieruchomości], Notowania giełdowe, Ocena i wycena nieruchomości, Organizowanie inwestycji, Organizowanie finansowania projektów budowlanych, Organizowanie finansowania zakupu nieruchomości, Organizowanie wynajmu nieruchomości, Organizowanie wynajmu mieszkań, Organizowanie zbiórek finansowych, Organizowanie zbiórek charytatywnych [na rzecz osób trzecich], Planowanie i zarządzanie
finansowe, Planowanie inwestycji w nieruchomości, Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, Skomputeryzowane
usługi informacyjne dotyczące nieruchomości, Skomputeryzowane usługi informacyjne dotyczące inwestycji, Skomputeryzowane usługi w zakresie informacji finansowej, Sponsorowanie finansowe, Udzielanie informacji finansowych, Usługi agencji nieruchomości dotyczące sprzedaży i wynajmu
budynków, Usługi agencji nieruchomości związane z kupnem i sprzedażą ziemi, Usługi agencji nieruchomości przy
zakupie i wynajmie przedsiębiorstw, Usługi agencji nieruchomości w zakresie wynajmu budynków, Usługi agencji
nieruchomości związane z kupnem i sprzedażą budynków,
Usługi doradcze dotyczące nieruchomości, Usługi doradcze
dotyczące wyceny nieruchomości, Usługi doradcze dotyczące własności nieruchomości, Usługi finansowe dotyczące
nieruchomości, Usługi finansowe, Usługi finansowe w zakresie nieruchomości, Usługi finansowe związane z działalnością gospodarczą, Usługi nabywania nieruchomości, Usługi
powiernicze w zakresie nieruchomości, Usługi w zakresie
doradztwa inwestycyjnego, Usługi w zakresie inwestowania
w nieruchomości, Usługi w zakresie nieruchomości, Usługi
w zakresie zarządzania nieruchomościami, Usługi w zakresie
zarządzania finansami, Usługi zarządzania majątkiem i nieruchomościami, Usługi zarządzania nieruchomościami, Usługi
zbierania funduszy za pośrednictwem strony crowdfunding,
Wycena nieruchomości, Wynajem budynków, Wynajem domów, Wynajem domów do wynajęcia, Wynajem nierucho-
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mości i majątku, Zarządzanie domami, Zarządzanie budynkami, Zarządzanie finansowe projektami budowlanymi, Zarządzanie inwestycjami w nieruchomości, Zarządzanie nieruchomością, Zbiórki funduszy na cele charytatywne, Zbieranie funduszy w celach finansowych, 37 Usługi doradztwa
budowlanego, Usługi doładowywania pojazdów elektrycznych, Nadzór budowlany, Ciesielstwo, Konsultacje budowlane, Budownictwo podwodne, Budownictwo, Budowa stoisk
i sklepów targowych, Budowa i naprawa magazynów, Budowa fabryk, 38 Poczta elektroniczna, Oferowanie połączeń
telekomunikacyjnych z globalną siecią komputerową, Nadawanie telewizji kablowej, Nadawanie bezprzewodowe, Łączność telegraficzna, Łączność poprzez terminale komputerowe, Komunikacja za pośrednictwem telefonów komórkowych, Komunikacja za pośrednictwem sieci światłowodowych, Komunikacja radiowa, Informacja o telekomunikacji,
Fora [pokoje rozmów] dla serwisów społecznościowych,
Agencje informacyjne, Przesyłanie on-line kartek z życzeniami, Przesyłanie telegramów, Przesyłanie wiadomości, Transfer strumieniowy danych, Transmisja plików cyfrowych,
Transmisja podkastów, Transmisja programów radiowych,
Transmisja programów telewizyjnych, Transmisja satelitarna,
Transmisja wideo na żądanie, Udostępnianie forów internetowych on-line, Usługi przywoławcze [radio, telefon lub inne
środki łączności elektronicznej], Usługi telefoniczne, Usługi
telekonferencyjne, Usługi teleksowe, Wynajem sprzętu telekomunikacyjnego, Wynajmowanie czasu dostępu do globalnych sieci komputerowych, Wspomagane komputerowo
przesyłanie wiadomości i obrazów, Usługi związane z elektronicznymi tablicami ogłoszeń [usługi telekomunikacyjne],
Usługi w zakresie wideokonferencji, Usługi trasowania i podłączania do sieci telekomunikacyjnej, Zapewnianie dostępu
do baz danych, Zapewnianie dostępu do globalnych sieci
komputerowych, Podcasting, Transmisja strumieniowa danych, Transmisja publikacji elektronicznych on-line, Transmisja dźwięku, wideo i informacji, Transmisja treści multimedialnych przez Internet, Usługi transmisji wideo na żądanie, Zapewnianie dostępu telekomunikacyjnego do treści wideo
i audio udostępnianych za pośrednictwem usługi wideo
na życzenie on-line, Przekazywanie informacji i danych
za pośrednictwem usług on-line i Internetu, Przesyłanie informacji drogą on-line, Nadawanie programów za pośrednictwem Internetu, Emisja filmów za pośrednictwem Internetu, Transmisja danych audio za pośrednictwem Internetu,
Zapewnianie dostępu do treści, stron internetowych i portali, Usługi związane z portalami telekomunikacyjnymi, Transmisja materiałów wideo, filmów, obrazów, tekstu, zdjęć, gier,
treści generowanych przez użytkownika, treści audio i informacji za pośrednictwem Internetu, Usługi przesyłania i odbioru wiadomości, Elektroniczne przesyłanie obrazów, zdjęć,
obrazów graficznych i ilustracji przez światową sieć komputerową, Udostępnianie on-line interaktywnej tablicy ogłoszeniowej, Usługi elektronicznej transmisji danych, Usługi
komputerowych tablic ogłoszeń, Usługi telekomunikacyjne
świadczone za pośrednictwem platform i portali internetowych, Zapewnianie dostępu do informacji w Internecie,
Udostępnianie komputerowej bazy danych, Zapewnianie
dostępu do blogów internetowych, Usługi w zakresie elektronicznej transmisji informacji, 41 Chronometraż imprez
sportowych, Cyrki, 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, Dubbing, Dystrybucja filmów, Fotografia, Fotoreportaże, Hazard, Informacja o edukacji, Informacja o imprezach rozrywkowych, Informacja o rekreacji, Komputerowe
przygotowanie materiałów do publikacji elektronicznej,
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Kształcenie praktyczne [pokazy], Montaż taśm wideo, Nagrywanie na taśmach wideo, Organizacja imprez rozrywkowych
typu cosplay, Organizacja pokazów mody w celach rozrywkowych, 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 warsztatów [szkolenie], Organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], Organizowanie
konkursów piękności, Organizowanie loterii, Organizowanie
widowisk [impresariat], Organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, Organizowanie zawodów sportowych, Pisanie piosenek, Pisanie scenariuszy, Pisanie scenariuszy do celów innych niż reklamowe, Planowanie przyjęć
[rozrywka], Pozowanie dla artystów, Produkcja filmów, innych
niż reklamowe, Produkcja mikrofilmów, Produkcja muzyczna,
Produkcja programów radiowych i telewizyjnych, Produkcja
widowisk, Przedstawienia teatralne [produkcja], Przekazywanie know-how [szkolenia], Publikowanie książek, Publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism, Publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, Radiowe programy
rozrywkowe, Reżyseria filmowa, inna niż reżyseria filmów reklamowych, Sport (Wypożyczanie sprzętu -) [z wyjątkiem
pojazdów], Sporządzanie napisów [np. do filmów], Studia filmowe, Świadczenie usług w zakresie karaoke, Telewizyjne
usługi rozrywkowe, Udostępnianie filmów on-line nie do pobrania, Udostępnianie muzyki cyfrowej [nie do pobrania]
w Internecie, Udostępnianie obiektów i sprzętu dla kasyn
[gry hazardowe], Udostępnianie obiektów i sprzętu do gry
w golfa, Udostępnianie obiektów i sprzętu do salonów gier,
Udostępnianie obiektów i sprzętu rekreacyjnego, Udostępnianie obiektów i sprzętu sportowego, Usługi agencji dystrybucji biletów [rozrywka], Usługi artystów estradowych, Usługi gier oferowane w systemie on-line za pośrednictwem
sieci komputerowej, Usługi klubowe [rozrywka lub nauczanie], Usługi klubów nocnych [rozrywka], Usługi klubów zdrowia [zdrowie i ćwiczenia fizyczne], Usługi kulturalne, edukacyjne lub rozrywkowe świadczone przez galerie sztuki, Usługi parków rozrywki, Usługi pokazów filmowych, Usługi prezenterów muzyki, Usługi reporterskie, Usługi rozrywkowe,
Wynajem urządzeń do gier, Wystawianie spektakli na żywo,
Wystawianie spektakli rewiowych, Zapewnianie rankingów
użytkowników w celach rozrywkowych lub kulturalnych, Zapewnianie recenzji użytkowników w celach rozrywkowych
lub kulturalnych, Produkcja filmów, Produkcja filmów wideo,
Udostępnianie rozrywki w postaci klipów filmowych za pomocą internetu, Udostępnianie publikacji elektronicznych
on-line (nie do pobrania), Udostępnianie treści audio on-line
nie do pobrania, Tworzenie [opracowywanie] treści edukacyjnych do podcastów, Tworzenie [opracowywanie] podcastów, Usługi publikowania cyfrowych materiałów wideo, audio i rozrywki multimedialnej, Pokazy na żywo w celach rozrywkowych, Rozrywka interaktywna on-line, Usługi w zakresie publikowania on-line, Udostępnianie publikacji on-line,
Zapewnianie rozrywki on-line, Udostępnianie obrazów on-line
nie do pobrania, Udostępnianie rozrywki multimedialnej
za pomocą strony internetowej, Organizowanie konkursów
za pośrednictwem Internetu, Zapewnianie rozrywki na żywo,
Edycja nagrań wideo, Edycja nagrań audio, Montaż wideo,
Nagrywanie i produkcja nagrań dźwiękowych, Produkcja
graficznych fragmentów filmowych, Produkcja muzycznych
filmów wideo, Produkcja nagrań audiowizualnych, Organizacja i przeprowadzanie koncertów muzycznych, Muzyczne
usługi wydawnicze, Publikowanie piosenek, Dostarczanie
rozrywki w postaci nagranej muzyki, Impresariat artystyczny,
Organizowanie wydarzeń muzycznych, Usługi edukacyjne
i szkoleniowe, 42 Aktualizowanie oprogramowania kompu-
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terowego, Analizy systemów komputerowych, Badania naukowe, Badania naukowe i technologiczne w dziedzinie
klęsk żywiołowych, Badania technologiczne, Badania w dziedzinie budownictwa, Badania w zakresie ochrony środowiska naturalnego, Hosting serwerów, Hosting stron internetowych, Konwersja programów komputerowych i danych, inna
niż konwersja fizyczna, Opracowywanie oprogramowania
w ramach publikacji oprogramowania, Opracowywanie
platform komputerowych, Opracowywanie projektów technicznych, Powielanie programów komputerowych, Prace
badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami dla osób
trzecich, Programowanie komputerów, Projektowanie budowlane, Projektowanie graficzne materiałów promocyjnych, Projektowanie mody, Projektowanie oprogramowania
komputerowego, Projektowanie systemów komputerowych,
Projektowanie urbanistyczne, Rozsiewanie środków chemicznych w chmurach w celu wywołania deszczu, Stylizacja
[wzornictwo przemysłowe], Świadczenie usług dotyczących
uwierzytelniania użytkowników przy użyciu technologii jednorazowego logowania dla aplikacji on-line, Tworzenie zapasowych kopii danych poza lokalizacją użytkownika, Udostępnienie wyszukiwarek internetowych, Usługi w zakresie identyfikacji użytkowników z wykorzystaniem technologii
do transakcji handlu elektronicznego, Projektowanie i opracowywanie oprogramowania w dziedzinie aplikacji mobilnych, Programowanie aplikacji multimedialnych, Pisanie programów komputerowych, Projektowanie stron internetowych, Aktualizowanie stron internetowych, Programowanie
oprogramowania do platform internetowych, Tworzenie
platform internetowych do handlu elektronicznego, Usługi
podmiotów zewnętrznych w dziedzinie informatyki, Oprogramowanie jako usługa [SaaS], Platforma jako usługa [PaaS],
Usługi doradcze w dziedzinie technologii komputerowej,
Usługi doradcze w dziedzinie technologii telekomunikacyjnej, Usługi projektowania grafiki komputerowej, Usługi w zakresie grafiki komputerowej, Projektowanie grafiki i barw firmowych dla potrzeb tożsamości firm, Projektowanie i opracowywanie oprogramowania do komunikacji natychmiastowej, Projektowanie, opracowywanie i wdrażanie oprogramowania, Doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa danych,
Doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa internetowego,
44 Usługi z zakresu szkółek roślin, Usługi medyczne, Usługi
medycyny alternatywnej, Uprawa roślin, Sadzenie drzew
w celu kompensacji emisji dwutlenku węgla, Hodowla zwierząt, Doradztwo w zakresie żywienia i odżywiania, Aromaterapia, Usługi fryzjerskie, Usługi kosmetyczne, Masaż.
534149
(220) 2021 09 20
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWO-TRANSPORTOWE TRANS-PLUS ROBERT SŁOMKA,
IZABELA SŁOMKA SPÓŁKA JAWNA,
Tomaszów Mazowiecki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TRANS PLUS
(210)
(731)

(531) 01.15.17, 01.15.25, 26.03.23, 26.15.09, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 37 Konserwacja, serwis i naprawa pojazdów,
39 Transport drogowy, Spedycja.
(210) 534152
(220) 2021 09 20
(731) Cheveki-Grus s.r.o., Praga, CZ
(540) (znak słowny)

79

(540) Bac-Entos
(510), (511) 5 Suplementy diety i preparaty dietetyczne,
Farmaceutyki i naturalne środki lecznicze, Probiotyki (suplementy), Probiotyczne preparaty bakteryjne do użytku medycznego, Probiotyczne preparaty bakteryjne do użytku
weterynaryjnego, Preparaty probiotyczne do celów medycznych pomagające w utrzymaniu naturalnej równowagi
flory w układzie trawiennym, Preparaty lecznicze do leczenia
jamy ustnej, Preparaty lecznicze do pielęgnacji jamy ustnej,
Preparaty do higieny jamy ustnej [lecznicze], Preparaty lecznicze do pielęgnacji zdrowia.
534159
(220) 2021 09 20
MWPL SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk
(540) (znak słowny)
(540) RIDEHI
(510), (511) 9 Programy komputerowe, Oprogramowanie
komputerowe [programy], Programy komputerowe do obsługi pojazdów, Programy komputerowe do użytku w autonomicznej kontroli pojazdów, Programy komputerowe
do użytku w autonomicznej nawigacji pojazdów, Elektroniczne urządzenia do monitoringu obiektów śledzonych,
Elektroniczne urządzenia i przyrządy do nawigacji i ustalania
położenia, Urządzenia GPS, Urządzenia nawigacyjne GPS,
Urządzenia systemu GPS, Urządzenia do automatycznej
kontroli jazdy do użytku w samochodach, Mobilne aplikacje, Aplikacje mobilne do pobrania do zamawiania taksówek, Aplikacje mobilne do zamawiania taksówek, 39 Usługi
car-sharingu, Usługi taksówek, Usługi agencji rezerwującej
wynajem samochodów, Wynajem samochodów, Wynajem
samochodów ciężarowych, Wynajem samochodów elektrycznych, Wynajem samochodów na wodór, Organizowanie samochodowego transportu pasażerskiego, Transport
pasażerski, Usługi transportu pasażerskiego drogą lądową,
Wynajem pojazdów, Wynajem pojazdów ciężarowych, Wynajem pojazdów pasażerskich, Wynajem pojazdów silnikowych, Wynajem pojazdów użytkowych, Wynajem pojazdów
z kierowcą, Wypożyczanie i wynajem pojazdów, Organizowanie transportu, Wypożyczanie pojazdów, Wypożyczanie
pojazdów drogowych, Wypożyczanie pojazdów na umowę,
Wypożyczanie pojazdów rekreacyjnych, Wypożyczanie pojazdów silnikowych, Wypożyczanie pojazdów wyposażonych w GPS, Wypożyczanie pojazdów silnikowych na umowę, Wypożyczanie pojazdów, zwłaszcza samochodów osobowych i ciężarówek, Udzielanie informacji o samochodach
do wynajęcia za pośrednictwem Internetu.
(210)
(731)

(210) 534186
(220) 2021 09 20
(731) PŁAZA PAWEŁ, Krzyżowa
(540) (znak słowny)
(540) POKÓJ WSPOMNIEŃ
(510), (511) 9 Pliki muzyczne do pobierania, Znaki cyfrowe, Urządzenia kinematograficzne, Film kinematograficzny,
naświetlony, Pliki graficzne do pobierania, Publikacje elektroniczne, do pobrania, Urządzenia do rejestrowania dźwięku, Urządzenia do montażu filmów kinematograficznych,
41 Dostarczanie filmów, nie do pobrania, przy pomocy usług
typu transmisja wideo na żądanie, Dystrybucja filmów, Fotografia, Komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji elektronicznej, Nagrywanie na taśmach wideo, Fotoreportaże, Produkcja filmów, innych niż reklamowe, Produkcja
programów radiowych i telewizyjnych, Reżyseria filmowa,
inna niż reżyseria filmów reklamowych, Studia filmowe,
Udostępnianie publikacji elektronicznych [nie do pobrania],
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Usługi edycji wideo na potrzeby realizacji wydarzeń, Usługi
pokazów filmowych, Usługi studia nagrań, Wynajem urządzeń kinematograficznych, Wypożyczanie kamer wideo, Wypożyczanie nagrań dźwiękowych, Montaż taśm wideo, Organizowanie balów, Pisanie scenariuszy, Pisanie scenariuszy
do celów innych niż reklamowe, Świadczenie usług w zakresie karaoke, Udostępnianie filmów on-line nie do pobrania,
Usługi rozrywkowe.
534190
(220) 2021 09 21
SUKCES TECHNOLOGY GROUP - DZIEMIAŃCZUK
SPÓŁKA JAWNA, Wasilków
(540) (znak słowny)
(540) BLUnano
(510), (511) 6 Rolety zewnętrzne metalowe, Elementy rolet
metalowych zewnętrznych, 7 Łożyska, 19 Niemetalowe rolety antywłamaniowe, Elementy niemetalowych rolet antywłamaniowych.
(210)
(731)
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(531) 05.03.17, 27.05.01
(510), (511) 25 Odzież, 35 Usługi sprzedaży detalicznej związane ze sprzedażą odzieży i dodatków odzieżowych, Usługi
sprzedaży detalicznej w związku z odzieżą, Usługi sprzedaży
hurtowej w związku z odzieżą.
534204
(220) 2021 09 21
KANAŁ SPORTOWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KANAŁ SPORTOWY GOL LIVE
(210)
(731)

534192
(220) 2021 09 21
BITMIND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) foodibazar
(210)
(731)

(531)

(531) 07.01.26, 05.09.17, 05.07.11, 27.05.01
(510), (511) 35 Usługi handlu detalicznego w zakresie żywności, Usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe, Usługi
w zakresie wystaw i prezentacji produktów, Administrowanie i organizacja usług sprzedaży wysyłkowej, Dostarczanie
informacji dotyczących produktów konsumpcyjnych za pośrednictwem internetu, Dostarczanie informacji handlowych konsumentom, Dostarczanie informacji konsumentom
na temat towarów i usług, Organizowanie usług wynikających z umów z osobami trzecimi [handel], Pośrednictwo
w działalności handlowej dla osób trzecich, Pośrednictwo
w zawieraniu umów kupna i sprzedaży na rzecz osób trzecich, Pośredniczenie w umowach dotyczących sprzedaży
i zakupu towarów, Usługi w zakresie administrowania działalnością gospodarczą w celu obsługi transakcji sprzedaży
dokonywanych za pomocą Internetu, Usługi w zakresie zamówień na rzecz osób trzecich, Usługi w zakresie zamówień
on-line, Zapewnianie platformy internetowej dla nabywców
i sprzedawców towarów i usług.
(210)
(731)
(540)
(540)

534203
(220) 2021 09 21
SOKOŁOWSKI MATEUSZ, Porosły
(znak słowno-graficzny)
kolektyw K

26.01.01, 26.01.04, 26.01.06, 26.01.08, 26.01.11, 26.01.16,
26.04.01, 26.04.02, 26.04.16, 26.04.22, 26.11.03, 26.11.25,
26.07.25, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 16 Gazety, Kalendarze, Karty do kolekcjonowania, Karty pocztowe, Kasetki na biurko na materiały biurowe
[artykuły biurowe], Komiksy, Książki, Notatniki [notesy], Podstawki pod kufle do piwa, Zeszyty, 21 Butelki, Kubki, Kufle,
Otwieracze do butelek, Termosy do napojów, 25 Czapki
[nakrycia głowy], Koszulki z krótkim rękawem, Podkoszulki
sportowe, Skarpetki, Szaliki, Bluzy dresowe, Bluzy sportowe,
Spodnie dresowe, 38 Nadawanie bezprzewodowe, Transmisja podkastów, Transmisja programów radiowych i telewizyjnych, Transmisja programów radiowych, Transmisja programów telewizyjnych, 41 Dostarczanie programów telewizyjnych, nie do pobrania, przy pomocy usług typu transmisja
wideo na żądanie, Produkcja programów radiowych i telewizyjnych, Telewizyjne usługi rozrywkowe, Udostępnianie
filmów on-line nie do pobrania, Usługi reporterskie.
534205
(220) 2021 09 21
CERAMIKKER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białystok
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CERAMIKKER CERAMIC WAX
(210)
(731)

(531) 24.09.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 Wosk ceramiczny do karoserii.
(210) 534209
(220) 2021 09 21
(731) WASILEWSKI ADAM, Osowiec
(540) (znak słowny)
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(540) SMARTSTAFF
(510), (511) 35 Pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą.
(210) 534211
(220) 2021 09 21
(731) WASILEWSKI ADAM, Osowiec
(540) (znak słowny)
(540) smartstaff.pl
(510), (511) 35 Administrowanie działalnością gospodarczą firm zagranicznych, Przetwarzanie, systematyzacja
danych i zarządzanie nimi, Usługi wsparcia administracyjnego i przetwarzania danych, Administrowanie dotyczące planowania działalności gospodarczej, Administrowanie działalnością gospodarczą, Doradztwo w zakresie przenoszenia przedsiębiorstwa, Biznesowe usługi
doradcze i konsultacyjne, Badania dotyczące działalności gospodarczej.
(210) 534213
(220) 2021 09 21
(731) ŁAKOMSKI KRZYSZTOF AVOLTA, Głogów
(540) (znak słowny)
(540) AVOLTECH
(510), (511) 11 Urządzenia wentylacyjne, urządzenia klimatyzacyjne, chłodnicze, części instalacji grzewczych,
wentylacyjnych, klimatyzacyjnych lub chłodniczych, aparatura chłodnicza, Instalacje grzewcze, 35 Prowadzenie
sprzedaży sklepowej, bezpośredniej oraz poprzez strony
internetowe, detalicznej i hurtowej w zakresie: materiałów
budowlanych, urządzeń wentylacyjnych, urządzeń klimatyzacyjnych, chłodniczych, części instalacji grzewczych,
wentylacyjnych, klimatyzacyjnych lub chłodniczych,
aparatura chłodnicza, Usługi przedstawicielstwa handlowego, 37 Usługi budowlane, nadzór budowlany, usługi
doradztwa budowlanego, Montaż i naprawa instalacji
grzewczych, Części instalacji grzewczych, instalowanie
oraz naprawa i konserwacja urządzeń klimatyzacyjnych,
instalowanie oraz naprawa urządzeń wentylacyjnych, budowa i konserwacja systemów wentylacyjnych w budynkach, Roboty budowlane i instalacyjne przy instalacjach
sanitarnych, grzewczych, gazowych, elektrycznych, klimatyzacyjnych i innych specjalistycznych pracach przemysłowo-instalacyjnych, naprawy i remonty w zakresie ww.
usług budowlanych, to jest w instalacjach sanitarnych,
grzewczych, gazowych, elektrycznych, klimatyzacyjnych,
Nadzór budowlany, 42 Badania techniczne, prace badawczo-rozwojowe dla osób trzecich, projektowanie budynków, doradztwo budowlane, komputerów, usługi projektowe w zakresie urządzeń i instalacji grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, opracowywanie projektów
technicznych.
534217
(220) 2021 09 20
CCC.EU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Polkowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) half

(210)
(731)
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(531) 26.04.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: preparaty do prania, perfumy, kosmetyki, olejki do ciała i twarzy, albumy fotograficzne i kolekcjonerskie, czasopisma [periodyki], druki, kalendarze, książki,
afisze, plakaty, artykuły papiernicze do pisania, materiały piśmienne i wyposażenie edukacyjne, karty pocztowe, albumy
fotograficzne, wyroby rymarskie ze skóry, bagaż, torby, parasole i parasolki, przybory kuchenne lub do gospodarstwa domowego, sztućce, noże kuchenne, nożyczki, czajniki, ekspresy do kawy (elektryczne), elektryczne tostery, grille elektryczne, modele dekoracyjne wykonane z tworzyw sztucznych,
dekoracje świąteczne, akcesoria dekoracyjne na przyjęcia,
dywany, chodniki i maty, wyroby szklane, wyroby porcelanowe, wyroby ceramiczne dla gospodarstwa domowego,
pojemniki do użytku domowego lub kuchennego, przybory do manicure i pedicure, przybory do układania włosów,
elektryczne suszarki do włosów, butelki do karmienia dzieci,
gryzaki na ząbkowanie, smoczki niemowlęce, tekstylia, tkaniny, dzianina [odzież], narzuty, obrusy, odzież, obuwie, nakrycia głowy, okulary przeciwsłoneczne, gry, zabawki i akcesoria
do zabawy, artykuły gimnastyczne i sportowe, przybory dla
palaczy, świece, lampiony elektryczne, lampiony na świece,
lampy oświetleniowe, latarki, oświetlenie dekoracyjne, zapalniczki elektryczne, kagańce, obroże, smycze dla zwierząt,
ubranka dla zwierząt, posłania dla zwierząt.
534220
(220) 2021 09 20
CCC.EU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Polkowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) half Płać tylko połowę!
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 26.04.02, 29.01.12
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: preparaty do prania, perfumy, kosmetyki, olejki do ciała i twarzy, albumy fotograficzne i kolekcjonerskie, czasopisma [periodyki], druki, kalendarze, książki,
afisze, plakaty, artykuły papiernicze do pisania, materiały piśmienne i wyposażenie edukacyjne, karty pocztowe, albumy
fotograficzne, wyroby rymarskie ze skóry, bagaż, torby, parasole i parasolki, przybory kuchenne lub do gospodarstwa domowego, sztućce, noże kuchenne, nożyczki, czajniki, ekspresy do kawy (elektryczne), elektryczne tostery, grille elektryczne, modele dekoracyjne wykonane z tworzyw sztucznych,
dekoracje świąteczne, akcesoria dekoracyjne na przyjęcia,
dywany, chodniki i maty, wyroby szklane, wyroby porcelanowe, wyroby ceramiczne dla gospodarstwa domowego,
pojemniki do użytku domowego lub kuchennego, przybory do manicure i pedicure, przybory do układania włosów,
elektryczne suszarki do włosów, butelki do karmienia dzieci,
gryzaki na ząbkowanie, smoczki niemowlęce, tekstylia, tkaniny, dzianina [odzież], narzuty, obrusy, odzież, obuwie, nakrycia głowy, okulary przeciwsłoneczne, gry, zabawki i akcesoria
do zabawy, artykuły gimnastyczne i sportowe, przybory dla
palaczy, świece, lampiony elektryczne, lampiony na świece,
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lampy oświetleniowe, latarki, oświetlenie dekoracyjne, zapalniczki elektryczne, kagańce, obroże, smycze dla zwierząt,
ubranka dla zwierząt, posłania dla zwierząt.
534221
(220) 2021 09 20
CCC.EU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Polkowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) half

(210)
(731)

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.04.05, 26.04.18
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: preparaty do prania, perfumy, kosmetyki, olejki do ciała i twarzy, albumy fotograficzne i kolekcjonerskie, czasopisma [periodyki], druki, kalendarze, książki,
afisze, plakaty, artykuły papiernicze do pisania, materiały piśmienne i wyposażenie edukacyjne, karty pocztowe, albumy
fotograficzne, wyroby rymarskie ze skóry, bagaż, torby, parasole i parasolki, przybory kuchenne lub do gospodarstwa domowego, sztućce, noże kuchenne, nożyczki, czajniki, ekspresy do kawy (elektryczne), elektryczne tostery, grille elektryczne, modele dekoracyjne wykonane z tworzyw sztucznych,
dekoracje świąteczne, akcesoria dekoracyjne na przyjęcia,
dywany, chodniki i maty, wyroby szklane, wyroby porcelanowe, wyroby ceramiczne dla gospodarstwa domowego,
pojemniki do użytku domowego lub kuchennego, przybory do manicure i pedicure, przybory do układania włosów,
elektryczne suszarki do włosów, butelki do karmienia dzieci,
gryzaki na ząbkowanie, smoczki niemowlęce, tekstylia, tkaniny, dzianina [odzież], narzuty, obrusy, odzież, obuwie, nakrycia głowy, okulary przeciwsłoneczne, gry, zabawki i akcesoria
do zabawy, artykuły gimnastyczne i sportowe, przybory dla
palaczy, świece, lampiony elektryczne, lampiony na świece,
lampy oświetleniowe, latarki, oświetlenie dekoracyjne, zapalniczki elektryczne, kagańce, obroże, smycze dla zwierząt,
ubranka dla zwierząt, posłania dla zwierząt.
534222
(220) 2021 09 22
KAREN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Radom
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Barletta

(210)
(731)

Nr ZT42/2021

rzane, Skórzane torby na zakupy, Torby podróżne [wyroby
skórzane], Torby z imitacji skóry, Torby podróżne wykonane z imitacji skóry, Aktówki wykonane ze skóry, Aktówki
wykonane z imitacji skóry, Teczki, torby na zakupy, Torby
plażowe i torby sportowe, Plecaki szkolne, Etui na klucze wykonane ze skóry, Etui z imitacji skóry, Etui, futerały
na dokumenty.
534223
(220) 2021 09 20
CCC.EU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Polkowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) half Płać tylko połowę!
(210)
(731)

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.04.05, 26.04.18, 24.17.04
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej związane
z następującymi produktami: preparaty do prania, perfumy, kosmetyki, olejki do ciała i twarzy, albumy fotograficzne i kolekcjonerskie, czasopisma [periodyki], druki, kalendarze, książki, afisze, plakaty, artykuły papiernicze do pisania, materiały piśmienne i wyposażenie edukacyjne,
karty pocztowe, albumy fotograficzne, wyroby rymarskie
ze skóry, bagaż, torby, parasole i parasolki, przybory kuchenne lub do gospodarstwa domowego, sztućce, noże
kuchenne, nożyczki, czajniki, ekspresy do kawy (elektryczne), elektryczne tostery, grille elektryczne, modele dekoracyjne wykonane z tworzyw sztucznych, dekoracje świąteczne, akcesoria dekoracyjne na przyjęcia, dywany, chodniki i maty, wyroby szklane, wyroby porcelanowe, wyroby
ceramiczne dla gospodarstwa domowego, pojemniki
do użytku domowego lub kuchennego, przybory do manicure i pedicure, przybory do układania włosów, elektryczne suszarki do włosów, butelki do karmienia dzieci,
gryzaki na ząbkowanie, smoczki niemowlęce, tekstylia,
tkaniny, dzianina [odzież], narzuty, obrusy, odzież, obuwie,
nakrycia głowy, okulary przeciwsłoneczne, gry, zabawki
i akcesoria do zabawy, artykuły gimnastyczne i sportowe,
przybory dla palaczy, świece, lampiony elektryczne, lampiony na świece, lampy oświetleniowe, latarki, oświetlenie
dekoracyjne, zapalniczki elektryczne, kagańce, obroże,
smycze dla zwierząt, ubranka dla zwierząt, posłania dla
zwierząt.
534226
(220) 2021 09 22
MOONO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń
(540) (znak słowny)
(540) KRYPTO
(510), (511) 33 Napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), Wódka, Likiery, Wino, Whisky.
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 17.02.01, 17.02.02, 17.02.04
(510), (511) 18 Skóra i imitacje skóry, Skóra syntetyczna,
Torebki, portmonetki i portfele, Torebki wykonane ze skóry, Torebki wykonane z imitacji skóry, Torby i portfele skó-

(210) 534227
(220) 2021 09 22
(731) PIWOWAREK JOANNA AROLL, Jelenia Góra
(540) (znak słowno-graficzny)

Nr ZT42/2021
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(540) Time Of Beauty

(531) 29.01.12, 27.05.01, 05.03.11, 05.03.13, 05.03.15, 26.11.25
(510), (511) 44 Manicure, Usługi manicure i pedicure, Usługi
pedicure, Usługi kosmetyczne, Zabiegi kosmetyczne, Zabiegi kosmetyczne dla ciała, Zabiegi kosmetyczne dla twarzy,
Zabiegi kosmetyczne dla włosów, Zabiegi kosmetyczne
na ciało, twarz i włosy, Usługi kosmetycznej pielęgnacji ciała, Kosmetyczne usuwanie laserem zbędnych włosów, Usługi kosmetyczne w zakresie wykonywania makijażu, Usługi
pielęgnacji paznokci, Doradztwo w dziedzinie pielęgnacji
ciała i urody, Usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody
ludzi, Usługi pielęgnacji urody, w szczególności w zakresie
rzęs, Usługi przedłużania rzęs, Usługi koloryzacji rzęs, Usługi farbowania rzęs, Usługi trwałego podkręcania rzęs, Usługi
kształtowania brwi, Usługi nitkowania brwi, Usługi tatuażu
brwi, Usługi koloryzacji brwi, Usługi doradztwa dotyczącego
makijażu i nakładania makijażu, Usługi w zakresie makijażu
permanentnego, Usługi w zakresie wybielania zębów.
(210)
(731)
(540)
(540)

534228
(220) 2021 09 22
JANKOWSKI ROBERT JARBEX, Otwock
(znak słowno-graficzny)
twoje obuwie

(531) 29.01.13, 27.05.01, 09.09.01, 09.09.05
(510), (511) 25 Buty damskie, Buty dla kobiet, Buty zimowe,
Buty za kostkę, Buty wsuwane, Buty z ukrytym obcasem,
Buty sportowe, Buty skórzane, Buty płócienne, Buty na rzepy, Buty na wysokim obcasie, Buty na płaskim obcasie, Buty
dziecięce, Obuwie, Obuwie codzienne, Obuwie damskie,
Obuwie dla dzieci, Obuwie dla kobiet, Obuwie dla mężczyzn,
Obuwie dla niemowląt, Obuwie męskie i damskie, Obuwie
gumowe, Obuwie do celów rekreacji, Obuwie codziennego
użytku, Kalosze [obuwie].
534229
(220) 2021 09 22
TREND SPIRITS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Radom
(540) (znak słowny)
(540) PAN ŚLEDZIK
(510), (511) 33 Napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), Wódka, Likiery, Whisky, Wino.
(210)
(731)

(210) 534234
(220) 2021 09 22
(731) NAHACH MARYANA LAMIBOOK, Wrocław
(540) (znak słowny)
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(540) Lamibook
(510), (511) 9 Audiowizualne urządzenia dydaktyczne
[do nauczania], Edukacyjne materiały na zajęcia, do pobrania, Środki edukacyjne do pobrania, Serie książek dla
dzieci do pobrania, Zestawy naukowe dla dzieci w postaci urządzeń dydaktycznych, Książki dźwiękowe, Książki
elektroniczne do pobrania, Książki w formacie cyfrowym
do pobierania z Internetu, Książki zapisane na płytach,
Urządzenia i przyrządy do nauczania, Nagrane płyty DVD
zawierające gry, Publikacje elektroniczne zawierające gry,
16 Drukowane materiały dydaktyczne, Papierowe materiały
dydaktyczne, Książki edukacyjne, Materiały drukowane i artykuły papiernicze oraz wyposażenie edukacyjne, Materiały
edukacyjne i instruktażowe, Materiały piśmienne i wyposażenie edukacyjne, Podręczniki edukacyjne, Publikacje
edukacyjne, Podręczniki pomocnicze do nauki, Książeczki
z opowiadaniami dla dzieci, Książki dla dzieci, Książki dla
dzieci z elementem audio, Książki z zadaniami dla dzieci,
Pudełka z farbami dla dzieci, Tabliczki do pisania dla dzieci,
Książeczki do kolorowania, Książki, Komiksy [książki], Książki do malowania, Książki do rysowania, Książki drukowane
w dziedzinie edukacji muzycznej, Książki upominkowe,
Książki z dziedziny gier i grania, Książki z obrazkami, Książki
z opowiadaniami, Książki z plakatami, Książki z rozkładanymi obrazkami, Książki z zasadami do gier, Podręczniki [książki], Kreda do kolorowania, Kredki do kolorowania, Kredki
ołówkowe, Kredki świecowe, Pastele [kredki], Markery, pisaki, Pisaki do kaligrafii, Pisaki kolorowe, Pisaki z końcówką pędzelkową, Pisaki UV, Długopisy kolorowe, Długopisy
z brokatem do materiałów piśmiennych, Kolorowe długopisy, Pióra i długopisy, Pióra i długopisy [artykuły biurowe],
Pojemniki na długopisy, Pudełka na pióra i długopisy, Materiały do rysowania, Materiały do rysowania na tablicach,
Ołówki do rysowania, Pędzelki do rysowania, Zeszyty do pisania lub rysowania, Artystyczne i rzemieślnicze zestawy
do malowania, Zestawy do malowania dla dzieci, Albumy
dla niemowląt, Albumy pamiątkowe dla niemowląt, Kalendarze, Kalendarze drukowane, 28 Zabawki edukacyjne, Gry,
zabawki i akcesoria do zabawy, Maty do zabawy zawierające zabawki dla niemowląt, Przenośne gry i zabawki posiadające funkcje telekomunikacyjne, Puzzle [zabawki], Repliki
zwierząt jako zabawki, Wielofunkcyjne zabawki dla dzieci,
Wielofunkcyjne zabawki dla niemowląt, Zabawki, Zabawki
dla dzieci, Zabawki dla niemowląt, Zabawki do rysowania,
Zabawki do składania [robótki ręczne] sprzedawane w zestawie, Zabawki do sprzedaży w postaci zestawów, Zabawki do szkicowania, Zabawki do tłumaczenia uczuć zwierząt
domowych, Zabawki do użytku w wózkach dziecięcych,
Zabawki do zawieszania w łóżeczkach dziecięcych, Zabawki drewniane, Zabawki imitujące przedmioty używane
przez dorosłych w życiu codziennym, Zabawki inteligentne,
Zabawki na baterie, Zabawki mówiące, Zabawki modułowe, Zabawki muzyczne, Zabawki przystosowane do celów
edukacyjnych, Zabawki rozwojowe dla niemowląt, Zabawki sprzedawane w formie zestawów, Zabawki w kształcie
zwierząt, Zabawki w postaci imitacji artykułów spożywczych, Zabawki w postaci puzzli, Zabawki w postaci urządzeń domowych, Zabawki wykonane z drewna, Zabawki
z tkanin, Zabawki z tworzyw sztucznych, Zabawki zawierające skarbonki, Zdalnie obsługiwane latające zabawki, Zestawy do pieczenia i gotowania [zabawki], Zestawy do gotowania [zabawki], Zestawy magika [zabawki], Zabawki
związane z magią, Artykuły do zabawy dla dzieci, Aparatura
do zabawy w pomieszczeniu dla dzieci, Inteligentne roboty
do zabawy, Maty do zabawy do użytku z pojazdami zabawkowymi, Maty do zabawy z pojazdami zabawkowymi, Maty
do zabawy z zabawkami dla niemowląt, Plastelina do za-
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bawy, Przyrządy do zabawy do użytku w przedszkolach
i żłobkach, Śmieszne drobiazgi [przedmioty do zabawy],
Śmieszne gadżety do zabawy, Zestawy do zabawy, Zestawy do zabawy z pojazdami, Zestawy figurek do zabawy,
Wielofunkcyjne stoliki dla dzieci [zabawkowe], Gry planszowe i urządzenia do hazardu, Gry planszowe, Elektroniczne
gry planszowe, Zestawy do gry planszowej młynek, Edukacyjne gry elektroniczne, Elektroniczne gry edukacyjne dla
dzieci, Karty do gry do wykonywania sztuczek magicznych,
Gry (Karty do -), Karty do bingo, Karty do gry, Karty do gry
i gry w karty, Karty do gry w keno, Karty kendo, Karty na wymianę [gry karciane], Pudełka na karty do gry, Gry karciane,
Puzzle, Układanki [puzzle], Puzzle mozaikowe, Domino, Gra
w domino, Układanki w formie kostek, Broszki do zabawy,
Figurki do zabawy, Figurki do zabawy wykonane z tworzyw
sztucznych, Gwizdki do zabawy, Harmonijki do zabawy,
Klocki do zabawy [konstrukcyjne], Klocki do zabawy, które
można wzajemnie łączyć, Klocki do zabawy, Strzały do zabawy, Urządzenia do ćwiczeń do zabawy, Zestawy do wykonywania figurek do zabawy, Namioty do zabawy, Namioty do zabawy w pomieszczeniach, 35 Administrowanie
i organizacja usług sprzedaży wysyłkowej, Promocja sprzedaży, Promowanie sprzedaży przy użyciu mediów audiowizualnych, Prezentowanie produktów w mediach dla celów
sprzedaży detalicznej, Prezentowanie towarów w mediach
dla celów sprzedaży detalicznej, Usługi pośrednictwa i doradztwa handlowego w dziedzinie sprzedaży produktów
i świadczenia usług, Usługi reklamowe i promocyjne w zakresie sprzedaży, Usługi reklamowe w zakresie sprzedaży
towarów, Usługi sprzedaży detalicznej związane z materiałami piśmiennymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku
z jednorazowymi wyrobami papierowymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z artykułami papierniczymi, Usługi
sprzedaży detalicznej w związku z materiałami artystycznymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z grami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z zabawkami, Usługi
sprzedaży detalicznej świadczone on-line w zakresie zabawek, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z artykułami
papierniczymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z pomocami naukowymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku
z grami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z zabawkami, Usługi w zakresie promocji sprzedaży, Usługi w zakresie reklamy i promocji sprzedaży, Publikowanie materiałów
reklamowych on-line, Usługi zarządzania społecznością
on-line, Usługi reklamowe i marketingowe on-line.
(210)
(731)
(540)
(540)

534235
(220) 2021 09 22
GAŁĄZKA BARTOSZ, Wrocław
(znak słowno-graficzny)
Gałązcafe

(531) 27.05.13, 27.05.05
(510), (511) 35 Pośrednictwo w kontaktach handlowych
i gospodarczych, Pośrednictwo w zawieraniu umów kupna
i sprzedaży na rzecz osób trzecich, Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze środkami spożywczymi, Usługi sprzedaży
detalicznej w zakresie produktów delikatesowych, 43 Kawiarnia, Usługi kawiarni, Serwowanie jedzenia i napojów, Serwowanie napojów alkoholowych.

Nr ZT42/2021

534237
(220) 2021 09 22
K-SKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowe Grocholice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GRUPA PARKIECIARZE
(210)
(731)

(531)

02.01.15, 02.01.16, 02.01.23, 15.01.25, 26.01.03, 26.01.12,
26.01.14, 26.01.18, 26.04.05, 26.04.10, 26.04.14, 26.04.16
(510), (511) 37 Układanie parkietów.
(210)
(731)
(540)
(540)

534238
(220) 2021 09 22
CIURKOWSKA JUSTYNA A&J TRADE, Puławy
(znak słowno-graficzny)
S SUPERO

(531) 24.01.15, 27.05.01
(510), (511) 9 Aparatura, urządzenia i kable do zastosowania
w elektryce, Urządzenia mierzące, wykrywające, monitorujące i kontrolujące, Urządzenia nawigacyjne, naprowadzające,
lokalizacyjne, do namierzania celu i kartograficzne, Urządzenia optyczne, wzmacniacze i korektory, Urządzenia technologii informacyjnej i audiowizualne, multimedialne i fotograficzne, Urządzenia zabezpieczające, ochronne i sygnalizacyjne, Utrwalone na nośnikach informacje i dane.
534243
(220) 2021 09 22
COVERAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak graficzny)
(540)
(210)
(731)

(531) 26.01.06, 29.01.12
(510), (511) 1 Detergenty przeznaczone dla procesów produkcyjnych i przemysłu, Kity, wypełniacze i pasty przeznaczone dla przemysłu, Skrobia przeznaczona dla procesów
produkcyjnych i przemysłu, Sole do celów przemysłowych,
Substancje, materiały i preparaty chemiczne oraz surowce
naturalne, Tworzywa sztuczne nieprzetworzone, Żywice
sztuczne i syntetyczne nieprzetworzone, Mieszaniny chemiczne i organiczne do użytku w produkcji żywności i na-
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pojów, Preparaty i materiały chemiczne dla filmu, fotografii
i drukowania, 2 Barwniki, koloranty, pigmenty i tusze, Powłoki, Rozcieńczalniki i zagęszczacze do powłok, barwników i tuszów, Żywice naturalne w stanie surowym, Naturalne surowe
żywice, Żywice naturalne, 37 Usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe.
(210)
(731)
(540)
(540)

534244
(220) 2021 09 22
STEFAŃSKI KRZYSZTOF, Kraków
(znak słowno-graficzny)
JP

(531) 24.01.05, 24.01.15, 27.05.01, 27.05.04
(510), (511) 25 Artykuły odzieżowe do uprawiania jeździectwa konnego [inne niż kaski jeździeckie], Artykuły odzieżowe do użytku teatralnego, Bliźniaki [odzież], Body [odzież],
Chusty [odzież], Czapeczki na przyjęcia [odzież], Części
odzieży, obuwia i nakryć głowy, Daszki [odzież], Dolne części ubrań [odzież], Duże luźne kaptury [odzież], Dzianina
[odzież], Fartuchy [odzież], Fulary [artykuły odzieżowe], Futra
[odzież], Gabardyna [odzież], Galowa odzież wieczorowa,
Garnitury trzyczęściowe [odzież], Golfy [odzież], Gorsety
[odzież, wyroby gorseciarskie], Halki [odzież], Jednoczęściowa odzież dla niemowląt i małych dzieci, Kapelusze papierowe [odzież], Kaptury [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], Majtki dziecięce [odzież], Maski ochronne [modna
odzież], Maski ochronne [odzież], Mufki [odzież], Narzutki na ramiona [odzież], Nauszniki [odzież], Nieprzemakalna
odzież wierzchnia, Ocieplacze na kolana [odzież], Ocieplacze
na ręce [odzież], Odzież, Odzież ciążowa, Odzież codzienna,
Odzież damska, Odzież dla chłopców, Odzież dla kierowców
samochodowych, Odzież dla kolarzy, Odzież dla łyżwiarzy,
Odzież dla małych dzieci, Odzież dla rowerzystów, Odzież
do biegania, Odzież do jazdy na motocyklu, Odzież do łyżwiarstwa figurowego, Odzież do spania, Odzież do sztuk
walki, Odzież do tenisa, Odzież do uprawiania judo, Odzież
do uprawiania zapasów, Odzież dziana, Odzież dziecięca, Odzież dziewczęca, Odzież dżinsowa, Odzież futrzana,
Odzież gimnastyczna, Odzież golfowa, inna niż rękawiczki,
Odzież gotowa, Odzież haftowana, Odzież jedwabna, Odzież
kaszmirowa, Odzież lniana, Odzież męska, Odzież męska,
damska i dziecięca, Odzież modelująca, Odzież narciarska,
Odzież niemowlęca, Odzież nieprzemakalna, Odzież o termoizolacyjnych właściwościach, Odzież ochronna zakładana
na ubrania, Odzież papierowa, Odzież pluszowa, Odzież przeciwdeszczowa, Odzież puchowa, Odzież religijna, Odzież robocza, Odzież skórzana, Odzież skórzana dla motocyklistów,
Odzież sportowa, Odzież sportowa [z wyjątkiem rękawic
do golfa], Odzież surfingowa, Odzież taneczna, Odzież tkana, Odzież treningowa, Odzież triatlonowa, Odzież wełniana,
Odzież wiatroszczelna, Odzież wieczorowa, Odzież wierzch-
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nia dla chłopców, Odzież wierzchnia dla dziewcząt, Odzież
wierzchnia dla dzieci, Odzież wierzchnia dla kobiet, Odzież
wierzchnia dla mężczyzn, Odzież wierzchnia dla niemowląt,
Odzież wierzchnia dla pań, Odzież wierzchnia na złe warunki
pogodowe, Odzież wodoodporna, Odzież z diodami elektroluminescencyjnymi LED, Odzież z imitacji skóry, Odzież
z lateksu, Odzież zawierająca substancje odchudzające,
Odzież ze skóry, Odzież żeglarska nieprzemakalna, Ogrzewacze rąk [odzież], Okrycia wierzchnie [odzież], Opaski na biust
[odzież], Opaski na głowę [odzież], Opaski na szyję [części
odzieży], Pajacyki dla dzieci [odzież], Papierowe czapki używane jako części odzieży, Paski materiałowe [odzież], Paski
[odzież], Paski skórzane [odzież], Pasy ciążowe [odzież], Pasy
do przechowywania pieniędzy [odzież], Pasy przez ramię
do odzieży, Pieluchomajtki [odzież], Pikowane kurtki [odzież],
Poszetki [odzież], Pulowery bez rękawów [odzież], Rękawiczki
jako odzież, Rękawiczki [odzież], Skóra (Odzież ze -), Skórzane
ochraniacze na spodnie (odzież), Śpioszki, pajacyki [odzież],
Spodnie do joggingu [odzież], Stroje ludowe [odzież], Swetry
[odzież], Szale boa [odzież], Szaliki [odzież], Szorty [odzież],
Sztormiaki [odzież], Topy [odzież], Tradycyjna odzież japońska, Woalki, welony [odzież], Wstawki [części odzieży],
Wstawki do bielizny [części odzieży], Wstawki do kostiumów
kąpielowych [części odzieży], Wstawki do pończoch [części odzieży], Wstawki do rajstop [części odzieży], Wstawki
do skarpetek stopek [części odzieży], Wstawki do trykotów
[części odzieży], Wstawki pod pachy [części do odzieży], Wyprawki dziecięce [odzież], Zestawy typu „bliźniak” [odzież].
(210) 534246
(220) 2021 09 22
(731) POREDA PAWEŁ, Olsztyn
(540) (znak słowny)
(540) INNOMATYKA
(510), (511) 37 Usługi instalacyjne, czyszczenie, naprawy
i konserwacja urządzeń pomiarowych, Usługi instalacyjne,
czyszczenie, naprawy i konserwacja elektrycznych urządzeń kontrolnych, Usługi instalacyjne, czyszczenie, naprawy
i konserwacja systemów automatyki domowej, Usługi instalacyjne, czyszczenie, naprawy i konserwacja sterowników
automatyki przemysłowej, Usługi instalacyjne, czyszczenie,
naprawy i konserwacja sterowników urządzeń, Usługi instalacyjne, czyszczenie, naprawy i konserwacja sterowników
programowalnych, Usługi instalacyjne, czyszczenie, naprawy
i konserwacja sterowników komunikacyjnych, Usługi instalacyjne, czyszczenie, naprawy i konserwacja sterowników
elektronicznych, Usługi instalacyjne, czyszczenie, naprawy
i konserwacja urządzeń mierzących, wykrywających, monitorujących i kontrolujących, Usługi instalacyjne w związku
z systemami automatyki przemysłowej, Usługi elektryków,
42 Projektowanie systemów elektrycznych, Projektowanie
systemów informatycznych, Projektowanie systemów automatyki przemysłowej.
(210)
(731)
(540)
(540)

534247
(220) 2021 09 22
POLKOWSKI PIOTR, Stare Iganie
(znak słowno-graficzny)
stalowi.pl

(531) 24.17.01, 24.17.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej w związku z metalowymi materiałami i elementami budowlanymi i konstrukcyjnymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z metalowymi materiałami i elementami budowlanymi i konstrukcyjny-
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mi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z niemetalowymi
materiałami i elementami budowlanymi i konstrukcyjnymi,
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z niemetalowymi materiałami i elementami budowlanymi i konstrukcyjnymi.
(210)
(731)
(540)
(540)

534248
(220) 2021 09 22
SADOWIAK MARIUSZ, Wincentówek
(znak słowno-graficzny)
Kimberley CONSULTING

(531) 29.01.14, 17.05.25, 07.01.13
(510), (511) 35 Doradztwo biznesowe.
(210) 534253
(220) 2021 09 21
(731) ŁUGIEWICZ JOLANTA, Warszawa
(540) (znak graficzny)
(540)

(531) 29.01.12, 26.01.01, 26.01.16, 26.13.25
(510), (511) 25 Szelki, Paski [odzież], 26 Zapięcia do szelek,
Klamry do pasków.
(210)
(731)
(540)
(540)

534265
(220) 2021 09 21
NEUCA SPÓŁKA AKCYJNA, Toruń
(znak słowno-graficzny)
STACJA FARMACJA PODCAST

Nr ZT42/2021

(210) 534275
(220) 2021 09 21
(731) MARKANYCZ MARIUSZ SUNTHERM, Gwda Mała
(540) (znak słowny)
(540) SUNTHERM
(510), (511) 25 Bluzy z kapturem, Bluzy dresowe, Kurtki bluzy,
Bluzy sportowe, Spodnie, Spodnie dresowe, Koszulki z krótkim rękawem, Kurtki, Kurtki sportowe, Koszule sportowe,
Stroje do sportów walki, Komplety sportowe, Stroje sportowe, Spodenki, Krótkie spodnie, Czapki [nakrycia głowy], Maski ochronne [odzież], Odzież treningowa, Odzież sportowa,
Odzież dziewczęca, Odzież dziecięca, Odzież męska, Odzież
damska, Odzież, Odzież o termoizolacyjnych właściwościach.
(210)
(731)
(540)
(540)

534277
(220) 2021 09 21
SAKRA ALEKSANDRA FABRYKA FRAJDY, Kielce
(znak słowno-graficzny)
WYPIEKANKI

(531) 27.05.01, 27.05.03, 27.05.05, 27.05.17, 29.01.15
(510), (511) 28 Zabawki, Zabawki edukacyjne, Zabawki
do rysowania, Zabawki z tworzyw sztucznych, Zabawki przystosowane do celów edukacyjnych, Gry, zabawki i akcesoria
do zabawy, Zestawy do pieczenia i gotowania [zabawki], Zestawy modelarskie, Zestawy do zabawy, Zestawy do wykonywania figurek do zabawy, Zabawki do sprzedaży w postaci
zestawów, Zabawki do składania [robótki ręczne] sprzedawane w zestawie, Artykuły do zabawy dla dzieci, Gry.
534280
(220) 2021 09 23
BATUGOWSKA-GIEMZA KATARZYNA CENTRUM
PSYCHOTERAPII SELF, Dąbrowa Górnicza
(540) (znak słowny)
(540) Self Centrum Psychoterapii Batugowska
(510), (511) 41 Kształcenie praktyczne [pokazy], Nauczanie,
Usługi klubów zdrowia [zdrowie i ćwiczenia fizyczne], Organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem
osób, Organizowanie i prowadzenie konferencji, Publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism, Tworzenie
[opracowywanie] podcastów, 44 Usługi w zakresie zdrowia
psychicznego, Usługi psychoterapeutyczne, Usługi psychologów, Poradnictwo psychologiczne, Psychoterapia holistyczna, Psychoterapia.
(210)
(731)

534283
(220) 2021 09 23
BATUGOWSKA-GIEMZA KATARZYNA CENTRUM
PSYCHOTERAPII SELF, Dąbrowa Górnicza
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SELF CENTRUM PSYCHOTERAPII BATUGOWSKA

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 27.05.17, 27.05.24, 24.15.03, 24.15.21
(510), (511) 35 Centrum pomocy połączeń medycznych
do dostarczania informacji i usługi związane ze zdrowiem
świadczone za pośrednictwem Internetu, telefonu i innych
środków, Usługi reklamowania telemedycyny, reklama,
38 Przesyłanie informacji, transmisja podkastów, udostępnianie forów internetowych on-line, usługi w zakresie wideokonferencji, wspomagane komputerowo przesyłanie
wiadomości i obrazów, 44 Porady w zakresie farmakologii,
doradztwo w zakresie żywienia i odżywiania, usługi doradcze w zakresie zdrowia, usługi telemedyczne.
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(531) 26.01.16, 27.05.09, 27.05.10, 29.01.13
(510), (511) 41 Kształcenie praktyczne [pokazy], Nauczanie,
Usługi klubów zdrowia [zdrowie i ćwiczenia fizyczne], Organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem
osób, Organizowanie i prowadzenie konferencji, Publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism, Tworzenie
[opracowywanie] podcastów, 44 Usługi w zakresie zdrowia
psychicznego, Usługi psychoterapeutyczne, Usługi psychologów, Poradnictwo psychologiczne, Psychoterapia, Psychoterapia holistyczna.
(210)
(731)
(540)
(540)

two medyczne w zakresie ciąży, Usługi w zakresie medycyny
i zdrowia związane z DNA, genetyką i testami genetycznymi,
Udzielanie informacji związanych z usługami medycznymi,
Usługi leczenia w zakresie płodności człowieka.
534300
(220) 2021 09 23
BEST - MED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BEST-MED
(210)
(731)

534287
(220) 2021 09 23
SŁOCZYŃSKI ŁUKASZ MOTOKRAFT, Łęczyca
(znak słowno-graficzny)
BERRETA

(531) 09.07.21, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 12 Pojazdy i środki transportu, Części i akcesoria
do pojazdów, Amortyzatory do motocykli, Części i akcesoria
do pojazdów lądowych, Koła i opony oraz gąsienicowe układy bieżne do pojazdów, Lądowe pojazdy i środki transportu,
Czterokołowce, Deskorolki elektryczne, Dwukołowe pojazdy
mechaniczne, Elektryczne motocykle, Elektryczne skutery
jednokołowe, Gokarty, Hulajnogi (pojazdy), Hulajnogi z pedałami, Lądowe pojazdy mechaniczne, Motocykle, Motocykle do motocrossu, Motocykle motocrossowe, Motorowery,
Pojazdy dwukołowe, Pojazdy lądowe, Pojazdy lądowe na pedały, Pojazdy mechaniczne, Pojazdy patrolujące, Pojazdy
pomocy drogowej, Pojazdy [skutery] śnieżne, Pojazdy terenowe, Pojazdy transportowe bez kierowcy, Pojazdy trzy lub
czterokołowe, Pojazdy zdalnie sterowane, inne niż zabawki,
Pojazdy zdalnie sterowane, Przyczepy do pojazdów, Quady,
25 Obuwie, Części odzieży, obuwia i nakryć głowy, Nakrycia
głowy, Buty motocyklowe, 35 Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z pojazdami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem sportowym, Usługi w zakresie wysyłkowej
sprzedaży detalicznej akcesoriów odzieżowych.
534293
(220) 2021 09 23
INVICTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sopot
(540) (znak słowny)
(540) AIOO
(510), (511) 9 Komputerowe bazy danych, Elektroniczne
bazy danych, Interaktywne bazy danych, Dane zapisane
elektronicznie, Interaktywne oprogramowanie komputerowe, Interaktywne oprogramowanie komputerowe umożliwiające wymianę informacji, Oprogramowanie komputerowe do integracji aplikacji i baz danych, Oprogramowanie
komputerowe do wykorzystania w systemach wspomagających podejmowanie decyzji medycznych, Oprogramowanie komputerowe, Oprogramowanie do integracji sztucznej
inteligencji i uczenia maszynowego w dziedzinie dużych
zbiorów danych, Oprogramowanie do sztucznej inteligencji do analizy, Oprogramowanie do sztucznej inteligencji
do opieki zdrowotnej, Oprogramowanie interaktywne oparte na sztucznej inteligencji, Oprogramowanie do uczenia
maszynowego, Oprogramowanie do uczenia maszynowego
do opieki zdrowotnej, 44 Usługi w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi, Usługi medyczne, Badania w zakresie diagnozy
stanu zdrowia, Kompilacja raportów medycznych, Leczenie
bezpłodności, Usługi zapładniania metodą in vitro, Doradz(210)
(731)
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(531) 26.04.04, 26.04.09, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 44 Usługi w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi,
Usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody ludzi, Usługi
medyczne, Usługi w zakresie zdrowia psychicznego, Badania w zakresie diagnozy stanu zdrowia, Badanie sprawności
fizycznej, Chiropraktyka [nastawianie kręgosłupa], Diagnozowanie zaburzeń przetwarzania wzrokowego, Doradztwo
dotyczące alergii, Doradztwo dietetyczne, Doradztwo dotyczące ochrony zdrowia, Doradztwo w zakresie diety i odżywiania się, Doradztwo w zakresie dietetyki i odżywiania, Doradztwo w zakresie żywienia i odżywiania, Dostarczanie informacji dotyczących zdrowia, Fizjoterapia, Leczenie alergii,
Leczenie pacjentów uzależnionych od narkotyków, Leczenie
pacjentów uzależnionych od substancji narkotycznych, Leczenie uzależnień, Leczenie uzależnienia od narkotyków, Masaż, Leczenie w zakresie kontroli wagi ciała, Masaż sportowy,
Ambulatoryjna opieka medyczna, Analiza surowicy ludzkiej
do celów leczenia medycznego, Analizy medyczne do diagnostyki i leczenia ludzi, Badania psychologiczne, Badanie
osobowości do celów psychologicznych, Badanie osobowości [usługi w zakresie zdrowia psychicznego], Doradztwo
dotyczące psychologicznego leczenia dolegliwości medycznych, Doradztwo dotyczące psychologicznego łagodzenia
dolegliwości medycznych, Doradztwo psychologiczne, Konsultacje psychiatryczne, Konsultacje psychologiczne, Leczenie psychologiczne, Opieka psychologiczna, Poradnictwo
psychologiczne, Porady psychologiczne, Przeprowadzanie
ocen i badań psychologicznych, Przeprowadzanie testów
psychologicznych do celów medycznych, Przeprowadzanie
testów psychologicznych, Analiza kosmetyczna, Usługi klinik
medycznych, Usługi klinik medycznych i opieki zdrowotnej,
Chirurgia plastyczna, Chirurgia kosmetyczna, Badanie słuchu,
Badania rentgenowskie w celach medycznych, Badania przesiewowe w zakresie chorób układu naczyniowego, Badania
poziomu cholesterolu, Badania medyczne w celach diagnostycznych lub leczenia, Badania medyczne, Badania przesiewowe, Badania przesiewowe dotyczące serca, Badania
przesiewowe osteoporozy, Doradztwo medyczne w zakresie
ciąży, Dopasowanie urządzeń i aparatów ortopedycznych,
Dopasowywanie protez, Dopasowywanie protez kończyn,
Dopasowywanie przyrządów protetycznych, Dopasowywanie urządzeń ortopedycznych, Doradztwo medyczne w zakresie geriatrii, Doradztwo medyczne w zakresie dermatologii, Doradztwo medyczne w zakresie redukcji masy ciała,
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Doradztwo w dziedzinie rodzenia, Doradztwo w zakreisie leczenia farmakologicznego, Doradztwo w zakresie immunologii, Doradztwo w zakresie pomocy medycznej świadczone
przez lekarzy i wykwalifikowany personel medyczny, Doradztwo związane z badaniem słuchu, Implantacja (wszczepianie) włosów, Interpretacja sygnałów elektrokardiograficznych, Kliniki, Kliniki medyczne, Usługi telemedyczne, Usługi
terapeutyczne, Usługi położnicze, Usługi opieki medycznej
świadczone przez kliniki i szpitale, Pomoc medyczna, Pomoc
medyczna w nagłych wypadkach, Opieka zdrowotna w zakresie masaży terapeutycznych, Masaż tkanek głębokich,
Badania DNA do celów medycznych [badania przesiewowe],
Doradztwo w zakresie potrzeb medycznych osób starszych,
Informacja medyczna.
(210)
(731)
(540)
(540)

534302
(220) 2021 09 23
SICHELSKI MARCIN MRS, Biały Dunajec
(znak słowno-graficzny)
HK HOTEL KOPIENIEC

(531) 26.11.02, 26.11.08, 26.11.11, 01.01.05, 27.05.01, 27.05.17
(510), (511) 43 Hotele, hostele i pensjonaty, zakwaterowanie
wakacyjne i turystyczne.
(210) 534307
(220) 2021 09 23
(731) RUDNIK BARTOSZ GREKO, Tarnów
(540) (znak słowny)
(540) NETEKO
(510), (511) 16 Arkusze do pakowania z papieru, Blistry
do pakowania, Brązowy papier do pakowania, Chłonne arkusze papieru lub plastiku do pakowania żywności, Dekoracyjny papier do pakowania, Folie bąbelkowe do pakowania,
Folie do pakowania artykułów żywnościowych, Kartonowe
pudełka [do pakowania przemysłowego], Kartonowe pudełka do pakowania, w formie składanej, Kartonowe pudełka
do pakowania, w formie gotowej, Kartonowe pudełka do pakowania, Kartony do pakowania, Kartony z tektury do pakowania, Koperty papierowe do pakowania, Materiały do pakowania z papieru, Materiały do pakowania z kartonu, Papier
do pakowania prezentów, Papier do pakowania żywności,
Papierowe pudełka do pakowania, Papierowe torebki do pakowania, Arkusze papieru [artykuły papiernicze], Arkusze
papieru zadrukowane jednostronnie, Utrzymujące wilgoć
arkusze papieru lub plastiku do pakowania żywności, Karton
opakowaniowy, Kartonowe kontenery do pakowania, Kartonowe pudełka na prezenty, Kartony do dostarczania towarów, Kartony na prezenty, Kolorowy karton, Koperty na butelki z kartonu lub papieru, Materiały opakowaniowe [amortyzujące, do wyściełania] z papieru lub kartonu, Materiały opakowaniowe wykonane z kartonu, Opakowania kartonowe,
Papier i karton, Podstawki pod szklanki z kartonu, Pojemniki
kartonowe, Pojemniki kartonowe do pakowania, Przemysłowy papier i karton, Pudełka kartonowe, Pudełka kartonowe
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do użytku domowego, Pudełka kartonowe lub papierowe,
Pudełka kartonowe na drobne upominki, Pudełka z papieru
lub kartonu, Pudła kartonowe, Pudła na kapelusze z kartonu,
Pudła opakowaniowe [kartonowe], Rolki kartonowe, Rolki
kartonowe na pocztę, Składane pudełka kartonowe, Torebki oraz artykuły do pakowania i przechowywania z papieru,
kartonu lub tworzyw sztucznych, Wypełnienie z papieru lub
kartonu, Wystawowe kartonowe pudełka, Arkusze do pakowania z tworzyw sztucznych, Arkusze z tworzyw sztucznych
do owijania i pakowania, Arkusze z tworzyw sztucznych
do pakowania, Cienkie przezroczyste folie samoprzylegające
do pakowania, Folia bąbelkowa do pakowania, Folia do pakowania prezentów, Folia przylepna z tworzyw sztucznych
do pakowania, Folia wodoodporna z tworzyw sztucznych
do pakowania, Folia z tworzyw sztucznych do pakowania,
Folia z tworzyw sztucznych do pakowania żywności, Folie polietylenowe do zawijania lub pakowania, Folie z polipropylenu do pakowania, Folie z przezroczystej wiskozy
do pakowania, Folie z tworzyw sztucznych do pakowania
żywności do użytku w gospodarstwie domowym, Folie
z tworzyw sztucznych do owijania i pakowania, Materiały
do pakowania wykonane z krochmalu lub skrobi, Materiały
z tworzyw sztucznych do pakowania, Nawijana na rolkę folia
z tworzywa sztucznego do pakowania żywności, Nawijana
na rolkę folia z tworzywa sztucznego do pakowania produktów farmaceutycznych, Nawijana na rolkę folia z tworzywa
sztucznego do pakowania urządzeń elektronicznych, Papier
metalizowany do pakowania prezentów, Papier nasączony
olejem używany do pakowania, Papierowa taśma pakowa,
Pojemniki papierowe do pakowania, Pojemniki z papieru
do pakowania, Rolki folii z tworzyw sztucznych do pakowania, Torby papierowe do pakowania, Torby do pakowania
wykonane z biodegradowalnych tworzyw sztucznych, Torby do pakowania wykonane z biodegradowalnego papieru, Torby wyściełane folią bąbelkową do pakowania, Torby
z folii bąbelkowej do pakowania, Torby z tworzyw sztucznych do pakowania, Torby z tworzyw sztucznych do owijania i pakowania, Torebki do pakowania [koperty, woreczki]
z papieru lub tworzyw sztucznych, Etykiety z papieru lub
kartonu, Karton, Karton z miazgi drzewnej [artykuły papiernicze], Koperty na butelki z papieru lub kartonu, Ozdoby kartonowe na artykuły spożywcze, Pojemniki na lód wykonane
z papieru lub kartonu, Materiały opakowaniowe wykonane
z opartych na minerałach substytutach papieru, Papier tłuszczoodporny, Papier w arkuszach [artykuły piśmienne], Papierowe pojemniki do przechowywania, Papierowe pojemniki
do żywności na wynos, Papierowe torby na prezenty, Pojemniki papierowe, Pojemniki wykonane z papieru, Pokrowce
papierowe na meble, niedopasowane, Przemysłowe pojemniki opakowaniowe z papieru, Pudełka na prezenty z papieru, Pudełka papierowe do przechowywania kartek z życzeniami, Pudełka z papieru, Pudła papierowe, Taśmy z papieru,
Torby papierowe, Torby papierowe do celów domowych,
Torby papierowe na pocztę, Torby papierowe na zakupy, Torebki na kanapki z papieru lub tworzyw sztucznych, Torebki
z papieru na artykuły żywnościowe, Worki i torby papierowe,
Worki papierowe, Wyściełający papier do opakowań, Wyściełane torby papierowe, Wyściółka z papieru, Arkusze celulozy
regenerowanej do owijania, Arkusze z wiskozy do zawijania,
Materiały amortyzujące lub wyściełające wykonane z papieru używane jako opakowania, Papier do wyściełania, Wyściełane torby tekturowe.
(210)
(731)

534321
(220) 2021 09 23
DURDA ALBERT SŁONECZNA FRANCZYZA,
Wólka Szczecka
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(540) (znak słowny)
(540) Słoneczna Franczyza
(510), (511) 9 Fotowoltaiczne urządzenia i instalacje do wytwarzania energii elektrycznej z energii słonecznej, Instalacje
fotowoltaiczne do wytwarzania energii elektrycznej [elektrownie fotowoltaiczne], 11 Instalacje grzewcze na energię
słoneczną, Instalacje grzewcze zasilane energią słoneczną,
Pompy ciepła, Pompy ciepła do przetwarzania energii.

(210)
(731)
(540)
(540)
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534329
(220) 2021 09 22
WDOWCZYK ARTUR, Józefosław
(znak słowno-graficzny)
KIRCHOLM 1605

534325
(220) 2021 09 22
S-LAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mirków
(540) (znak słowny)
(540) LAPRESS
(510), (511) 5 Preparaty farmaceutyczne, Leki dla ludzi.
(210)
(731)

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

534326
(220) 2021 09 22
NGUYEN THI HUONG LENA, Wólka Kosowska
(znak słowno-graficzny)
VAGOE

(531) 27.05.01, 27.05.17
(510), (511) 25 Odzież męska, damska i dziecięca, Odzież
męska, Odzież, obuwie, nakrycia głowy.
534327
(220) 2021 09 24
SKATE-X SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) REPUBLIKA PARK

(210)
(731)

(531) 02.01.04, 02.01.20, 27.05.01
(510), (511) 18 Nalepki, naklejki, 21 Kubki, 25 Koszulki z krótkim rękawkiem.
534343
(220) 2021 09 22
S-LAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mirków
(540) (znak słowny)
(540) RIVAXAR
(510), (511) 5 Preparaty farmaceutyczne, Leki dla ludzi.

(210)
(731)

534344
(220) 2021 09 22
S-LAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mirków
(540) (znak słowny)
(540) EDOLOX
(510), (511) 5 Preparaty farmaceutyczne, Leki dla ludzi.

(210)
(731)

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

534345
(220) 2021 09 24
WILKI KROSNO SPÓŁKA AKCYJNA, Krosno
(znak słowno-graficzny)
WILKI KROSNO

(531) 26.07.25, 26.04.04, 26.04.09, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 41 Edukacja sportowa.
(210)
(731)
(540)
(540)

534328
(220) 2021 09 22
JURAK DIANA F.U.H. BUD-INWEST, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
BUD INWEST

(531) 07.01.08, 07.01.24, 27.05.01
(510), (511) 37 Usługi budowlane, Usługi budowlane i konstrukcyjne, Usługi szklarskie, Usługi w zakresie montażu i naprawy szkła płaskiego, Usługi szklarskie, wstawianie, konserwacja i naprawy szyb, okien i rolet, Usługi w zakresie remontów budynków, Naprawa okien, Naprawa rolet okiennych.

(531)

03.01.08, 03.01.16, 03.01.24, 26.11.02, 26.03.15, 27.05.01,
29.01.14
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej w związku z brelokami do kluczy [kółka do kluczy z ozdobami lub dekoracyjnymi zawieszkami], Usługi sprzedaży hurtowej w związku
z brelokami do kluczy [kółka do kluczy z ozdobami lub dekoracyjnymi zawieszkami], Usługi sprzedaży detalicznej w związku
z czapkami z daszkiem, Usługi sprzedaży hurtowej w związku
z czapkami z daszkiem, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z długopisami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z długopisami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z filiżankami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z filiżankami, Usługi
sprzedaży detalicznej w związku z szalikami rurkowymi (ko-
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minkami) na szyję, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z szalikami rurkowymi (kominkami) na szyję, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z koszulkami polo, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z koszulkami polo, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z kubkami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku
z kubkami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z kuflami do piwa, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z kuflami
do piwa, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z kurtkami
sportowymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z kurtkami
sportowymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z maseczkami ochronnymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z maseczkami ochronnymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku
z broszkami [dodatkami do ubrań], Usługi sprzedaży hurtowej
w związku z broszkami [dodatkami do ubrań], Usługi sprzedaży detalicznej w związku z otwieraczami do butelek, Usługi
sprzedaży hurtowej w związku z otwieraczami do butelek,
Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze skarpetkami, Usługi
sprzedaży hurtowej w związku ze skarpetkami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze smyczami [paskami] do noszenia, Usługi sprzedaży hurtowej w związku ze smyczami [paskami] do noszenia, Usługi sprzedaży detalicznej w związku
z szalikami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z szalikami,
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z torbami papierowymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z torbami papierowymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z wieszakami
do ubrań, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z wieszakami
do ubrań, 41 Usługi klubów sportowych, Szkolenia zawodników sportowych.
534353
(220) 2021 09 24
SANDEX MARIUSZ SZANDECKI, JOANNA
SZANDECKA SPÓŁKA JAWNA, Łomianki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Sandex
(210)
(731)

(531) 26.15.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 18 Podróżne torby na ubranie, Plecaki, Plecaki turystyczne, Torby plażowe, Sznurkowe siatki na zakupy,
24 Kuchenne ręczniki [tekstylne], Tekstylne ręczniki do twarzy, Ścierki do osuszania szkła [ręczniki], 25 Bandany na szyję,
Chusty [odzież], Fulary.
534354
(220) 2021 09 24
SANDEX MARIUSZ SZANDECKI, JOANNA
SZANDECKA SPÓŁKA JAWNA, Łomianki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SDX GROUP
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 18 Podróżne torby na ubranie, Plecaki, Plecaki turystyczne, Torby plażowe, Sznurkowe siatki na zakupy,
24 Kuchenne ręczniki [tekstylne], Tekstylne ręczniki do twarzy, Ścierki do osuszania szkła [ręczniki], 25 Bandany na szyję,
Chusty [odzież], Fulary.
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(210) 534362
(220) 2021 09 24
(731) SOWA WERONIKA, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) WERSOW
(510), (511) 3 Kosmetyki i preparaty kosmetyczne, Kosmetyki naturalne, Kosmetyki nielecznicze, Balsamy do ciała, Błyszczyki do ust, Dezodoranty i antyperspiranty, Emulsje do ciała,
Esencje i olejki eteryczne, Eyelinery, Farby do włosów, Fluid
do makijażu, Kadzidełka, Korektory [kosmetyki], Kosmetyki
do makijażu, Kosmetyki do paznokci, Kosmetyki do włosów,
Kosmetyki do ust, Kosmetyki do pielęgnacji urody, Kredki
do oczu, Kredki do ust, Kremy do ciała [kosmetyki], Kremy
do pielęgnacji skóry [kosmetyki], Kremy do twarzy [kosmetyki], Kremy nawilżające, Kremy ochronne, Kremy odżywcze,
Kremy kosmetyczne, Kremy samoopalające [kosmetyki], Kremy ujędrniające ciało, Kremy z filtrem przeciwsłonecznym,
Lakiery do paznokci, Lakiery do włosów, Maseczki do twarzy
i ciała, Maski kosmetyczne, Masła do twarzy i ciała, Mleczka
kosmetyczne, Mleczko kosmetyczne, Mydła, Nawilżające balsamy do ciała [kosmetyki], Odżywki do włosów, Odżywki
do paznokci, Olejek do kąpieli, Olejki do ciała [kosmetyki],
Olejki eteryczne, Olejki do włosów, Peelingi złuszczające
do ciała, Środki perfumeryjne i zapachowe, Pianki [kosmetyki], Płyny do pielęgnacji twarzy i ciała, Płyny do włosów i ciała, Podkłady do makijażu, Pomadki do ust, Pomady do włosów, Preparaty do kąpieli, Preparaty do depilacji i golenia,
Preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, Preparaty do opalania,
Preparaty do pielęgnacji skóry, oczu i paznokci, Preparaty kosmetyczne do włosów, Puder do ciała, Puder do makijażu,
Serum do celów kosmetycznych, Środki do higieny jamy ustnej, Tusze do rzęs, Toniki [kosmetyki], Szminki do ust, Szampony, Żele do twarzy i ciała [kosmetyki], Zestawy kosmetyków, Zioła do kąpieli, Kosmetyki do rzęs, Kosmetyki do samoopalania, Kosmetyki dla dzieci, Kremy do twarzy i ciała [kosmetyki], 5 Zioła do palenia do celów medycznych, Probiotyki (suplementy), Suplementy diety, Suplementy ziołowe, Suplementy dietetyczne i odżywcze, Suplementy ziołowe
w płynie, Suplementy żywnościowe, Dodatki odżywcze,
Dodatki witaminowe, Dietetyczne dodatki do żywności, Krople witaminowe, Preparaty dietetyczne i odżywcze, Preparaty witaminowe i mineralne, Zioła lecznicze, Żelki witaminowe, Mineralne suplementy diety, Odżywcze suplementy
diety, Suplementy odżywcze w płynie, Suplementy diety dla
sportowców, Suplementy żywnościowe w postaci proszku,
Suplementy diety składające się z witamin, Przeciwutleniające suplementy, Suplementy diety dla ludzi, Mineralne suplementy diety dla ludzi, Suplementy diety sporządzone głównie z witamin, Suplementy diety sporządzone głównie z minerałów, Suplementy diety poprawiające kondycję i wytrzymałość, Suplementy diety składające się z pierwiastków śladowych, 14 Biżuteria i wyroby jubilerskie, Biżuteria ze złota,
Biżuteria ze srebra wysokiej próby, Medale, Zawieszki [biżuteria], Zegarki, Zegary, Monety, Akcesoria do biżuterii, Akcesoria
do zegarków, Amulety, Biżuteria wykonana z metali szlachetnych, Bransoletki [biżuteria], Bransolety, Breloczki do kluczy,
Broszki [biżuteria], Charmsy, Części i akcesoria do biżuterii,
Etui na zegarki, Figurki do celów ozdobnych z metali szlachetnych, Kamienie szlachetne, Kasetki na biżuterię, Kolczyki,
Klipsy, Kółka na klucze i breloczki oraz zawieszki do nich, Krawaty (Spinki do -), Łańcuszki [biżuteria], Medaliony [biżuteria],
Naszyjniki, Odznaki metalowe do noszenia [metale szlachetne], Osobiste ozdoby z metali szlachetnych, Sztuczna biżuteria, Biżuteria osobista, Ozdoby [biżuteria], Ozdoby wykonane
z lub pokryte szlachetnymi i półszlachetnymi metalami lub
kamieniami i ich imitacjami, Pierścienie (ozdoby), Pierścionki
[biżuteria], Posągi i figurki wykonane z lub pokryte szlachetnymi i półszlachetnymi metalami lub kamieniami i ich imita-
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cjami, Pudełka na biżuterię i pudełka na zegarki, Spinki
do mankietów i krawatów, Sygnety, Szpilki ozdobne [biżuteria], Wisiorki biżuteryjne, Wpinki do klapy [biżuteria], Wyroby
jubilerskie, Wyroby biżuteryjne, Zapięcia do biżuterii,
16 Albumy fotograficzne i kolekcjonerskie, Afisze, plakaty, Artykuły biurowe, Artykuły do korektorowania i ścierania, Artykuły do pisania i stemplowania, Artykuły piśmiennicze, Artykuły papiernicze na przyjęcia, Artykuły papiernicze do pisania, Banknoty, Bilety, Biurowe artykuły papiernicze, Broszury,
Czasopisma [periodyki], Datowniki, Drukowane materiały piśmienne, Fiszki, Flamastry, Fotografie, Ilustrowane albumy,
Kalendarze, Kartki okolicznościowe, Kartony na prezenty, Karty, Karty do kolekcjonowania, Karty okolicznościowe, Karty
pocztowe, Katalogi, Kieszonkowe notesy, Kołonotatniki, Komiksy, Kolorowe długopisy, Kredki ołówkowe, Krzyżówki,
Książki, Markery, pisaki, Materiały do pisania, Materiały do rysowania, Materiały drukowane i artykuły papiernicze oraz
wyposażenie edukacyjne, Materiały piśmienne i wyposażenie edukacyjne, Materiały szkoleniowe i instruktażowe, Naklejki, Nadruki, Nalepki, Notatniki, Notesy, Obrazy i zdjęcia,
Odbitki, Ołówki, Pamiętniki, dzienniki, Papierowe materiały
biurowe, Pastele [kredki], Periodyki [czasopisma], Pinezki, Papierowe metki [zawieszki], Piórniki, Pisaki kolorowe, Plakaty
reklamowe, Pocztówki i widokówki, Przyrządy do pisania,
Przyrządy do rysowania, Publikacje promocyjne, Publikacje
edukacyjne, Publikacje reklamowe, Rysunki, Segregatory,
Skoroszyty, Skorowidze, Spinacze biurowe, Szkolne zeszyty,
Szkice, Teczki [artykuły biurowe], Terminarze, Ulotki, Wizytówki, Zaproszenia, Zestawy piśmienne, Zeszyty, Znaczki,
Znaczki pocztowe, Kredki do kolorowania, Książeczki do kolorowania, Pióra i długopisy [artykuły biurowe], Albumy
do wklejania, Naklejki [kalkomanie], Albumy na naklejki, Drukowane materiały szkoleniowe, Drukowane materiały edukacyjne, Drukowane materiały dydaktyczne, Drukowane zaproszenia, Dzienniki, Etui na przybory do pisania, Etui na paszporty, Etykiety z papieru, Figurki z papieru, Kleje do użytku
biurowego, Materiały i środki dla artystów i do dekoracji,
Podkładki na biurko, Pojemniki na artykuły papiernicze, Poradniki [podręczniki], Prace malarskie i kaligraficzne, Szyldy
reklamowe z papieru lub z kartonu, Torby do pakowania wykonane z biodegradowalnych tworzyw sztucznych, Torby
na zakupy z tworzywa sztucznego, Torby papierowe, Torby
z tworzyw sztucznych, do celów domowych, Torebki oraz
artykuły do pakowania i przechowywania z papieru, kartonu
lub tworzyw sztucznych, Wyposażenie dla artystów, rzemieślników i modelarzy, Zakładki do książek, 18 Parasole, Aktówki, Bagaż, Dyplomatki, Etui na banknoty, Etui na karty
kredytowe, Etui na klucze, Etui na wizytówki, Futerały przenośne na dokumenty, Kopertówki, Kosmetyczki, Kuferki kosmetyczne, Kufry i torby podróżne, Kufry bagażowe, Małe
walizki, Małe plecaki, Małe torby dla mężczyzn, Plecaki, Portfele, Portmonetki, Sakwy, Sakiewki skórzane, Saszetki biodrowe, Teczki i aktówki, Sportowe torby, Torby, Torby na zakupy,
Torby przenośne, Torby sportowe, Torby podróżne, Torby
plażowe, Torby uniwersalne, Torby zakupowe, Torebki, Torebki damskie, Walizeczki, Walizki, Walizy, Zestawy podróżne
[wyroby skórzane], 20 Meble, Meble biurowe, Meble domowe, Meble ogrodowe, Ekrany [meble], Skrzynie [meble], Pufy
[meble], Siedzenia [meble], Meble do siedzenia, Stanowiska
pracy [meble], Meble do salonu, Meble do przechowywania,
Sprzęt biurowy [meble], Meble domowe, biurowe i ogrodowe, Meble i akcesoria meblowe wyposażenia domu, Meble
wielofunkcyjne, Meble szkolne, Meble komputerowe, Meble
sypialne, Łóżka, Krzesła, fotele z ruchomym oparciem, Poduszki, Fotele, Biurka, Biurka modułowe [meble], Biurka z regulacją wysokości, Ruchome biurka, Krzesła [fotele] biurowe,
Fotele biurowe, Szafki do komputerów [meble], Pufy typu
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sako, 24 Narzuty na łóżka, Narzuty, Poszewki na poduszki, Poszwy na kołdry, Ręczniki, Bielizna domowa, w tym ręczniki
do twarzy, Bielizna kuchenna, Bielizna pościelowa i koce, Kołdry, Koce na kanapę, Koce piknikowe, Kocyki dziecięce, Pokrowce i narzuty na meble, Pościel, Prześcieradła, Przykrycia
na łóżka, Tekstylia, Tekstylia do sypialni, Tekstylia do wyposażenia domu, Tekstylia wykorzystywane w gospodarstwie
domowym, Ręczniki kąpielowe, Ręczniki łazienkowe, Ręczniki plażowe, Ręczniki dla dzieci, Narzuty na łóżko, Kapy na łóżka, Pledy podróżne, Koce jedwabne, Koce wełniane, Koce
bawełniane, Jedwabne koce na łóżka, 25 Bielizna, Obuwie,
Czapki [nakrycia głowy], Czapki i czapeczki sportowe, Garnitury, Kombinezony, Koszule, Koszulki z krótkim rękawem, Krawaty, Bluzy z kapturem, Kurtki bluzy, Bluzy dresowe, Spodnie,
Nakrycia głowy, Opaski na głowę, Podkoszulki, Kurtki,
Spodnie dresowe, Dresy wiatroszczelne, Dresy ortalionowe,
Odzież, Odzież treningowa, Odzież męska, Odzież wieczorowa, Odzież dziecięca, Odzież niemowlęca, Odzież sportowa,
Odzież dziewczęca, Odzież damska, Odzież dla chłopców,
Odzież męska, damska i dziecięca, Bandany, Bezrękawniki,
Bikini, Bluzki, Bluzki z krótkimi rękawami, Body [odzież], Chusty, szale na głowę, Dżinsy, Getry, Golfy, Kamizelki, Kąpielówki,
Kimona, Kominiarki, Kostiumy, Kostiumy kąpielowe, Koszulki
polo, Koszulki sportowe z krótkimi rękawami, Koszulki z nadrukami, Krótkie spodnie, Legginsy, Maski ochronne [odzież],
Ocieplacze, Odzież wodoodporna, Odzież o termoizolacyjnych właściwościach, Paski [odzież], Piżamy, Płaszcze, Polary,
Poszetki, Rajstopy, Rękawiczki [odzież], Skarpetki, Spodenki,
Spódnice, Stroje jednoczęściowe, Sukienki damskie, Swetry,
Szale, Szaliki, Szelki, Szlafroki, Szorty [odzież], T-shirty z krótkim rękawem, Trykoty [ubrania], Kapcie skórzane, Pantofle
domowe, Pantofle kąpielowe, Pantofle domowe ze skóry,
Pantofle z tworzyw sztucznych, Podomki [szlafroki], Podkoszulki sportowe, Podkoszulki bez rękawów, Podkoszulki
z długimi rękawami, Bielizna nocna, Bielizna damska, Bielizna
osobista, Bokserki damskie [bielizna], Bielizna dla mężczyzn,
35 Usługi sprzedaży detalicznej świadczone on-line w zakresie artykułów kosmetycznych, Usługi w zakresie detalicznej
sprzedaży wysyłkowej artykułów kosmetycznych, Usługi
handlu detalicznego związane ze sprzedażą subskrybowanych pudełek zawierających kosmetyki, Usługi sklepów detalicznych on-line związane z produktami kosmetycznymi
i pielęgnacyjnymi, 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 handlu detalicznego w odniesieniu do akcesoriów
odzieżowych, Usługi w zakresie wysyłkowej sprzedaży detalicznej akcesoriów odzieżowych, Usługi sprzedaży detalicznej
świadczone on-line w zakresie artykułów odzieżowych, Usługi
w zakresie sklepów detalicznych w branży odzieżowej, Usługi
sprzedaży detalicznej związane ze sprzedażą odzieży i dodatków odzieżowych, Usługi sprzedaży detalicznej w związku
z suplementami diety, Usługi sprzedaży hurtowej w związku
z suplementami diety, Usługi sprzedaży hurtowej w związku
z biżuterią, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z biżuterią,
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z artykułami papierniczymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z artykułami
papierniczymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z torbami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z torbami, Usługi
sprzedaży detalicznej świadczone on-line w zakresie torebek,
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z meblami, Usługi
sprzedaży hurtowej w związku z meblami, Usługi handlu detalicznego dotyczące tekstyliów domowych, Usługi sprzedaży
hurtowej w związku z wyposażeniem domu, Usługi sprzedaży
detalicznej w związku z wyposażeniem domu.
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(510), (511) 3 Kosmetyki i preparaty kosmetyczne, Kosmetyki
naturalne, Kosmetyki nielecznicze, Balsamy do ciała, Błyszczyki do ust, Dezodoranty i antyperspiranty, Emulsje do ciała,
Esencje i olejki eteryczne, Eyelinery, Farby do włosów, Fluid
do makijażu, Kadzidełka, Korektory [kosmetyki], Kosmetyki
do makijażu, Kosmetyki do paznokci, Kosmetyki do włosów,
Kosmetyki do ust, Kosmetyki do pielęgnacji urody, Kredki
do oczu, Kredki do ust, Kremy do ciała [kosmetyki], Kremy
do pielęgnacji skóry [kosmetyki], Kremy do twarzy [kosmetyki], Kremy nawilżające, Kremy ochronne, Kremy odżywcze,
Kremy kosmetyczne, Kremy samoopalające [kosmetyki], Kremy ujędrniające ciało, Kremy z filtrem przeciwsłonecznym,
Lakiery do paznokci, Lakiery do włosów, Maseczki do twarzy
i ciała, Maski kosmetyczne, Masła do twarzy i ciała, Mleczka
kosmetyczne, Mleczko kosmetyczne, Mydła, Nawilżające balsamy do ciała [kosmetyki], Odżywki do włosów, Odżywki
do paznokci, Olejek do kąpieli, Olejki do ciała [kosmetyki],
Olejki eteryczne, Olejki do włosów, Peelingi złuszczające
do ciała, Środki perfumeryjne i zapachowe, Pianki [kosmetyki], Płyny do pielęgnacji twarzy i ciała, Płyny do włosów i ciała,
Podkłady do makijażu, Pomadki do ust, Pomady do włosów,
Preparaty do kąpieli, Preparaty do depilacji i golenia, Preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, Preparaty do opalania, Preparaty do pielęgnacji skóry, oczu i paznokci, Preparaty kosmetyczne do włosów, Puder do ciała, Puder do makijażu, Serum
do celów kosmetycznych, Środki do higieny jamy ustnej, Tusze do rzęs, Toniki [kosmetyki], Szminki do ust, Szampony,
Żele do twarzy i ciała [kosmetyki], Zestawy kosmetyków, Zioła
do kąpieli, Kosmetyki do rzęs, Kosmetyki do samoopalania,
Kosmetyki dla dzieci, Kremy do twarzy i ciała [kosmetyki],
5 Zioła do palenia do celów medycznych, Probiotyki (suplementy), Suplementy diety, Suplementy ziołowe, Suplementy
dietetyczne i odżywcze, Suplementy ziołowe w płynie, Suplementy żywnościowe, Dodatki odżywcze, Dodatki witaminowe, Dietetyczne dodatki do żywności, Krople witaminowe,
Preparaty dietetyczne i odżywcze, Preparaty witaminowe
i mineralne, Zioła lecznicze, Żelki witaminowe, Mineralne suplementy diety, Odżywcze suplementy diety, Suplementy
odżywcze w płynie, Suplementy diety dla sportowców, Suplementy żywnościowe w postaci proszku, Suplementy diety
składające się z witamin, Przeciwutleniające suplementy, Suplementy diety dla ludzi, Mineralne suplementy diety dla ludzi, Suplementy diety sporządzone głównie z witamin, Suplementy diety sporządzone głównie z minerałów, Suplementy
diety poprawiające kondycję i wytrzymałość, Suplementy
diety składające się z pierwiastków śladowych, 14 Biżuteria
i wyroby jubilerskie, Biżuteria ze złota, Biżuteria ze srebra wysokiej próby, Medale, Zawieszki [biżuteria], Zegarki, Zegary,
Monety, Akcesoria do biżuterii, Akcesoria do zegarków, Amulety, Biżuteria wykonana z metali szlachetnych, Bransoletki
[biżuteria], Bransolety, Breloczki do kluczy, Broszki [biżuteria],
Charmsy, Części i akcesoria do biżuterii, Etui na zegarki, Figurki
do celów ozdobnych z metali szlachetnych, Kamienie szlachetne, Kasetki na biżuterię, Kolczyki, Klipsy, Kółka na klucze
i breloczki oraz zawieszki do nich, Krawaty (Spinki do -), Łańcuszki [biżuteria], Medaliony [biżuteria], Naszyjniki, Odznaki
metalowe do noszenia [metale szlachetne], Osobiste ozdoby
z metali szlachetnych, Sztuczna biżuteria, Biżuteria osobista,
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Ozdoby [biżuteria], Ozdoby wykonane z lub pokryte szlachetnymi i półszlachetnymi metalami lub kamieniami i ich imitacjami, Pierścienie (ozdoby), Pierścionki [biżuteria], Posągi i figurki wykonane z lub pokryte szlachetnymi i półszlachetnymi metalami lub kamieniami i ich imitacjami, Pudełka na biżuterię i pudełka na zegarki, Spinki do mankietów i krawatów,
Sygnety, Szpilki ozdobne [biżuteria], Wisiorki biżuteryjne,
Wpinki do klapy [biżuteria], Wyroby jubilerskie, Wyroby biżuteryjne, Zapięcia do biżuterii, 16 Albumy fotograficzne i kolekcjonerskie, Afisze, plakaty, Artykuły biurowe, Artykuły do korektorowania i ścierania, Artykuły do pisania i stemplowania,
Artykuły piśmiennicze, Artykuły papiernicze na przyjęcia, Artykuły papiernicze do pisania, Banknoty, Bilety, Biurowe artykuły papiernicze, Broszury, Czasopisma [periodyki], Datowniki, Drukowane materiały piśmienne, Fiszki, Flamastry, Fotografie, Ilustrowane albumy, Kalendarze, Kartki okolicznościowe,
Kartony na prezenty, Karty, Karty do kolekcjonowania, Karty
okolicznościowe, Karty pocztowe, Katalogi, Kieszonkowe notesy, Kołonotatniki, Komiksy, Kolorowe długopisy, Kredki
ołówkowe, Krzyżówki, Książki, Markery, pisaki, Materiały do pisania, Materiały do rysowania, Materiały drukowane i artykuły
papiernicze oraz wyposażenie edukacyjne, Materiały piśmienne i wyposażenie edukacyjne, Materiały szkoleniowe
i instruktażowe, Naklejki, Nadruki, Nalepki, Notatniki, Notesy,
Obrazy i zdjęcia, Odbitki, Ołówki, Pamiętniki, dzienniki, Papierowe materiały biurowe, Pastele [kredki], Periodyki [czasopisma], Pinezki, Papierowe metki [zawieszki], Piórniki, Pisaki kolorowe, Plakaty reklamowe, Pocztówki i widokówki, Przyrządy
do pisania, Przyrządy do rysowania, Publikacje promocyjne,
Publikacje edukacyjne, Publikacje reklamowe, Rysunki, Segregatory, Skoroszyty, Skorowidze, Spinacze biurowe, Szkolne
zeszyty, Szkice, Teczki [artykuły biurowe], Terminarze, Ulotki,
Wizytówki, Zaproszenia, Zestawy piśmienne, Zeszyty, Znaczki, Znaczki pocztowe, Kredki do kolorowania, Książeczki
do kolorowania, Pióra i długopisy [artykuły biurowe], Albumy
do wklejania, Naklejki [kalkomanie], Albumy na naklejki, Drukowane materiały szkoleniowe, Drukowane materiały edukacyjne, Drukowane materiały dydaktyczne, Drukowane zaproszenia, Dzienniki, Etui na przybory do pisania, Etui na paszporty, Etykiety z papieru, Figurki z papieru, Kleje do użytku biurowego, Materiały i środki dla artystów i do dekoracji, Podkładki
na biurko, Pojemniki na artykuły papiernicze, Poradniki [podręczniki], Prace malarskie i kaligraficzne, Szyldy reklamowe
z papieru lub z kartonu, Torby do pakowania wykonane z biodegradowalnych tworzyw sztucznych, Torby na zakupy
z tworzywa sztucznego, Torby papierowe, Torby z tworzyw
sztucznych, do celów domowych, Torebki oraz artykuły
do pakowania i przechowywania z papieru, kartonu lub tworzyw sztucznych, Wyposażenie dla artystów, rzemieślników
i modelarzy, Zakładki do książek, 18 Parasole, Aktówki, Bagaż,
Dyplomatki, Etui na banknoty, Etui na karty kredytowe, Etui
na klucze, Etui na wizytówki, Futerały przenośne na dokumenty, Kopertówki, Kosmetyczki, Kuferki kosmetyczne, Kufry
i torby podróżne, Kufry bagażowe, Małe walizki, Małe plecaki,
Małe torby dla mężczyzn, Plecaki, Portfele, Portmonetki, Sakwy, Sakiewki skórzane, Saszetki biodrowe, Teczki i aktówki,
Sportowe torby, Torby, Torby na zakupy, Torby przenośne, Torby sportowe, Torby podróżne, Torby plażowe, Torby uniwersalne, Torby zakupowe, Torebki, Torebki damskie, Walizeczki,
Walizki, Walizy, Zestawy podróżne [wyroby skórzane],
20 Meble, Meble biurowe, Meble domowe, Meble ogrodowe,
Ekrany [meble], Skrzynie [meble], Pufy [meble], Siedzenia [meble], Meble do siedzenia, Stanowiska pracy [meble], Meble
do salonu, Meble do przechowywania, Sprzęt biurowy [meble], Meble domowe, biurowe i ogrodowe, Meble i akcesoria
meblowe wyposażenia domu, Meble wielofunkcyjne, Meble
szkolne, Meble komputerowe, Meble sypialne, Łóżka, Krzesła,
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fotele z ruchomym oparciem, Poduszki, Fotele, Biurka, Biurka
modułowe [meble], Biurka z regulacją wysokości, Ruchome
biurka, Krzesła [fotele] biurowe, Fotele biurowe, Szafki do komputerów [meble], Pufy typu sako, 24 Narzuty na łóżka, Narzuty, Poszewki na poduszki, Poszwy na kołdry, Ręczniki, Bielizna
domowa, w tym ręczniki do twarzy, Bielizna kuchenna, Bielizna pościelowa i koce, Kołdry, Koce na kanapę, Koce piknikowe, Kocyki dziecięce, Pokrowce i narzuty na meble, Pościel,
Prześcieradła, Przykrycia na łóżka, Tekstylia, Tekstylia do sypialni, Tekstylia do wyposażenia domu, Tekstylia wykorzystywane w gospodarstwie domowym, Ręczniki kąpielowe,
Ręczniki łazienkowe, Ręczniki plażowe, Ręczniki dla dzieci,
Narzuty na łóżko, Kapy na łóżka, Pledy podróżne, Koce jedwabne, Koce wełniane, Koce bawełniane, Jedwabne koce
na łóżka, 25 Bielizna, Obuwie, Czapki [nakrycia głowy], Czapki
i czapeczki sportowe, Garnitury, Kombinezony, Koszule, Koszulki z krótkim rękawem, Krawaty, Bluzy z kapturem, Kurtki
bluzy, Bluzy dresowe, Spodnie, Nakrycia głowy, Opaski na głowę, Podkoszulki, Kurtki, Spodnie dresowe, Dresy wiatroszczelne, Dresy ortalionowe, Odzież, Odzież treningowa, Odzież
męska, Odzież wieczorowa, Odzież dziecięca, Odzież niemowlęca, Odzież sportowa, Odzież dziewczęca, Odzież damska, Odzież dla chłopców, Odzież męska, damska i dziecięca,
Bandany, Bezrękawniki, Bikini, Bluzki, Bluzki z krótkimi rękawami, Body [odzież], Chusty, szale na głowę, Dżinsy, Getry,
Golfy, Kamizelki, Kąpielówki, Kimona, Kominiarki, Kostiumy,
Kostiumy kąpielowe, Koszulki polo, Koszulki sportowe
z krótkimi rękawami, Koszulki z nadrukami, Krótkie spodnie,
Legginsy, Maski ochronne [odzież], Ocieplacze, Odzież wodoodporna, Odzież o termoizolacyjnych właściwościach, Paski
[odzież], Piżamy, Płaszcze, Polary, Poszetki, Rajstopy, Rękawiczki [odzież], Skarpetki, Spodenki, Spódnice, Stroje jednoczęściowe, Sukienki damskie, Swetry, Szale, Szaliki, Szelki, Szlafroki,
Szorty [odzież], T-shirty z krótkim rękawem, Trykoty [ubrania],
Kapcie skórzane, Pantofle domowe, Pantofle kąpielowe, Pantofle domowe ze skóry, Pantofle z tworzyw sztucznych, Podomki [szlafroki], Podkoszulki sportowe, Podkoszulki bez rękawów, Podkoszulki z długimi rękawami, Bielizna nocna, Bielizna
damska, Bielizna osobista, Bokserki damskie [bielizna], Bielizna
dla mężczyzn, 35 Usługi sprzedaży detalicznej świadczone
on-line w zakresie artykułów kosmetycznych, Usługi w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej artykułów kosmetycznych, Usługi handlu detalicznego związane ze sprzedażą subskrybowanych pudełek zawierających kosmetyki, Usługi sklepów detalicznych on-line związane z produktami kosmetycznymi i pielęgnacyjnymi, 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 handlu detalicznego w odniesieniu do akcesoriów
odzieżowych, Usługi w zakresie wysyłkowej sprzedaży detalicznej akcesoriów odzieżowych, Usługi sprzedaży detalicznej
świadczone on-line w zakresie artykułów odzieżowych, Usługi
w zakresie sklepów detalicznych w branży odzieżowej, Usługi
sprzedaży detalicznej związane ze sprzedażą odzieży i dodatków odzieżowych, Usługi sprzedaży detalicznej w związku
z suplementami diety, Usługi sprzedaży hurtowej w związku
z suplementami diety, Usługi sprzedaży hurtowej w związku
z biżuterią, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z biżuterią,
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z artykułami papierniczymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z artykułami
papierniczymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z torbami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z torbami, Usługi
sprzedaży detalicznej świadczone on-line w zakresie torebek,
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z meblami, Usługi
sprzedaży hurtowej w związku z meblami, Usługi handlu deta-
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licznego dotyczące tekstyliów domowych, Usługi sprzedaży
hurtowej w związku z wyposażeniem domu, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z wyposażeniem domu.
534374
(220) 2021 09 25
MATERA MICHAŁ KANCELARIA ADWOKACKA,
Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Fundacja Stójka z Mostkiem
(510), (511) 36 Zbiórki funduszy na cele charytatywne, Usługi
zbierania funduszy na cele charytatywne za pośrednictwem
organizowania i prowadzenia gal, Usługi gromadzenia funduszy
na cele charytatywne dla dzieci potrzebujących, Usługi charytatywne w zakresie datków pieniężnych, Usługi charytatywne,
mianowicie usługi finansowe, Udzielanie informacji związanych
ze zbiórkami funduszy na cele charytatywne, Świadczenie
usług charytatywnych w zakresie zbierania funduszy dotyczących równoważenia emisji dwutlenku węgla, Przydzielanie
dotacji pieniężnych dla organizacji charytatywnych, Organizowanie zbiórek charytatywnych [na rzecz osób trzecich], Organizowanie wydarzeń mających na celu zbieranie funduszy
na cele charytatywne, Organizowanie działań mających na celu
zbieranie funduszy na cele charytatywne, Organizacja zbiórek
charytatywnych, Inwestowanie funduszy na cele charytatywne,
Gromadzenie funduszy na cele charytatywne poprzez sprzedaż
znaczków charytatywnych, Gromadzenie funduszy na cele charytatywne za pomocą imprez rozrywkowych, 41 Usługi wydawnicze, Doradztwo w zakresie szkoleń, Kursy szkoleniowe.
(210)
(731)

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

534388
(220) 2021 09 23
CACH PAWEŁ GALICYA DYSTRYBUCJA, Przeworsk
(znak słowno-graficzny)
GAL PARTS

(531) 27.05.01, 29.01.12, 15.07.01
(510), (511) 12 Części wykończenia wnętrza samochodów,
Części hamulcowe do samochodów, Części konstrukcyjne
do samochodów, Części i akcesoria do pojazdów lądowych,
Mechanizmy napędowe, w tym silniki do pojazdów lądowych, 35 Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie części samochodowych, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie części
samochodowych.
534389
(220) 2021 09 23
UTH-GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) UTH - Group
(510), (511) 22 Liny, Liny holownicze do samochodów, Liny
niemetalowe, Niemetalowe pasy do transportu ładunków,
Pasy niemetalowe do transportu ładunków, Sznurek do pakowania, Sznurek niemetalowy do owijania lub wiązania,
Sznurki, Sznurki na sieci, Sznury do pakowania, Sznury stanowiące zawieszenie w oknie otwieranym pionowo, Tekstylia z nieprzetworzonych włókien, Uprzęże niemetalowe
do przenoszenia ładunków, Złączki niemetalowe.
(210)
(731)
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534395
(220) 2021 09 27
FINE DINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Chef de cuisine depuis 1884

(210)
(731)

(531) 09.07.19, 26.11.08, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 8 Noże kuchenne, Noże kucharskie, Sztućce
stołowe [noże, widelce i łyżki], Noże do pracy, Nożyczki,
21 Garnki kuchenne, Garnki, Rondle, Patelnie, Pojemniki kuchenne, Termosy do przechowywania żywności, Przybory
kuchenne, Pokrywki do garnków, Podstawki pod garnki, Nieelektryczne zaparzacze do kawy i herbaty, Podgrzewacze
świeczkowe, elektryczne i nieelektryczne, Przybory kuchenne, z wyjątkiem widelców, noży i łyżek, Deski do krojenia,
Deski do krojenia z tworzyw sztucznych, Deski do krojenia
do użytku kuchennego.
534396
(220) 2021 09 27
FINE DINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BARMATIC
(210)
(731)

(531) 24.15.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 7 Zmywarki do naczyń, Chłodziarki elektryczne,
Warniki do zaparzania w naprężeniu, Warniki do zaparzania
kawy, Warniki do zaparzania herbaty, Elektryczne sokowirówki, Blendery elektryczne do celów domowych, Kuchenne
miksery, elektryczne, Maszyny do przygotowywania żywności [przemysłowe], Maszyny do mielenia [elektryczne] przemysłowe, Blendery elektryczne przemysłowe, 11 Maszyny
do produkcji kostek lodu, Kostkarki do lodu do lodówek,
Chłodziarki elektryczne.
534397
(220) 2021 09 27
FINE DINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) BARMATIC
(510), (511) 7 Zmywarki do naczyń, Warniki do zaparzania
w naprężeniu, Warniki do zaparzania kawy, Warniki do zaparzania herbaty, Elektryczne sokowirówki, Blendery elektryczne do celów domowych, Kuchenne miksery, elektryczne,
Maszyny do przygotowywania żywności [przemysłowe],
(210)
(731)
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Maszyny do mielenia [elektryczne] przemysłowe, Blendery
elektryczne przemysłowe, 11 Maszyny do produkcji kostek
lodu, Kostkarki do lodu do lodówek, Chłodziarki elektryczne.
(210) 534398
(220) 2021 09 24
(731) BRAUN SEBASTIAN, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) STARPLAR
(510), (511) 9 E-booki, Elektroniczne publikacje do pobrania w dziedzinie gier wideo, Filmy wideo, Gazety elektroniczne do pobrania, Grafiki komputerowe do pobrania,
Informacje do pobrania nawiązujące do gier, Instrukcje obsługi w formie elektronicznej, Książki audio, Książki
elektroniczne do pobrania, Książki zapisane na płytach,
Nagrania audio i wideo, Nagrania wideo z filmami, Pobieralne broszury elektroniczne, Podcasty, Podcasty do pobrania, Publikacje elektroniczne, Publikacje elektroniczne,
do pobrania, Videocasty, 35 Usługi handlu detalicznego
związane z pobieralnymi publikacjami elektronicznymi,
Usługi handlu detalicznego związane z pobieralnymi plikami muzycznymi, Usługi handlu detalicznego związane
z filiżankami i szklankami, Usługi handlu detalicznego
on-line w zakresie muzyki i filmów nagranych oraz do pobrania, Usługi handlu detalicznego on-line obejmującego nagraną muzykę i nagrane filmy do pobrania, Usługi
sklepów detalicznych on-line obejmujące odzież, Usługi
sprzedaży detalicznej związane ze sprzedażą odzieży
i dodatków odzieżowych, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z nakryciami głowy, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z drukami, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z odzieżą, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z artykułami papierniczymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z grami, Usługi sprzedaży detalicznej świadczone on-line w zakresie artykułów odzieżowych, Usługi
w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej odzieży,
Usługi w zakresie sklepów detalicznych w branży odzieżowej, Usługi sprzedaży detalicznej związane z materiałami piśmiennymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku
z torbami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z wyposażeniem domu, Usługi sprzedaży detalicznej świadczone on-line w zakresie torebek, Dystrybucja materiałów
reklamowych, Dystrybucja materiałów promocyjnych,
Rozpowszechnianie materiałów reklamowych, Rozpowszechnianie reklam poprzez Internet, 41 Gry internetowe [nie do pobrania], Udostępnianie gier komputerowych
on-line, Udostępnianie informacji on-line na temat strategii gier komputerowych i wideo i powiązanych produktów, Udostępnianie interaktywnych gier komputerowych
z udziałem kilku graczy, za pośrednictwem Internetu oraz
elektronicznych sieci komunikacyjnych, Udostępnianie
interaktywnych gier komputerowych on-line, Udostępnianie w trybie on-line informacji związanych z grami
komputerowymi i rozszerzeniami komputerowymi do gier,
Edukacja, Elektroniczna publikacja tekstów i druków, innych
niż reklamowe, w Internecie, Pisanie i publikowanie tekstów,
innych niż teksty reklamowe, Publikacja broszur, Publikowanie
drogą elektroniczną, Publikowanie książek, Publikowanie druków, również w formie elektronicznej, innych niż do celów reklamowych, Publikowanie multimedialne książek, Publikowanie tekstów, Udostępnianie elektronicznych publikacji on-line,
Udostępnianie publikacji elektronicznych.
(210) 534416
(220) 2021 09 27
(731) KOLIADA RC SPÓŁKA JAWNA, Pierwoszyno
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) OCEAN SUSHI

(531) 03.09.24, 26.11.07, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 43 Oferowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach, Restauracje oferujące dania na wynos, Serwowanie
żywności i napojów dla gości w restauracjach, Usługi restauracji
sprzedających sushi, Usługi restauracyjne, Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem.
534424
(220) 2021 09 27
SANO-NOWOCZESNE ŻYWIENIE ZWIERZĄT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sękowo
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Sano
(210)
(731)
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(210) 534426
(220) 2021 09 27
(731) KARSKI BARTOSZ INVEST GROUP, Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) kuchnia MARCHÉ Mówią, że najsmaczniejsza!
(510), (511) 35 Usługi świadczone przez franczyzodawcę, mianowicie pomoc w prowadzeniu przedsiębiorstw, przemysłowych lub handlowych lub w zarządzaniu nimi, Doradztwo biznesowe w zakresie prowadzenia restauracji w oparciu o umowę
franczyzy, 43 Usługi w zakresie przygotowania jedzenia i napojów, Usługi restauracyjne, Usługi restauracji sprzedających!
posiłki na wynos, Serwowanie jedzenia i napojów, Restauracje
oferujące dania na wynos, Przygotowywanie posiłków i napojów, Oferowanie żywności i napojów w restauracjach, 45 Licencjonowanie koncepcji franczyzowych, jako usługi prawne.
534441
(220) 2021 09 28
SL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowy Dwór Mazowiecki
(540) (znak słowny)
(540) PREMIUM & ROYALS BUSINESS
(510), (511) 34 Tytoń i produkty tytoniowe (w tym substytuty tytoniu), Papierosy, cygara, cygaretki i inne gotowe artykuły dla palaczy, Papierosy, Papierosy z filtrem.
(210)
(731)

534467
(220) 2021 09 28
EDUSOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice
(540) (znak słowny)
(540) HEALTHSOL
(510), (511) 5 Białkowe suplementy diety, Białkowe suplementy dla zwierząt, Lecznicze suplementy do pasz dla zwierząt, Mineralne suplementy diety, Mineralne suplementy diety
dla ludzi, Mineralne suplementy diety dla zwierząt, Mineralne
suplementy odżywcze, Naturalne suplementy diety do leczenia klaustrofobii, Nutraceutyki do stosowania jako suplementy
diety, Odżywcze suplementy diety, Probiotyki (suplementy),
Przeciwutleniające suplementy diety, Przeciwutleniające suplementy, Suplementy dietetyczne i odżywcze, Suplementy
diety, Suplementy diety dla ludzi, Suplementy diety dla ludzi
nieprzeznaczone do celów leczniczych, Suplementy diety dla
ludzi i zwierząt, Suplementy diety dla niemowląt.
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.11.01
(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.
(210)
(731)
(540)
(540)

534425
(220) 2021 09 27
KARSKI BARTOSZ INVEST GROUP, Wrocław
(znak słowno-graficzny)
kuchnia MARCHÉ Mówią, że najsmaczniejsza!

534500
(220) 2021 09 29
KIK ZIEMSKIE PRODUKTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Leśniakowizna
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KiK Krajewscy 1972 PODŁOŻA HOBBY
ZIEMIA KOMPOST TORF KORA
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.13, 10.03.04
(510), (511) 35 Usługi świadczone przez franczyzodawcę, mianowicie pomoc w prowadzeniu przedsiębiorstw, przemysłowych lub handlowych lub w zarządzaniu nimi, Doradztwo biznesowe w zakresie prowadzenia restauracji w oparciu o umowę
franczyzy, 43 Usługi w zakresie przygotowania jedzenia i napojów, Usługi restauracyjne, Usługi restauracji sprzedających
posiłki na wynos, Serwowanie jedzenia i napojów, Restauracje
oferujące dania na wynos, Przygotowywanie posiłków i napojów, Oferowanie żywności i napojów w restauracjach, 45 Licencjonowanie koncepcji franczyzowych, jako usługi prawne.

(531) 05.09.24, 05.05.01, 26.01.15, 27.05.01, 29.01.14, 26.11.02
(510), (511) 1 Podłoża hodowlane.
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(210) 534510
(220) 2021 09 29
(731) FUCHS GRAŻYNA, Bojszowy Nowe
(540) (znak słowny)
(540) Grażyna Fuchs
(510), (511) 41 Edukacja, Usługi edukacyjne, Szkolenia edukacyjne, Testy edukacyjne, Sprawdziany edukacyjne, Edukacja [nauczanie], Edukacja językowa, Seminaria edukacyjne, Informacja o edukacji, Przeprowadzanie sprawdzianów
edukacyjnych, Zapewnianie kursów edukacyjnych, Usługi
doradztwa edukacyjnego, Zapewnianie pokazów edukacyjnych, Opracowywanie materiałów edukacyjnych, Usługi
edukacyjne w zakresie zapewniania kursów edukacyjnych,
Edukacja w dziedzinie informatyki, Usługi edukacji dla dorosłych, Oddziały opieki dziennej [edukacyjne], Usługi edukacyjne i instruktażowe, Warsztaty w celach edukacyjnych,
Organizowanie spotkań z dziedziny edukacji, Obozy letnie
[rozrywka i edukacja], Usługi doradcze w zakresie edukacji,
Organizacja i przeprowadzanie kursów edukacyjnych, Usługi
konsultacyjne związane z edukacją inżynieryjną, Usługi w zakresie edukacji i nauczania, Usługi edukacyjne w zakresie
szkół średnich, Usługi edukacyjne w postaci szkół korespondencyjnych, Usługi edukacyjne związane z przetwarzaniem
danych, Usługi edukacyjne w postaci spersonalizowanego
nauczania, Usługi edukacyjne świadczone przez szkoły wyższe, Organizowanie uczestnictwa uczniów w zajęciach edukacyjnych, Organizacja aktywności edukacyjnych na obozach letnich, Prowadzenie kursów edukacyjnych z zakresu
nauk ścisłych, Usługi edukacyjne związane z nauką języków
obcych, Usługi edukacyjne i szkoleniowe w zakresie lingwistyki, Usługi edukacyjne w zakresie nauki drugiego języka,
Zapewnianie testów edukacyjnych i ocen w formie komputerowej, Usługi edukacyjne świadczone przez szkoły w zakresie nauczania języków obcych, Zapewnianie zajęć uzupełniających z matematyki.
(210) 534522
(220) 2021 09 29
(731) MENIO-BALBOUS MAGDALENA, Nowy Sącz
(540) (znak słowny)
(540) Yasmeen
(510), (511) 3 Kosmetyki kolorowe, Kosmetyki, Aerozole
do odświeżania i oczyszczania skóry, Aloesowe preparaty
do celów kosmetycznych, Ambra, Antyperspiranty, Aromaty, Aromatyczne olejki do kąpieli, Aromatyczne olejki eteryczne, Balsam do ciała, Balsam do włosów, Balsamy do celów kosmetycznych, Barwniki kosmetyczne, Bazy do perfum kwiatowych, Błyszczyki do ust, Brokat kosmetyczny,
Bursztyn jako wyrób perfumeryjny, Chusteczki nasączone
olejkami Eterycznymi, Chusteczki perfumowane, Dezodoranty, Ekstrakty perfum, Esencje Eteryczne, Olejki eteryczne, Gaziki do celów kosmetycznych, Kadzidełka, Kosmetyczne Peelingi do ciała, Kosmetyczne płyny do włosów,
Kosmetyki do ust, Kosmetyki do włosów, Kosmetyki w formie olejków, Kosmetyki w formie mleczek, Kosmetyki w formie żeli, Kosmetyki w postaci kremów, Kosmetyki w postaci płynów, Kostki mydła do mycia ciała, Kremowe mydło
do ciała, Kremy do rąk, Krem do skóry, Lakier do włosów,
Lakiery do Paznokci, Maseczki do ciała, Maski kosmetyczne, Mleczka do ciała, Mydła, Odżywki do Włosów, Olejek
do kąpieli, Olejek do włosów, Olejki do ciała w sprayu, Olejki
naturalne do Perfum, Olejki zapachowe, Peeling do stóp,
Peeling do twarzy, Perełki zawierające Kosmetyki do kąpieli,
Produkty perfumeryjne, Perfumowane balsamy, Perfumowane Mydła, Perfumowane saszetki, Perfumowane wody
toaletowe, Perfumy, Piżmo jako wyrób Perfumeryjny, Płatki
kąpielowe, Płyny do aromaterapii, Płyny do kąpieli, Płyny
do mycia, Poduszki wypełnione substancjami zapacho-
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wymi, Pojemniki z substancjami zapachowymi pokojowe,
Spraye zapachowe, Preparaty do kąpieli, Preparaty do mycia, Preparaty pielęgnacji ciała, Produkty do perfumowania
pomieszczeń, Proszek do kąpieli, Saszetki perfumowane,
Serum pielęgnacyjne, Sole zapachowe do kąpieli, Środki
Zapachowe do pomieszczeń, Szampony, Żele do użytku kosmetycznego, Zioła do kąpieli, Masło do ciała, Olejki do opalania, Balsamy po opalaniu, Kremy do opalania,
Olejki po Opalaniu, Mleczka do opalania, Kremy do twarzy,
Pumeks, Kosmetyczne kredki do oczu, Kredki do makijażu,
Kredki do makijażu oczu, Kredki do oczu, Kredki do oczu
w płynie, Kredki do powiek, Kredki do ust, Ołówki [kredki]
kosmetyczne, Eyelinery, Eyelinery [kosmetyki], Eyelinery
w ołówku, Kadzidełka na patyczkach, Kadzidełka stożkowe
[dhoop], Kadzidła w aerozolu, Kadzidła w formie stożków,
Kadzidła zapachowe oczyszczające [kunko], Nielecznicze
spraye do jamy ustnej, Niemedyczne płyny do płukania
jamy ustnej, Płyny do płukania jamy ustnej, Preparaty do higieny jamy ustnej [nielecznicze], Preparaty kosmetyczne
do pielęgnacji jamy ustnej i zębów, Środki do czyszczenia
zębów i płyny do płukania jamy ustnej, Środki do higieny
jamy ustnej, Zestawy produktów do higieny jamy ustnej,
Jadalna pasta do zębów, Nielecznicze pasty do zębów,
Nielecznicze środki do mycia zębów, Pasta do zębów, Pasta do zębów w formie tabletek twardych, Pasta do zębów
w postaci stałej, w formie sypkiej, Pasty wybielające do zębów, Paski do wybielania zębów nasączone preparatami
do wybielania zębów [kosmetyki], Płyn do czyszczenia
zębów, Płyny do czyszczenia zębów, Preparaty do czyszczenia zębów, Preparaty do czyszczenia protez zębowych,
Preparaty do czyszczenia zębów przeznaczone do żucia,
Preparaty do pielęgnacji zębów, Preparaty wybielające
do zębów, Masła do twarzy, Masła do twarzy i ciała, Henna
[barwnik kosmetyczny], Henna do celów kosmetycznych,
Henna w proszku, Perfumy w postaci stałej, Perfumy w płynie, Serum do celów kosmetycznych, Nielecznicze serum
do skóry, Serum do korekcji oczu, Serum do pielęgnacji
włosów, Serum do twarzy do celów kosmetycznych, Serum do układania włosów, Serum do włosów, Serum kojące dla skóry, Serum łagodzące dla skóry [kosmetyk], Serum
przeciwdziałające starzeniu się do użytku kosmetycznego,
Serum zapobiegające starzeniu się, Płyny do demakijażu,
Płyny kosmetyczne do demakijażu, Preparaty do demakijażu, Preparaty do demakijażu oczu, Środki do demakijażu,
Mleczka do demakijażu, Kremy do demakijażu, Mleczko
do demakijażu, Żele do demakijażu, Środki do demakijażu
oczu, Waciki nasączone środkami do demakijażu, Patyczki
bawełniane nasączone preparatami do demakijażu, 4 Świece zapachowe, Świece perfumowane, Świece, Świece stołowe, Świece okolicznościowe, Świece pływające, Zapachowe świece aromaterapeutyczne, Świece pochłaniające
dym, Świece o kształtach owoców, Świece o zapachu piżma, Świece do lampek nocnych, Świece i knoty do oświetlenia, Świece zawierające środki do odstraszania owadów,
Świece i knoty do świec w celu oświetlenia, 21 Aparatura
do aromatyzowania powietrza, Aplikatory do kosmetyków,
Atomizery do perfum, Dozowniki do kosmetyków, Dozowniki do mydła w płynie, Dozowniki do produktów do mycia
ciała, Etui na pałeczki, Flakony na perfumy, Fiolki szklane,
Gąbki do ciała, Gąbki do kąpieli, Gąbki do makijażu, Grzebienie, Kadzielnice, Kosmetyczki na przybory toaletowe,
Mydelniczki, Myjki do peelingu ciała, Myjki złuszczające
do skóry, Pędzelki do makijażu, Podgrzewacze na świeczki, Przybory kosmetyczne, Rozpylacze do perfum, Szczoteczki do oczyszczania skóry, Szczotki do mycia, Szczotki
do włosów, Szczotki kąpielowe, Uchwyty na kadzidełka,
Uchwyty na kosmetyki, Kominki zapachowe, 35 Admini-
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strowanie i organizacja usług sprzedaży wysyłkowej, Usługi
w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej produktów
kosmetycznych, Usługi sprzedaży hurtowej w związku
z przyborami toaletowymi, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z przyborami toaletowymi, Usługi sprzedaży
hurtowej w związku z preparatami zapachowymi, Usługi
sprzedaży detalicznej świadczone on-line w zakresie artykułów kosmetycznych, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z przyborami higienicznymi dla ludzi, Usługi sprzedaży
detalicznej w związku z przyborami higienicznymi dla ludzi,
Usługi handlu detalicznego związane ze środkami zapachowymi, Usługi informacyjne i poradnictwo handlowe dla
konsumentów w dziedzinie produktów do makijażu, Usługi
informacyjne i poradnictwo handlowe dla konsumentów
w dziedzinie produktów kosmetycznych, Usługi informacyjne i poradnictwo handlowe dla konsumentów w dziedzinie produktów pielęgnacyjnych, Udostępnianie porad
dotyczących konsumenckich produktów kosmetycznych,
Usługi reklamowe w zakresie produktów kosmetycznych,
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z akcesoriami do pielęgnacji dla ludzi, 44 Zabiegi kosmetyczne, Konsultacje dotyczące kosmetyków, Doradztwo dotyczące kosmetyków,
Usługi doradcze dotyczące kosmetyków, Zabiegi kosmetyczne dla włosów, Zabiegi kosmetyczne dla ciała, Zabiegi
kosmetyczne dla twarzy, Usługi kosmetycznej pielęgnacji
ciała, Usługi kosmetyczne w zakresie wykonywania makijażu, Zabiegi kosmetyczne na ciało, twarz i włosy, Usługi
zabiegów kosmetycznych na twarz i ciało.
(210)
(731)
(540)
(540)

534670
(220) 2021 10 01
KREMPEĆ-KACZOR JOANNA, Bydgoszcz
(znak słowno-graficzny)
BassBaltica

(531) 24.17.02, 27.05.01, 27.05.13
(510), (511) 41 Edukacja, rozrywka i sport, Usługi edukacyjne,
rozrywkowe i sportowe, Organizowanie konferencji, wystaw
i konkursów, Produkcja nagrań audio i video oraz produkcja
multimedialna i usługi fotograficzne, Usługi edukacyjne i instruktażowe, Usługi w zakresie przedstawień na żywo, Administrowanie [organizacja] działalnością kulturalną, Impresariat
artystyczny, Imprezy kulturalne, Kierownictwo artystyczne
artystów estradowych, Konkursy muzyczne, Kształcenie
i szkolenia w dziedzinie muzyki i rozrywki, Nauczanie i szkolenia, Nauczanie indywidualne, Obozy letnie [rozrywka i edukacja], Organizacja aktywności edukacyjnych na obozach
letnich, Organizacja aktywności kulturalnych na obozach
letnich, Organizacja i przeprowadzanie aktywności kulturalnych, Organizacja imprez kulturalnych i artystycznych, Organizacja konkursów muzycznych, Organizacja webinariów, Organizowanie festiwali, Organizowanie festiwali w celach kulturalnych, Organizowanie festynów w celach edukacyjnych,
Organizowanie imprez muzycznych, Organizowanie imprez
rozrywkowych i kulturalnych, Organizowanie imprez w celach kulturalnych, rozrywkowych i sportowych, Organizowanie imprez w celach kulturalnych, Organizowanie kongresów
i konferencji w celach kulturalnych i edukacyjnych, Organizowanie konkursów, Organizowanie lokalnych wydarzeń
kulturalnych, Organizowanie prezentacji do celów kulturalnych, Organizowanie społecznych imprez sportowych i kulturalnych, Organizowanie widowisk w celach kulturalnych,
Planowanie sztuk teatralnych lub spektakli muzycznych, Pro-
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wadzenie imprez kulturalnych, Przeprowadzanie aktywności
kulturalnych, Usługi artystów estradowych, Usługi artystów
estradowych świadczone przez muzyków, Usługi rozrywkowe, edukacyjne i instruktażowe, Usługi szkół [edukacja],
Usługi w zakresie kultury, Warsztaty w celach kulturalnych,
Zajęcia zorganizowane, dla dzieci [rozrywka / edukacja], Zapewnianie zajęć kulturalnych.
(210)
(731)
(540)
(540)

534739
(220) 2021 10 04
DYBOWSKA MARIA JOHN AND MARY, Piastów
(znak słowno-graficzny)
JOHN & MARY

(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17, 24.17.01, 26.11.01, 26.11.12
(510), (511) 18 Aktówki, Aktówki wykonane ze skóry, Artykuły podróżne [walizki, torby], Bagaż, Duże, lekkie torby
sportowe do noszenia na nadgarstku, Duże torby podróżne
ze sztywnej skóry, Dyplomatki, Etui, futerały na dokumenty, Etui na banknoty, Etui na karty kredytowe, Etui na karty
kredytowe wykonane ze skóry, Etui na karty kredytowe
z imitacji skóry, Etui na karty [portfele], Etui na klucze, Etui
na klucze wykonane ze skóry, Etui na klucze z imitacji skóry, Etui na prawo jazdy, Etui na wizytówki, Etui z imitacji
skóry, Futerały na przybory do golenia, sprzedawane bez
wyposażenia, Futerały przenośne na dokumenty, Futerały w postaci etui na klucze, Kopertówki [małe torebki],
Kosmetyczki, Kosmetyczki bez wyposażenia, Kuferki kosmetyczne, Kufry bagażowe, Kufry i torby podróżne, Małe
damskie torebki bez rączki, Małe plecaki, Małe portmonetki, Małe torby dla mężczyzn, Małe torebki kopertówki,
Małe walizki, Niewielkie torby podróżne, Paski do torebek
na ramię, Pasy do bagażu, Plecaki, Plecaki [małe], Plecaki turystyczne, Podróżne torby na garderobę wykonane
ze skóry, Podróżne torby na ubranie, Pojemniki na klucze
ze skóry i skóry wyprawionej, Pokrowce na klucze, Portfele, Portfele na karty, Portfele na karty kredytowe, Portfele
na karty wizytowe, Portfele skórzane, Portfele wraz z etui
na karty, Portfele z przegródkami na karty, Portmonetki,
Portmonetki na monety nie z metali szlachetnych, Portmonetki skórzane, Portmonetki wielofunkcyjne, Portmonetki (wyroby ze skóry), Przywieszki do bagażu, Pudełka
z kosmetykami do makijażu, Sakiewki do przechowywania przyborów do makijażu, kluczy i innych rzeczy osobistych, Sakiewki na klucze, Sakiewki ściągane na sznurek,
Sakiewki skórzane, Sakwy, Saszetki męskie, Składane teczki, Skórzane aktówki na dokumenty, Skórzane etui na karty kredytowe, Skórzane pasy na ramię, Skórzane portfele
na karty kredytowe, Skórzane torby na zakupy, Skórzane
torebki, Skórzane walizki podróżne, Teczki ze skóry, Torby,
Torby i portfele skórzane, Torby na pas i na biodra [nerki],
Torby na ramię, Torby na zakupy wykonane ze skóry, Torby płócienne, Torby podróżne wykonane ze skóry, Torby
skórzane na narzędzia, bez zawartości, Torby wykonane
ze skóry, Torby z imitacji skóry, Torebki, Torebki damskie,
Torebki do noszenia przy pasku, Torebki do przewieszania przez ramię, Torebki do ręki, Torebki męskie, Torebki
na biodra [nerki], Torebki na narzędzia, sprzedawane bez
wyposażenia, Torebki na ramię, Torebki noszone na biodrach, Torebki, portmonetki i portfele, Torebki wykonane
z imitacji skóry, Torebki wykonane ze skóry, Tornistry szkolne, Uniwersalne torby sportowe, Walizki, Walizki skórzane,
Zestawy podróżne [wyroby skórzane], Zawieszki, etykiety
na bagaż [wyroby ze skóry].

98

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

534973
(220) 2021 10 07
MONEVI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) Monevi
(510), (511) 35 Usługi informacyjne i poradnictwo handlowe dla konsumentów w dziedzinie produktów do makijażu, 40 Produkcja kosmetyków do makijażu na zamówienie,
41 Szkolenia w zakresie pielęgnacji urody, Szkolenie w zakresie kosmetyki i urody, 44 Usługi kosmetyczne, Usługi salonów fryzjersko-kosmetycznych, Usługi w zakresie porad
kosmetycznych, Usługi zabiegów kosmetycznych na twarz
i ciało, Zabiegi kosmetyczne, Zabiegi kosmetyczne dla ciała,
Zabiegi kosmetyczne dla twarzy, Zabiegi kosmetyczne dla
włosów, Zabiegi kosmetyczne na ciało, twarz i włosy, Usługi
w zakresie makijażu permanentnego, Usługi w zakresie makijażu, Usługi kosmetyczne w zakresie wykonywania makijażu, Usługi doradztwa w zakresie makijażu, Usługi doradztwa
(210)
(731)
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on-line w zakresie makijażu, Usługi doradztwa dotyczącego
makijażu świadczone on-line lub osobiście, Usługi doradztwa dotyczącego makijażu i nakładania makijażu.
(210)
(731)
(540)
(540)

535046
(220) 2021 10 10
MĄKÓLSKA BEATA IDEA & MARKETING, Janczewice
(znak słowno-graficzny)
LUMINEO

(531) 27.05.01
(510), (511) 3 Środki toaletowe, Olejki esencjonalne i ekstrakty aromatyczne, 8 Ręczne przybory higieniczne i do pielęgnacji urody dla ludzi i zwierząt, 21 Przybory kosmetyczne,
do higieny i pielęgnacji urody.

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

Klasa
towarów

Numery zgłoszeń

1

2

1

515305, 532501, 533149, 533353, 533708, 534243, 534500

2

533781, 534243

3

527520, 532325, 532404, 532832, 532835, 533042, 533149, 533592, 533609, 534083, 534141, 534205, 534362,
534365, 534522, 535046

4

533694, 534522

5

477300, 515305, 523386, 527520, 532832, 532835, 533038, 533040, 533042, 533315, 533592, 533608, 533610,
533611, 533656, 533702, 534141, 534152, 534325, 534343, 534344, 534362, 534365, 534424, 534467

6

518815, 519396, 531545, 532811, 533036, 533046, 533692, 534031, 534190

7

501032, 501044, 501049, 533353, 534190, 534396, 534397

8

533353, 534395, 535046

9

516245, 528314, 530457, 530458, 531423, 531424, 531426, 531505, 531545, 531858, 532672, 532811, 533103,
533132, 533434, 533584, 533729, 533781, 534065, 534106, 534141, 534159, 534186, 534234, 534238, 534293,
534321, 534398

10

532832, 532835, 533042, 533827

11

527556, 529206, 531545, 531817, 532164, 533148, 533584, 534088, 534213, 534321, 534396, 534397

12

530203, 530616, 534071, 534287, 534388

14

534106, 534141, 534362, 534365

16

526732, 526733, 530125, 530126, 531169, 531423, 531424, 531426, 532672, 532811, 533042, 533079, 533641,
533729, 534089, 534106, 534141, 534204, 534234, 534307, 534362, 534365

17

527520, 533042, 533359

18

531696, 533463, 534083, 534106, 534141, 534222, 534329, 534353, 534354, 534362, 534365, 534739

19

518815, 519396, 531545, 533036, 533046, 533692, 533772, 533773, 534190

20

519396, 527556, 531545, 531858, 532811, 533025, 533463, 533835, 533836, 533837, 534031, 534035, 534118,
534141, 534362, 534365

21

527520, 529206, 531545, 533081, 533641, 534088, 534106, 534118, 534204, 534329, 534395, 534522, 535046

22

531545, 534031, 534389

24

527520, 531696, 534141, 534353, 534354, 534362, 534365

25

530457, 530458, 531423, 531424, 531426, 531696, 532040, 532488, 532729, 533025, 533641, 533658, 533733,
534083, 534089, 534106, 534141, 534203, 534204, 534228, 534244, 534253, 534275, 534287, 534326, 534329,
534353, 534354, 534362, 534365

26

534118, 534253

28

531423, 531424, 531426, 532476, 532477, 532488, 533827, 534118, 534141, 534234, 534277

29

531310, 531313, 533747, 534015, 534100, 534424

30

527959, 527966, 529206, 531310, 531313, 531783, 532153, 532312, 532821, 533705, 533747, 534015, 534141

31

523386, 531310, 531313, 532723, 533387, 534015, 534424

32

532130, 532131, 532153, 532196, 532197, 532198, 532199, 533051, 533052, 533466, 533641, 533842, 534141

33

474030, 532122, 534226, 534229

34

534441
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1

2

35

477300, 501032, 501044, 501049, 516245, 521015, 522530, 522535, 526732, 526733, 528314, 528651, 528652,
528802, 529206, 530125, 530126, 530457, 530458, 531169, 531423, 531424, 531426, 531545, 531696, 531783,
531858, 531910, 531942, 532040, 532219, 532325, 532443, 532476, 532477, 532501, 532557, 532584, 532672,
532729, 532811, 532821, 532928, 532964, 533081, 533090, 533132, 533368, 533434, 533492, 533584, 533637,
533677, 533729, 533781, 533810, 533818, 533846, 533848, 533918, 534080, 534088, 534089, 534106, 534120,
534141, 534192, 534203, 534209, 534211, 534213, 534217, 534220, 534221, 534223, 534234, 534235, 534247,
534248, 534265, 534287, 534345, 534362, 534365, 534388, 534398, 534425, 534426, 534522, 534973

36

501032, 501044, 501049, 526732, 526733, 531169, 531942, 532557, 532818, 532928, 533036, 533046, 533090,
533479, 533659, 533690, 533692, 533729, 533846, 533848, 534080, 534141, 534374

37

501032, 501044, 501049, 518815, 521681, 532557, 532811, 533036, 533046, 533463, 533465, 533492, 533584,
533677, 533692, 533694, 533781, 533835, 533836, 533837, 534141, 534149, 534213, 534237, 534243, 534246,
534328

38

501032, 501044, 501049, 520935, 520955, 520958, 531423, 531424, 531426, 533039, 534033, 534141, 534204,
534265

39

521015, 531150, 533036, 533046, 533051, 533052, 533463, 533694, 533839, 533846, 533848, 533904, 534149,
534159

40

501032, 501044, 501049, 518815, 519396, 532811, 534106, 534973

41

516245, 520935, 520955, 520958, 521681, 524876, 526732, 526733, 527032, 528314, 528651, 528652, 530125,
530126, 531169, 531423, 531424, 531426, 531910, 531942, 532040, 532276, 532404, 532443, 532476, 532477,
532672, 532863, 533036, 533041, 533046, 533594, 533637, 533729, 533810, 533827, 533860, 534033, 534089,
534141, 534186, 534204, 534280, 534283, 534327, 534345, 534374, 534398, 534510, 534670, 534973

42

501032, 501044, 501049, 516245, 518815, 521681, 528314, 528651, 528652, 531423, 531424, 531426, 531545,
531942, 532219, 532557, 532811, 533132, 533463, 533584, 533654, 533692, 533835, 533836, 533837, 533846,
533848, 534033, 534065, 534141, 534213, 534246

43

529206, 532115, 532312, 532672, 533036, 533046, 533596, 533794, 533799, 533846, 533848, 533861, 534093,
534094, 534095, 534137, 534235, 534302, 534416, 534425, 534426

44

522530, 522535, 528802, 529388, 531056, 531688, 531928, 532404, 532990, 533036, 533046, 533249, 533676,
533794, 533799, 533827, 533860, 534033, 534083, 534123, 534141, 534227, 534265, 534280, 534283, 534293,
534300, 534522, 534973

45

532439, 533690, 533732, 534425, 534426

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

Znak

Numer
zgłoszenia

Znak

Numer
zgłoszenia

1

2

1

2

531056
531783
533641
534118
534293
532164
526732
526733

DEER DESIGN
DENTONICA
DĘBOSZ NIERUCHOMOŚCI
DiagBelt
diamondTEAM
Dogs food Sparky with chicken
CERTIFIED BY DOGS
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
im. Ojca Pio w MOGILNIE
dord
dr MAREK WASILUK
DR Rosa Damascena
DRAGEUS PUBLISHING HOUSE
DRAKEN
drHospice
Drotapil Forte
Drotapil
Eco Friendly atestowany produkt ekologiczne
opakowanie sprawdzony sprzedawca
E EQUITICA
EDOLOX
EKIPA KORAL
EKSPERTYZY SĄDOWE JAKUB DUSZCZYK
Elektrim
ELEKTRIM
elektrim.pl
Endorfy
eNVIDRY
eNVIMAX
ErgoBalance
ESTHE Anna Bednarska
ESVARIN
Faminwest
FIT TAPE
FITNESSOWKI
foodibazar
FORREST SPACE
FORREST SPACE
FRONIOWE FIRMOWE REWOLUCJE
Fundacja Stójka z Mostkiem
Fundacja Wolności Gospodarczej
G PROGRAFEN
GAL PARTS
Gałązcafe
GAZPETROL QUALITY FUEL

533836
533676
533090
530458
532443

#Onkobepieczni
„Zeffir” Cukiernia UKraińska
A.D. 1567 Browar Zamkowy Racibórz
AGAWA
AIOO
airdot
akademia przyszłości głowa do góry!
akademia przyszłości głowa do góry!
ALLERGY TESTED AA 50+ C VITA C LIFT
HIPOALERGICZNY
AM PROJEKT
AROLL
ATC DEVELOPMENT
ATC DEVELOPMENT
AVOLTECH
azaris
Azoty - kierunek sport
Bac-Entos
BAKERMANN
Barletta
BARMATIC
BARMATIC
BassBaltica
BBA Complex
BELTSONIC
BERRETA
BEST-MED
Bilaflex
BLESA
BLUnano
BOS!
BUD INWEST
buongiorno premium coffee
c. comornicus.pl czyli były komornik doradza
CARBON C SILESIA FESTIVAL
CASPARAM
CC CERAMIKA COLOR
CC CERAMIKA COLOR
CERAMIKKER CERAMIC WAX
Chef de cuisine depuis 1884
CLEANEO
cordia
CUCINA
Czarna Dama
DEER DESIGN

533592
532557
534031
533846
533848
534213
533708
531423
534152
534088
534222
534396
534397
534670
533609
530457
534287
534300
533608
533677
534190
527966
534328
532821
533732
532040
534080
533772
533773
534205
534395
533081
519396
533861
530126
533835

532723
529388
533041
522530
531696
530125
533918
527032
533610
533611
532964
534106
534344
532153
532439
501044
501049
501032
531858
533148
533149
534035
531688
533315
533659
532990
533827
534192
533036
533046
531910
534374
531169
533359
534388
534235
533694
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1

2

GECKONET
GEDANIA
GERMINAL
GlobMAL
GO TAXI
good to be green
GQ GLAM QUEEN
GRAFFICO
Grażyna Fuchs
GRIPBLOCKER EXPRESS
GRUPA PARKIECIARZE
hadado
half Płać tylko połowę!
half Płać tylko połowę!
half
half
HEALTHSOL
hers
HK HOTEL KOPIENIEC
holo
holo
home estates nieruchomości
idealia
idealia
Inkspire
INNOMATYKA
IP.LAND
JC
Jej owocowość
Jej warzywność
JobRun
JOHN & MARY
JP
kamen
KANAŁ SPORTOWY GOL LIVE
KiK Krajewscy 1972 PODŁOŻA HOBBY
ZIEMIA KOMPOST TORF KORA
Kimberley CONSULTING
KIRCHOLM 1605
KLATEX
kolektyw K
KRASS
KROŚNICZANKA CZYSTA I ZDROWA
WODA KRANOWA
KROŚNICZANKA CZYSTA I ZDROWA
WODA KRANOWA
Kruszywa SKSM
KRYPTO
kuchnia MARCHÉ Mówią, że najsmaczniejsza!
kuchnia MARCHÉ Mówią, że najsmaczniejsza!
Lady Krasnal
Lamibook

533039
534089
533654
533353
533904
533042
534083
531545
534510
533656
534237
532404
534220
534223
534217
534221
534467
532584
534302
533038
533040
533479
528651
528652
532501
534246
533690
532325
531310
531313
533818
534739
534244
531817
534204

LAPRESS
LE CHEMIN DU ROI
LEMAR
Lista osobista
LIVE IN POLAND
LOCO GOURMET PIZZA & DELI
LodoWata
LS
LUMINEO
M K PEANUT BUTTER SMOOTH PASTA
ORZECHOWA Z PRAŻONYCH ORZECHÓW
ARACHIDOWYCH 100% BEZ DODATKU
CUKRU 100% ORZECHÓW ARACHIDOWYCH
BEZ KONSERWANTÓW BEZ DODATKU OLEJU
PALMOWEGO BEZ DODATKU SOLI
M114 IMMO
mamaortodonta
Manderka
Manderka.com
MARVIN’S TEA
METACIDE
Między Wałkami
MOCC
MOCC
ModernHOME BY MULTISTORE
MOMMYS HOME
Monevi
MULTILAC Baby
MULTILAC
muzeum koguta i kazimierskich tradycji
kulinarnych
Myśliwiecka 3/5/7
Myśliwiecka 3-5-7
N NORMOCARE ZDROWA ATMOSFERA
ND NO DUCK
NEFO
Neodelikatesy
NETEKO
Nowe Brzmienia
ntr
OCEAN SUSHI
OPTIMLEK
PAN ŚLEDZIK
PAPERBOARD
PDM
PG Polska gorzelnia
POKÓJ WSPOMNIEŃ
POSEJDON
POSEJDON
PREMIUM & ROYALS BUSINESS
PRODENTA clinic
Profesor BURGER

534325
532122
533492
520935
531942
534095
532312
533733
535046

534500
534248
534329
533368
534203
533658
533051
533052
518815
534226
534425
534426
533637
534234

533747
533842
522535
532477
532476
527959
515305
533596
532130
532131
527556
528802
534973
532835
532832
532672
520958
520955
533860
532488
534123
521015
534307
516245
528314
534416
523386
534229
534120
533692
474030
534186
534093
534094
534441
531928
534137

Nr ZT42/2021

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO
1

2

PSA ZAPIS
PUK-KA ROZWIĄZANIA LEPSZE NIŻ DOBRE
PUPIER
r2firma
RAYPATH INTERNATIONAL
RED TEST
REPUBLIKA PARK
REWOLUCJA TWOJEJ ZMIANY
RIDEHI
RIVAXAR
ROJMAR
S SUPERO
SADURSCY.PL
Sandex
Sano
SB Architekci
SDX GROUP
Self Centrum Psychoterapii Batugowska
SELF CENTRUM PSYCHOTERAPII BATUGOWSKA
Serowarnia Piastowska
sesto senso
Sipizza
SIR TEL
SKY ACCESS TEAM
Skyshark PARTNER TAXI
Słoneczna Franczyza
Słonik nadziei
SMARTSTAFF
smartstaff.pl
SNOWGLIDING
solify
STACJA FARMACJA PODCAST
stalowi.pl
STARPLAR
STERBIT
Stop! Kultura
Stratos Instytut Cen Transferowych

532928
533387
533079
533132
527520
477300
534327
533594
534159
534343
531150
534238
532818
534353
534424
533463
534354
534280
534283
534100
533025
532115
533465
521681
533839
534321
531424
534209
534211
524876
533781
534265
534247
534398
533584
531426
533729
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SUNTHERM
SWOJSKA PIŁKA
ŚLĄSKA KARUZELA
TT
TIKOSTER
Time Of Beauty
TRANS PLUS
TWIGGY
TWOJE 5 MINUT
twoje obuwie
UTH - Group
V
VAGOE
vanTRa LT2
VCOLOR
ventus iON
VETLOGIC
VIKING POINT
Warszawski Szpital Okulistyczny
WERSOW
WERSOW
Wesoła Rodzinka 100% SMAKU
WILKI KROSNO
WODA NAMYSŁÓW
WODA NAMYSŁÓW
WODA NAMYSŁÓW
WODA NAMYSŁÓW
WYPIEKANKI
Yasmeen
YOUL GLASSES
ZESPÓŁ WOKALNY „PEŁCZYSZCZANIE”
ZEUS
ZMNIEJSZAMY ŚLAD WĘGLOWY CO2
ZOOPARK Lubelska Wystawa
i Targi Zoologiczne
ZTC
Ż ZEYREK Kids Club

2

534275
531505
532863
532219
533702
534227
534149
533705
534141
534228
534389
533103
534326
530203
532811
530616
533249
533794
534033
534362
534365
534015
534345
532196
532197
532198
532199
534277
534522
533434
532276
534071
529206
533810
534065
532729

INFORMACJE O WYZNACZONYCH NA TERYTORIUM
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ PO DNIU 14 KWIETNIA 2016 R.
MIĘDZYNARODOWYCH ZNAKACH TOWAROWYCH
znaki, co do których nie stwierdzono braku warunków wymaganych do uznania ochrony na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej z przyczyn, o których mowa w art. 129 1 ustawy – Prawo własności przemysłowej
i wobec których istnieje możliwość złożenia sprzeciwu.
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer rejestracji międzynarodowego znaku towarowego,
określenie znaku towarowego (w przypadku znaków graficznych ozn. CFE oraz klasy elementów graficznych znaku),
datę wyznaczenia międzynarodowego znaku towarowego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
datę uprzedniego pierwszeństwa, klasy towarowe.
Aktualna lista towarów i usług znajduje się w bazie danych dostępnej na stronie internetowej Biura Międzynarodowego WIPO.
933248
1113266
1615062
1615123
1615124
1615205
1615210
1615330
1615383
1615399

1615504
1615507

RED APPLE (2021 05 27)
18, 25
DESIGN TOSCANO
16, 20
(2021 09 09)
AIFEN (2021 07 13)
CFE: 26.01.18, 27.05.24
7
(2021 06 02, 2020 12 22)
CFE: 08.01.18, 19.03.25, 29.01.14
29, 30
(2021 06 02, 2020 12 22)
CFE: 08.01.18, 19.03.01, 29.01.14
29, 30
BISOTO (2021 07 07)
CFE: 27.05.01
25
TrinaTracker (2021 07 07)
CFE: 27.05.01
6
GOLDEN GRAPE (2021 07 19)
33
Policam (2021 02 19)
CFE: 26.13.25, 27.05.01, 29.01.12
17
H PLUS HABERKORN QUALITY
(2021 04 13, 2021 04 08)
CFE: 24.17.05, 27.05.10,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
29.01.12
9, 10, 12, 16, 17,
19, 20, 21, 22, 25
NV (2021 08 26, 2021 03 01)
CFE: 26.11.02, 27.05.01
42
NV (2021 08 26, 2021 03 01)
CFE: 26.11.03, 27.05.01
42

1615626
1615679
1615779
1615819
1615835
1615865
1615922
1615968
1616014
1616035
1616102
1616176
1616226

i-concrete (2021 06 01, 2020 12 03)
19
MONT DORÉ (2021 05 27)
CFE: 02.09.01, 06.01.02, 27.05.11, 29.01.12
30
Sabrent (2021 08 10)
9
ZWYER CAVIAR (2021 03 16, 2020 12 31)
CFE: 03.01.08, 03.09.10, 05.03.16,
3, 5
27.03.03, 27.05.08
ROSESOLUTE (2021 05 17, 2021 02 04)
3, 5
(2021 07 21, 2021 05 27)
CFE: 03.01.08
25
L’OPERA (2021 06 02)
CFE: 26.13.25, 27.05.01, 29.01.01
30
SHEN MA (2021 07 02)
CFE: 01.03.08, 03.03.01, 26.11.21
1
GUBA (2021 06 23)
45
TW ThermoWay (2021 03 24)
CFE: 27.05.01, 29.01.13
11
BAR ZANZI (2021 02 19, 2021 01 20)
CFE: 27.05.01, 29.01.12
32, 33
PURCARI NOCTURNE
(2021 05 24, 2021 02 18)
CFE: 06.19.07, 07.01.01, 27.05.01, 29.01.02
33
OLIMPBET (2021 07 09)
41

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

Klasa
towarów

Numery międzynarodowego rejestru znaków towarowych

1

1615399,

2

1615399

3

1615399,

4

1615399

1615968
1615819,

1615835
1615835

5

1615399,

1615819,

6

1615210,

1615399

7

1615062,

1615399

8

1615399

9

1615399,

10

1615399

11

1616035

12

1615399

16

1113266,

1615399

17

1615383,

1615399

1615779

18

933248

19

1615399,

1615626

20

1113266,

1615399

21

1615399

22

1615399

25

933248,

1615205,

29

1615123,

1615124

30

1615123,

32

1616102

33

1615330,

41

1616226

42

1615504,

45

1616014

1615399,

1615865

1615124,

1615679,

1615922

1616102,

1616176

1615507

INFORMACJE O SPRZECIWACH WNIESIONYCH
WOBEC ZGŁOSZENIA ZNAKU TOWAROWEGO
na podstawie art. 15217 Ustawy – prawo własności przemysłowej
poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer zgłoszenia znaku, wobec którego wpłynął sprzeciw,
nazwisko i imię albo nazwę wnoszącego sprzeciw, datę wniesienia sprzeciwu, numery klas objętych sprzeciwem.
522211

521576
523823
525628
525894
525529
526960

526964

526968

526957

526395
526393

528439
527824

TRZECIAKIEWICZ TERESA
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYNO-USŁUGOWO-HANDLOWE
KRÓLESTWO MINERAŁÓW
2021 04 08
1
Apple Inc.
2021 05 17
35, 39
WROCŁAWSKIE ZAKŁADY ZIELARSKIE
HERBAPOL SPÓŁKA AKCYJNA
2021 05 29
5
BASF Coating GmbH
2021 07 12
2
DUCA DI SALAPARUTA S.p.A.
2021 07 19
32
Hello Products, LLC
2021 08 03
3
WROCŁAWSKA AKADEMIA
KULINARNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2021 08 09
35, 43, 45
WROCŁAWSKA AKADEMIA
KULINARNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2021 08 09
35, 43, 45
WROCŁAWSKA AKADEMIA
KULINARNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2021 08 09
35, 43, 45
WROCŁAWSKA AKADEMIA
KULINARNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2021 08 04
35, 43, 45
Starwood Hotels & Resorts Worldwide, LLC
2021 08 13
35, 36, 39, 44
POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI
BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA
2021 08 16
16, 35, 36, 37, 39,
42, 44
INVESTOO LIMITED
2021 08 17
36, 42
KOGIFI DIGITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2021 08 24
42

527823
527823
525896
525895
526743
528911
528056
527951
528939
531470
528707
528149
522187
530260
530249
525803
525804
523616
528431
527874

KOBA JAKUB
2021 08 31
42
KOGIFI DIGITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2021 08 31
42
DUCA DI SALAPARUTA S.p.A.
2021 09 06
32
DUCA DI SALAPARUTA S.p.A.
2021 09 06
32
Schweppes International Limited
2021 09 06
30
Volkswagen AG
2021 09 14
12
Gemini IP, LLC
2021 09 21
36
EVAFLOR (SOCIÉTÉ ANONYME)
2021 09 28
3
Covestro Intellectual Property
GmbH & Co. KG
2021 09 30
17
OLIMP LABORATORIES SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2021 09 29
5, 29, 30
Society for Worldwide Interbank Financial
Telecommunication, SC
2021 09 24
38
Bayer Intellectual Property GmbH
2021 10 05
5
KĘDZIOR KORNEL
2021 10 05
44
VKR Holding A/S
2021 10 04
6, 19, 35, 37
VKR Holding A/S
2021 10 04
6, 19, 35, 37
Berker GmbH & Co. KG
2021 10 05
9, 42
Berker GmbH & Co. KG
2021 10 05
9, 42
Liberty Retail Limited
2021 10 05
9, 18, 25, 28, 35
Energy Beverages LLC
2021 09 28
32
WOJEWÓDZKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
W KRAKOWIE
2021 10 05
41

SPROSTOWANIE
Nr BUP

33/2021

Strona

52

Nr zgłoszenia

529744

Jest

(210) 529744 (220) 2021 05 31
(731) POZNAŃSKI GRZEGORZ
MR HOME, Skokówka
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) hoKU
(531) 27.05.01,

Powinno być

(210) 529744 (220) 2021 05 31
(731) POZNAŃSKI GRZEGORZ
MR HOME, Skokówka
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) hoKU
(531) 27.05.01, 29.01.12

