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BIULETYN
Urzędu Patentowego
znaki towarowe

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

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

***
Od dnia ogłoszenia o zgłoszeniu znaku towarowego uprawniony do wcześniejszego znaku towarowego
lub uprawniony z wcześniejszego prawa osobistego lub majątkowego może w terminie 3 miesięcy od daty publikacji
wnieść sprzeciw wobec zgłoszenia znaku towarowego lub międzynarodowego znaku towarowego wyznaczonego
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (art. 1526a i art. 15217 – ustawy Prawo własności przemysłowej).
***
Pisma kierowane do Urzędu należy nadsyłać na adres:
Urząd Patentowy RP, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 203, al. Niepodległości 188/192.
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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.
456234
(220) 2016 05 12
PLAY 3 GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) TV PLAY
(510), (511) 9 aparaty telefoniczne systemu telefonii komórkowej, smartfony, telefoniczne urządzenia nadawcze,
urządzenia do nadawania, przekazywania i odbioru w systemie telefonii komórkowej, aparaty do rejestracji, przekazu
i odtwarzania dźwięków i obrazów, urządzenia współpracujące z komputerami w zakresie przekazywania dźwięku
i obrazu, oprogramowanie do gier, urządzenia do gier działające z zewnętrznym ekranem wyświetlającym, czyste i zapisane magnetyczne nośniki danych, audio i video, obudowy komórkowe, uchwyty i pokrowce do telefonów komórkowych, płyty DVD i CD ROM, nagrane taśmy wideo, nagrane płyty wideo i nagrania audiowizualne, grafiki na tapetę,
wygaszacze ekranu, programy komputerowe, publikacje
elektroniczne, audiobooki, ebooki, programy telewizyjne,
filmy, audycje radiowe, nagrania dźwięku, obrazu i filmowe
utrwalone w formie zapisanej taśmy filmowej, taśmy video,
taśmy magnetycznej, dysków optycznych, w zapisie cyfrowym, w formacie elektronicznym, w wersji przystosowanej
do odtwarzania w komputerach, w odtwarzaczach CD,
DVD, urządzenia do nagrywania, zapisywania, odtwarzania
i reprodukcji dźwięku, obrazu, informacji i zapisu filmowego w formie analogowej i cyfrowej, elektryczna i elektroniczna aparatura służąca do odbioru przekazu satelitarnego, naziemnego, kablowego i światłowodowego, urządzenia służące do przesyłania, przekształcania, wzmacniania
i rozdzielania sygnału telewizyjnego, nadajniki sygnału naziemnego, kablowego i satelitarnego, odbiorniki telewizyjne i radiowe, odbiorniki telewizyjne i radiowe z wbudowanym dekoderem sygnału, urządzenia do odkodowywania
zakodowanego sygnału zawierające zestaw do odbioru telewizji, zestawy aparaturowe zawierające dekoder i interaktywną przeglądarkę kanałów telewizji satelitarnej, zestawy
aparaturowe zawierające dekoder i nagrywarkę do zapisywania programów telewizyjnych i dźwiękowych rejestracja
dźwięku i obrazu na wbudowanym dysku twardym umożliwiająca wybór zapisywanych programów (Personal Video
Recorder - osobisty rejestrator obrazu), programy komputerowe umożliwiające użytkownikom telewizji oglądanie i zakup towarów za pośrednictwem cyfrowych kanałów telewizyjnych, programy komputerowe do obsługi interaktywnej telewizji, anteny radiowe i telewizyjne, telewizory, zestawy kina domowego, kamery internetowe, kamery cyfrowe,
urządzenia do nawigacji satelitarnej dla pojazdów, cyfrowe
czytniki książek, tablety, komputery przenośne, komputerowe urządzenia peryferyjne, gry do domowych konsoli
do gier wideo, pliki muzyczne do ściągnięcia do telefonu
komórkowego, pliki graficzne do ściągnięcia do telefonu
komórkowego, muzyka, treści audio, wideo i obrazy do po(210)
(731)

brania, oprogramowanie dla streamingu audiowizualnego
i treści multimedialnych za pośrednictwem Internetu i globalnych sieci komunikacyjnych, transmisja strumieniowa,
systemy dystrybucji multimediów, oprogramowanie dla
streamingu audiowizualnego i treści multimedialnych
do telefonów cyfrowych i urządzeń elektronicznych, oprogramowanie do wyszukiwania, organizowania i rekomendowania treści multimedialnych, oprogramowanie komputerowe, narzędzia do tworzenia oprogramowania i aplikacji
mobilnych, sprzęt do strumieniowego przesyłania treści
audiowizualnych i multimedialnych za pośrednictwem Internetu i sieci globalnej komunikacji, a mianowicie, mediów, cyfrowych urządzeń, cyfrowych rejestratorów wideo,
DVD i płyt wideo highdefinition, telewizory, dekodery, telewizja mobilna, telewizja rozsiewcza naziemna, telewizja internetowa, w tym telewizja naziemna, satelitarna, kablowa,
35 reklama, organizacja kampanii reklamowych, agencje
reklamowe, badania marketingowe, opinii publicznej, rynku i w dziedzinie działalności gospodarczej, wynajem
i sprzedaż miejsca i czasu na reklamy, usługi w zakresie dystrybucji i doręczania prospektów reklamowych, ofert sprzedaży i próbek reklamowych, również za pośrednictwem
sieci teleinformatycznych -Internetu, pośrednictwo
w sprzedaży towarów za pośrednictwem Internetu, usługi
rejestrowania, kompilacji, systematyzacji pisemnych informacji, tekstów reklamowych dostosowanych do indywidualnych wymagań odbiorcy, usługi świadczone w systemie
on-line w zakresie reklamy, edytorskie usługi w dziedzinie
reklamy, wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu, wynajem nośników reklamowych, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, organizacja wystaw
w celach handlowych lub reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, prezentowanie produktów
w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, public relations, usługi pośrednictwa w zakresie nabywania usług telekomunikacyjnych, promocja sprzedaży dla osób trzecich,
prowadzenie kupna i sprzedaży, sprzedaży aukcyjnej i promocyjnej oraz sklepu internetowego dla sprzedaży towarów tj.: aparaty telefoniczne systemu telefonii komórkowej,
smartfony, telefoniczne urządzenia nadawcze, urządzenia
do nadawania, przekazywania i odbioru w systemie telefonii komórkowej, aparaty do rejestracji, przekazu i odtwarzania dźwięków i obrazów, urządzenia współpracujące
z komputerami w zakresie przekazywania dźwięku i obrazu, oprogramowanie do gier, urządzenia do gier działające
z zewnętrznym ekranem wyświetlającym, czyste i zapisane
magnetyczne nośniki danych, audio i video, obudowy komórkowe, uchwyty i pokrowce do telefonów komórkowych, płyty DVD i CD ROM, nagrane taśmy wideo, nagrane
płyty wideo i nagrania audiowizualne, grafiki na tapetę,
wygaszacze ekranu, programy komputerowe, publikacje
elektroniczne, audiobooki, ebooki, programy telewizyjne,
filmy, audycję radiowe, nagrania dźwięku, obrazu i filmowe
utrwalone w formie zapisanej taśmy filmowej, taśmy video,
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taśmy magnetycznej, dysków optycznych, w zapisie cyfrowym w formacie elektronicznym, w wersji przystosowanej
do odtwarzania w komputerach, w odtwarzaczach CD,
DVD, urządzenia do nagrywania, zapisywania, odtwarzania
i reprodukcji dźwięku, obrazu, informacji i zapisu filmowego w formie analogowej i cyfrowej, elektryczna i elektroniczna aparatura służąca do odbioru przekazu satelitarnego, naziemnego, kablowego i światłowodowego, urządzenia służące do przesyłania, przekształcania, wzmacniania
i rozdzielania sygnału telewizyjnego: nadajniki sygnału naziemnego, kablowego i satelitarnego, odbiorniki telewizyjne i radiowe, odbiorniki telewizyjne i radiowe z wbudowanym dekoderem sygnału, urządzenia do odkodowywania
zakodowanego sygnału zawierające zestaw do odbioru telewizji, zestawy aparaturowe zawierające dekoder i interaktywną przeglądarkę kanałów telewizji satelitarnej, zestawy
aparaturowe zawierające dekoder i nagrywarkę do zapisywania programów telewizyjnych i dźwiękowych - rejestracja dźwięku i obrazu na wbudowanym dysku twardym
umożliwiająca wybór zapisywanych programów, (Personal
Video Recorder - osobisty rejestrator obrazu), programy
komputerowe umożliwiające użytkownikom telewizji oglądanie i zakup towarów za pośrednictwem cyfrowych kanałów telewizyjnych, programy komputerowe do obsługi interaktywnej telewizji, anteny, radiowe i telewizyjne, telewizory, zestawy kina domowego, kamery internetowe, kamery cyfrowe, urządzenia do nawigacji satelitarnej dla pojazdów, cyfrowe czytniki książek, tablety, komputery przenośne, komputerowe urządzenia peryferyjne, gry do domowych konsoli do gier wideo, pliki muzyczne do ściągnięcia
do telefonu komórkowego, pliki graficzne do ściągnięcia
do telefonu komórkowego, muzyka, treści audio, wideo
i obrazy do pobrania, oprogramowanie dla streamingu audiowizualnego i treści multimedialnych za pośrednictwem
Internetu i globalnych sieci komunikacyjnych, Transmisja
strumieniowa, systemy dystrybucji multimediów, oprogramowanie dla streamingu audiowizualnego i treści multimedialnych do telefonów cyfrowych i urządzeń elektronicznych, oprogramowanie do wyszukiwania, organizowania i rekomendowania treści multimedialnych, oprogramowanie komputerowe, narzędzia do tworzenia oprogramowania i aplikacji mobilnych, sprzęt do strumieniowego
przesyłania treści audiowizualnych i multimedialnych
za pośrednictwem Internetu i sieci globalnej komunikacji,
a mianowicie, mediów, cyfrowych urządzeń, cyfrowych rejestratorów wideo, DVD i płyt wideo highdefinition, telewizory, dekodery, telewizja mobilna, telewizja rozsiewcza naziemna, telewizja internetowa, w tym telewizja naziemna,
satelitarna, kablowa, 38 usługi telekomunikacyjne, usługi
w zakresie telekomunikacji komórkowej oraz stacjonarnej,
usługi przesyłania i pobierania danych, wiadomości, dźwięku i obrazu przez portale telekomunikacyjne, usługi przesyłania i pobierania danych, wiadomości, dźwięku i obrazu
przez portale internetowe, usługi w zakresie sieci telekomunikacji komórkowej, usługi dostępu Internetu, usługi pobierania i wysyłania poczty elektronicznej, natychmiastowego
powiadamiania i wiadomości tekstowych, usługi przesyłania informacji głosowej, tekstowej i graficznej w sieciach
telekomunikacyjnych, usługi informacyjne i doradcze dotyczące którychkolwiek z wyżej wymienionych usług, przesyłanie informacji tekstowej i obrazowej za pośrednictwem
komputerów i sieci informatycznych, przekazywanie danych przy pomocy terminali komputerowych, przesyłanie
wiadomości, danych, głosu i obrazu za pomocą przekazu
satelitarnego, usługi przekazywania poczty elektronicznej
za pośrednictwem sieci telefonii komórkowej i telefonów
komórkowych, udostępnianie połączeń z sieciami informa-
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tycznymi wypożyczanie urządzeń służących do przekazywania głosu, obrazu i danych za pomocą telefonii analogowej, cyfrowej, satelitarnej, udostępnianie stron internetowych za pośrednictwem telefonii komórkowej bezpośrednio na wyświetlaczu aparatu telefonicznego, przekazywanie pisemnych informacji za pośrednictwem sieci telefonicznych, Internetu, dostarczanie pakietów informacji,
usługi rozpowszechniania programów telewizyjnych, programów informacyjnych, reportaży, filmów dokumentalnych i fabularnych, widowisk rozrywkowych i sportowych
oraz audycji z interaktywnym udziałem widzów, usługi:
emisji telewizyjnej i radiowej, obsługi przekazu dźwięku
i obrazu, obsługi przekazu cyfrowego, organizowania systemów transmisyjnych dźwięku, obrazu i sygnału cyfrowego, usługi komunikacyjne za pośrednictwem przekazu satelitarnego, naziemnego, kablowego i światłowodowego,
usługi przekazu telewizyjnego łącznie z umożliwianiem
wyboru spośród wielu programów i inteligentnej automatycznej selekcji programów które mają być nagrywane,
usługi emisji i transmisji telewizji interaktywnej, interaktywnej rozrywki i konkursów, usługi umożliwiania dostępu
do stron WWW za pośrednictwem przekazu telewizyjnego
poprzez interaktywny portal telewizyjny, wynajem urządzeń do odbioru i nadawania sygnału telewizyjnego i radiowego, odbiorników radiowych i telewizyjnych, urządzeń
do kodowania i dekodowania sygnału cyfrowego i analogowego, usługi telekomunikacyjne spersonalizowane w zakresie dostępu do treści informacyjnych i usług indywidualnie określonych dla każdego abonenta z możliwością
wykorzystania przesyłania informacji od abonenta do operatora w celu wyboru usług, uczestniczenia w grach, konkursach, głosowaniach i dokonywania zakupów z jednoczesnym przekazywaniem informacji od i do klienta, usługi
telekomunikacyjne przeznaczone do obsługi sprzedaży
detalicznej towarów poprzez bezpośrednią komunikację
z klientem, telewizja kablowa, transmisja programów radiowych i telewizyjnych, udostępnianie internetowego forum
dyskusyjnego, zapewnianie użytkownikom dostępu
do globalnej sieci komputerowej, transmitowanie bezprzewodowe (usługi wireless broadcasting), usługi w zakresie
nadawania programów telewizyjnych świadczone online
z sieci komputerowej oraz z telefonów komórkowych,
transmisja wideo na żądanie, dostarczanie dostępu do zasobów muzycznych, filmowych i zbiorów obrazów w sieci
internetowej i telekomunikacyjnej oraz za pośrednictwem
przekazu telewizyjnego, usługi nadawcze dla urządzeń
mobilnych, usługi telewizji mobilnej, usługi wideo na życzenie za pomocą przekazu satelitarnego, komputerowego, naziemnego, kablowego, światłowodowego, nadawanie treści audiowizualnych i multimedialnych za pośrednictwem Internetu, usługi dotyczące transmisji i dostarczania
treści audiowizualnych i multimedialnych za pomocą Internetu, usługi transmisji wideo na żądanie, wideotransmisja,
transmisja głosu, danych, obrazów, sygnałów, wiadomości
i informacji, streaming treści audiowizualnych i multimedialnych za pośrednictwem Internetu, przekazywanie i dostarczanie treści audiowizualnych i multimedialnych za pośrednictwem Internetu, usługi transmisji wideo na żądanie,
usługi informacyjne i doradcze dotyczące którychkolwiek
z wyżej wymienionych usług, prowadzenie portali internetowych i telekomunikacyjnych, w tym dostępnych bezpośrednio w telefonie komórkowym oraz w systemie telewizji
interaktywnej, dostarczanie filmów i programów telewizyjnych bez pobierania za pośrednictwem usługi wideo
na żądanie: dostarczanie online programów telewizyjnych
i filmów bez pobierania, 41 edukacja, informacje o edukacji,
wypożyczanie filmów kinowych, fotografie, usługi gier
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świadczone on-line, gry hazardowe, informacja o imprezach rozrywkowych, informacja o rekreacji, instruktaże, tłumaczenia języka migowego, usługi związane z organizacją
imprez karaoke, kasyna, organizowanie i obsługa konferencje, organizowanie i obsługa kongresów, organizowanie
konkursów, publikowanie książek, wypożyczanie książek,
kształcenie praktyczne, organizowanie loterii, wypożyczanie nagrań dźwiękowych, nauczanie, organizowanie i prowadzenia warsztatów, organizowanie i prowadzenie koncertów, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie zjazdów, organizowanie zawodów sportowych,
produkcja programów radiowych i telewizyjnych, publikacje elektroniczne on-line książek i periodyków, publikowanie elektroniczne on-line nie do pobrania, publikowanie
tekstów, realizacja spektakli, usługi reporterskie, rezerwacja
miejsc na spektakle, rozrywka, informacja o rozrywce, widowiska, użytkowanie sal kinowych, sale koncertowe, salony
gier, wystawianie spektakli, wystawianie spektakle na żywo,
sporządzanie napisów do filmów w wersji oryginalnej, pisanie tekstów, publikowanie tekstów inne niż teksty reklamowe, tłumaczenia, usługi dystrybucji biletów, usługi komponowania układu graficznego publikacji, inne niż do celów
reklamowych, usługi prezenterów muzyki, usługi szkół,
usługi tłumaczy, informacje o wypoczynku, wypożyczanie
oprogramowania komputerowego, wypożyczanie komputerów, usługi rozrywkowe i edukacyjne: organizacja rozrywkowych widowisk telewizyjnych, audycji radiowych, produkcja filmów dokumentalnych i fabularnych, reportaży,
programów telewizyjnych, organizacji teleturniejów i konkursów, organizacja audycji z interaktywnym udziałem widzów, dostarczanie rozrywki i usług edukacyjnych za pośrednictwem radia, telewizji, Internetu, dostęp do wyżej
wymienionych usług edukacyjnych i rozrywkowych w systemie on-line, w systemie telewizji interaktywnej, usługi
wynajmowania sprzętu do nagrywania, odtwarzania
dźwięku i obrazu, dostarczanie informacji o rozrywce, programach radiowych i telewizyjnych, imprezach sportowych, usługi automatycznego zapisywania programów telewizyjnych zgodnie z preferencjami odbiorców i następnie
odtwarzanie ich w czasie wybranym przez odbiorcę, usługi
rozrywkowe polegające na udostępnianiu muzyki, video,
dźwięku i obrazu w postaci plików dostępnych ze stron
WWW poprzez Internet, usługi wynajmowania studia nagraniowego, filmowego, organizacji i produkcji nagrań filmowych, dźwiękowych, usługi obsługi technicznej i organizacyjnej produkcji telewizyjnej i filmowej, udostępnianie
filmów, programów telewizyjnych i informacyjnych, przeglądów oraz rekomendacji dotyczących filmów i programów telewizyjnych, udostępnianie strony internetowej
oferującej programy telewizyjne, filmy i treści multimedialne oraz informacyjne, przeglądy i rekomendacje dotyczące
programów telewizyjnych, filmów i treści multimedialnych,
wypożyczanie nagrań wideo, nagrań multimedialnych,
udostępnianie informacji, recenzji i spersonalizowanych rekomendacji w dziedzinie rozrywki, 42 tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, udostępnianie miejsca na serwerach, hosting serwerów, dostarczanie
informacji, opinii i rekomendacji dotyczących filmów i programów telewizyjnych.
491303
(220) 2018 10 05
KOMPRANET.PL SEBASTIAN MRÓZ SPÓŁKA JAWNA,
Pruszcz Gdański
(540) (znak słowny)
(210)
(731)

Nr ZT51/2021

(540) wheel up
(510), (511) 6 drobne artykuły metalowe, dzwonki, kłódki,
klucze metalowe, zamki metalowe, inne niż elektryczne,
zamki sprężynowe, śruby zamkowe, zamki metalowe do pojazdów, zamki metalowe do toreb, zaciski metalowe, klamry
do butów, podpory metalowe, rury stalowe, łańcuchy metalowe, koła metalowe, inne niż do maszyn, dzwonki dla
zwierząt, pierścienie z metali nieszlachetnych do kluczy, kajdanki, sprężyny [metalowe], nosze do metalowych opasek
[cięgna naprężające], 11 lampy, elektryczne latarki kieszonkowe, reflektory kieszonkowe, aparaty i instalacje oświetleniowe, lampy bezpieczeństwa, świetlówki do oświetlenia,
latarki elektryczne, reflektory, urządzenia do oświetlania
diod [LED], oświetlacze podczerwieni, światła do pojazdów,
światła rowerowe, światła motocyklowe, lampy do kierunkowych sygnałów samochodowych, światła samochodowe, podgrzewacze kieszonkowe, latarnie do oświetlenia,
reflektory samochodowe, lampy nocne [inne niż świece],
lampy tarasowe i uliczne, 12 rowery, błotniki, uchwyty
rowerowe, obręcze rowerowe, pedały do rowerów, koła
do rowerów, rowery, siodełka rowerowe, stojaki na rowery,
dzwonki rowerowe, pompy rowerowe, 18 uniwersalne torby sportowe, uniwersalne torby do przenoszenia, uniwersalne torby wielokrotnego użytku, nosidełka dla zwierząt,
torby sportowe, nosidełka dla niemowląt noszone na ciele,
plecaki, przywieszki-etykiety (identyfikatory) do oznaczania bagażu, torby ze skóry, torby zakupowe, torby i torebki
na odzież sportową, torby dla wspinaczy w postaci uniwersalnych worków do noszenia, torby plażowe, torby na pasek
i torby biodrowe, torby na książki, brezentowe torby na zakupy, torby przenośne, torby podręczne, torby kosmetyczne, kosmetyczki, torby kurierskie, torby na pieluchy, torby
i worki marynarskie, torby i torebki wieczorowe, dopasowane pokrowce ochronne do noszenia toreb, plecaki, uniwersalne torby transportowe, torby na bagaż, torby lotnicze,
torby ogólnego przeznaczenia do przenoszenia sprzętu,
torby do jogi, torebki męskie, torby gimnastyczne, portmonetki i portfele, torby na zestawy, skórzane torby i portfele,
torby szkolne, torby na książki, torby na sprzęt komputerowy, torby naramienne, torby zapinane w tali, torby na ramię, walizki i portfele, 35 sprzedaż internetowa i tradycyjna
drobnych artykułów metalowych, mianowicie: dzwonków,
kłódek, kluczy metalowych, zamków metalowych, innych
niż elektryczne, zamków sprężynowych, śrub zamkowych,
zamków metalowych do pojazdów, zamków metalowych
do toreb, zacisków do kół [butów], podpór metalowych,
rur stalowych, łańcuchów metalowych, kół metalowych,
innych niż do maszyn, dzwonków dla zwierząt, pierścieni
z metali nieszlachetnych do kluczy, kajdanek, sprężyn [metalowych], noszy do metalowych opasek [cięgien naprężających], sprzedaż internetowa i tradycyjna lamp, elektrycznych latarek kieszonkowych, reflektorów kieszonkowych,
aparatów i instalacji oświetleniowych, lamp bezpieczeństwa, świetlówek do oświetlenia, latarek elektrycznych, reflektorów, urządzeń do oświetlania diod [LED], oświetlaczy
podczerwieni, świateł do pojazdów, świateł rowerowych,
świateł motocyklowych, lamp do kierunkowych sygnałów
samochodowych, świateł samochodowych, podgrzewaczy kieszonkowych, latarni do oświetlenia, reflektorów
samochodowych, lamp nocnych, lamp tarasowych i ulicznych, sprzedaż internetowa i tradycyjna rowerów i części
rowerowych, mianowicie błotników, uchwytów rowerowych, obręczy rowerowych, pedałów do rowerów, kół
do rowerów, siodełek, stojaków na rowery, dzwonków rowerowych, pomp rowerowych, sprzedaż internetowa i tradycyjna toreb sportowych, torb donoszenia, przenoszenia,
uniwersalnych toreb wielokrotnego użytku, nosidełek dla
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zwierząt, toreb do noszenia niemowląt, plecaków, znaczników bagażu, toreb ze skóry, toreb i torebek do pakowania,
toreb i torebek na odzież sportową, toreb dla wspinaczy
w postaci uniwersalnych worków do noszenia, toreb plażowych, toreb na pasek i toreb biodrowych, toreb na książki,
brezentowych toreb na zakupy, toreb przenośnych, toreb
podręcznych, toreb kosmetycznych, kosmetyczek, toreb
kurierskich, toreb i worków marynarskich, toreb pieluszkowych, toreb marynarskich, toreb i torebek wieczorowych,
dopasowanych pokrowców ochronnych do noszenia toreb, plecaków, uniwersalnych toreb transportowych, toreb
na bagaż, toreb lotniczych, toreb ogólnego przeznaczenia
do przenoszenia sprzętu, toreb do jogi, torebek męskich,
aktówek, toreb gimnastycznych, portmonetek i portfeli, toreb na zestawy, skórzanych toreb i portfeli, toreb szkolnych,
toreb na książki, toreb na sprzęt komputerowy, toreb naramiennych, toreb zapinanych w tali, toreb na ramię, walizek
i portfeli.
(210) 491415
(220) 2018 10 08
(731) SUCHY DOROTA, Chorzów
(540) (znak graficzny)
(540)

(531) 29.01.04, 01.15.24, 26.11.03, 26.11.06, 26.11.08, 26.11.13
(510), (511) 9 okulary przeciwsłoneczne, oprawki do okularów, etui na okulary, programy gier komputerowych, słuchawki na uszy, soczewki optyczne, soczewki korekcyjne,
sznureczki do okularów, urządzenia do oddychania pod
wodą, zatyczki do uszu do nurkowania, 25 apaszki (chustki), bielizna osobista, bielizna wchłaniająca pot, biustonosze,
body (bielizna), bokserki, buty sportowe, buty sznurowane,
buty za kostkę, cholewki do obuwia, chustki (apaszki), czapki
jako nakrycie głowy, czepki kąpielowe, czepki pod prysznic,
daszki do czapek, daszki jako nakrycie głowy, długie luźne
stroje, dzianiny (odzież), fulary (ozdobne krawaty), gabardyna
(odzież), garnitury, gorsety, gorsety (bielizna damska), gorsy
koszul, halki (bielizna), kalosze (wkładane na obuwie), kamizelki, kaptury (odzież), karczki koszul, kąpielówki, kieszenie
do odzieży, kombinezony (odzież), kombinezony piankowe
dla narciarzy wodnych, kostiumy kąpielowe, koszule, koszule z krótkimi rękawami, koszulki z krótkim rękawem, krawaty,
krótkie haleczki na ramiączka, kurtki (odzież), kurtki z kapturem chroniące przed zimnem i wiatrem, legginsy, majtki, majtki damskie, majtki dziecięce (odzież), maski na oczy
do spania, mitry (nakrycia głowy), mufki (odzież), nakrycia
głowy, narzutki na ramiona, nauszniki (odzież), obuwie,
obuwie gimnastyczne, obuwie plażowe, obuwie wykonane
z drewna, ocieplacze, odzież, odzież gimnastyczna, odzież
gotowa, odzież z imitacji skóry, okrycia wierzchnie (odzież),
opaski na głowę, palta, pantofle domowe, pantofle kąpielowe, paski (odzież), pasy do przechowywania pieniędzy
(odzież), pelerynki, pikowane kurtki (odzież), piżamy, płaszcze kąpielowe, podkoszulki bez rękawów, podkoszulki sportowe, pończochy, pulowery, rajstopy, rękawiczki, rękawiczki
bez palców, rękawiczki z jednym palcem, sandały, sandały
kąpielowe, skarpetki, skarpetki wchłaniające pot, spódnice,

9

spódnico-spodenki, stroje plażowe, stroje przeciwdeszczowe, sukienki na szelkach do noszenia na bluzkę, swetry, szale,
szaliki, szlafroki, wyprawki dziecięce (odzież).
(210) 504628
(220) 2019 09 19
(731) KAFANOV SERGEY, Moskwa, RU
(540) (znak słowny)
(540) CORKSTYLE
(510), (511) 19 podłogi drewniane, podłogi laminatowe, podłogi z imitacji drewna, podłogi z twardego drewna, podłogi
parkietowe wykonane z korka, niemetalowe panele podłogowe, parkiety, parkiety i płyty parkietowe, podłogi parkietowe,
drewniane parkiety fornirowane, podłogowe płyty parkietowe, drewniane podłogi parkietowe, laminowane panele
parkietowe, parkiet podłogowy z korka, parkiety wykonane
z drewna, wykładziny podłogowe winylowe do formowania podłóg, warstwy izolujące z korka pod podłogi, podłogi
z drewna, korek [sprasowany], 35 usługi sprzedaży hurtowej
w związku z pokryciami podłogowymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z pokryciami podłogowymi.
(210) 504629
(220) 2019 09 19
(731) KAFANOV SERGEY, Moskwa, RU
(540) (znak słowny)
(540) FLOORFACTOR
(510), (511) 19 podłogi drewniane, podłogi laminatowe, podłogi z imitacji drewna, podłogi z twardego drewna, podłogi
parkietowe wykonane z korka, niemetalowe panele podłogowe, parkiety, parkiety i płyty parkietowe, podłogi parkietowe,
drewniane parkiety fornirowane, podłogowe płyty parkietowe, drewniane podłogi parkietowe, laminowane panele
parkietowe, parkiet podłogowy z korka, parkiety wykonane
z drewna, wykładziny podłogowe winylowe do formowania podłóg, warstwy izolujące z korka pod podłogi, podłogi
z drewna, korek [sprasowany], 35 usługi sprzedaży hurtowej
w związku z pokryciami podłogowymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z pokryciami podłogowymi.
(210) 517187
(220) 2020 08 17
(731) POREDA PIOTR, Józefosław
(540) (znak słowny)
(540) KUCHMISJA
(510), (511) 21 przybory oraz pojemniki kuchenne i gospodarstwa domowego, wyroby szklane, butelki, termosy,
41 rozrywka, pokazy filmowe, programy kulinarne[edukacja].
518044
(220) 2020 09 09
XL-TAPE-INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kielce
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Blue Dolphin ORYGINALNA TAŚMA washi
60-DNI ŁATWE USUWANIE BLOKER CHRONI PRZED
PODCIEKANIEM IDEALNA LINIA MALOWANIA
(210)
(731)
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(531)

03.09.04, 24.15.01, 26.01.15, 26.13.25, 27.05.01, 27.07.01,
29.01.15
(510), (511) 16 Taśmy klejące, taśmy papierowe, taśmy
przylepne, taśmy samoprzylepne, wszystkie do użytku domowego i biurowego, Taśmy przylepne do malowania dekoracyjnego do użytku domowego i biurowego, 17 Taśmy
klejące opakowaniowe, Taśmy klejące wodoodporne, Taśmy
zabezpieczające, Taśmy łączeniowe, Taśmy samoprzylepne
przeznaczone do oklejania, Taśmy do zabezpieczenia powierzchni, Taśmy do maskowania, Taśmy do uszczelniania,
Taśmy do izolacji, Taśmy dwustronne klejące, Taśmy przylepne do prac budowlanych, Taśmy pakowe, Taśmy samoprzylepne do celów technicznych, Taśmy przylepne do użytku
w przemyśle.
518046
(220) 2020 09 09
XL-TAPE-INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kielce
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Blue Dolphin WASHI ULTRA-PREMIUM PAINTER’S
TAPE
(210)
(731)

(210) 522961
(220) 2021 01 08
(731) LEHMANN KACPER, Kępno
(540) (znak słowny)
(540) Finse
(510), (511) 35 usługi handlu detalicznego związane
ze sprzedażą mebli.
(210) 522962
(220) 2021 01 08
(731) LEHMANN KACPER, Kępno
(540) (znak słowny)
(540) Vind
(510), (511) 35 usługi handlu detalicznego związane
ze sprzedażą mebli.
(210) 522964
(220) 2021 01 08
(731) LEHMANN KACPER, Kępno
(540) (znak słowny)
(540) Malmo
(510), (511) 35 usługi handlu detalicznego związane
ze sprzedażą mebli.
(210)
(731)
(540)
(540)

(531) 03.09.04, 01.15.24, 26.01.15, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 Taśmy klejące, taśmy papierowe, taśmy
przylepne, taśmy samoprzylepne, wszystkie do użytku domowego i biurowego, Taśmy przylepne do malowania dekoracyjnego do użytku domowego i biurowego, 17 Taśmy
klejące opakowaniowe, Taśmy klejące wodoodporne, Taśmy
zabezpieczające, Taśmy łączeniowe, Taśmy samoprzylepne
przeznaczone do oklejania, Taśmy do zabezpieczenia powierzchni, Taśmy do maskowania, Taśmy do uszczelniania,
Taśmy do izolacji, Taśmy dwustronne klejące, Taśmy przylepne do prac budowlanych, Taśmy pakowe, Taśmy samoprzylepne do celów technicznych, Taśmy przylepne do użytku
w przemyśle.
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525837
(220) 2021 03 09
NORD FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
NORD FINANCE

(531) 18.03.21, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 Działalność finansowa, Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, Pożyczki [finansowanie], Usługi finansowania, Wycena nieruchomości, Zarządzanie finansami,
Zarządzanie nieruchomością.
(210)
(731)
(540)
(540)

526576
(220) 2021 03 24
CHAKANETSA GÓRNA MARTYNA, Poznań
(znak słowno-graficzny)
WYKOŃCZENI

(210) 522958
(220) 2021 01 08
(731) LEHMANN KACPER, Kępno
(540) (znak słowny)
(540) Sola
(510), (511) 35 usługi handlu detalicznego związane
ze sprzedażą mebli.
(210) 522959
(220) 2021 01 08
(731) LEHMANN KACPER, Kępno
(540) (znak słowny)
(540) Olen
(510), (511) 35 usługi handlu detalicznego związane
ze sprzedażą mebli.
(210) 522960
(220) 2021 01 08
(731) LEHMANN KACPER, Kępno
(540) (znak słowny)
(540) Hovet
(510), (511) 35 usługi handlu detalicznego związane
ze sprzedażą mebli.

(531) 06.01.02, 24.15.02, 27.05.01
(510), (511) 40 Drukowanie, wywoływanie zdjęć i filmów,
Obróbka i przetwarzanie materiałów, Powielanie nagrań audio i video, Produkcja rzemieślnicza na zamówienie i montowanie wykonanych elementów, Tworzenie programów tv,
Produkcja video, Tworzenie publikacji na YouTube, 41 Publikowanie, sprawozdawczość i pisanie tekstów, Tłumaczenia,
Usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, Usługi rezerwacji
biletów na atrakcje i wydarzenia edukacyjne, rozrywkowe
i sportowe, Edukacja, rozrywka i sport, Tłumaczenia językowe, Usługi w zakresie tłumaczeń pisemnych.
(210)
(731)

528018
(220) 2021 04 25
BALLISTA ESPORTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) B BALLISTA

(531) 27.05.01, 27.05.21
(510), (511) 9 Oprogramowanie wspomagające, oprogramowanie do analizy i monitorowania gier komputerowych
oraz gier przeniesionych do wirtualnej rzeczywistości za pomocą strony internetowej, 41 Organizowanie i prowadzenie
turniejów, meczów, zawodów, konkursów i innych form rywalizacji w zakresie interaktywnych gier komputerowych
oraz gier przeniesionych do wirtualnej rzeczywistości, w tym
za wykonywanie powyższych usług za pośrednictwem internetu, Udostępnianie wydarzeń dotyczących turniejów,
meczów, zawodów, konkursów i innych form rywalizacji
w zakresie interaktywnych gier komputerowych oraz gier
przeniesionych do wirtualnej rzeczywistości za pomocą
strony internetowej, Udostępnianie z globalnej sieci komputerowej lub internetu publikacji, które mogą być przeglądane w zakresie interaktywnych gier komputerowych oraz gier
przeniesionych do wirtualnej rzeczywistości, Udostępnianie
graczom informacji na temat rankingu ich wyników w grach
przez witrynę internetową, Udostępnianie interaktywnych
gier komputerowych oraz gier przeniesionych do wirtualnej
rzeczywistości z udziałem kilku graczy, za pośrednictwem
internetu oraz elektronicznych sieci komunikacyjnych.
528019
(220) 2021 04 25
BALLISTA ESPORTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) BALLISTA ESPORTS
(510), (511) 9 Oprogramowanie wspomagające, oprogramowanie do analizy i monitorowania gier komputerowych
oraz gier przeniesionych do wirtualnej rzeczywistości za pomocą strony internetowej, 41 Organizowanie i prowadzenie
turniejów, meczów, zawodów, konkursów i innych form rywalizacji w zakresie interaktywnych gier komputerowych
oraz gier przeniesionych do wirtualnej rzeczywistości, w tym
za wykonywanie powyższych usług za pośrednictwem internetu, Udostępnianie wydarzeń dotyczących turniejów,
meczów, zawodów, konkursów i innych form rywalizacji
w zakresie interaktywnych gier komputerowych oraz gier
przeniesionych do wirtualnej rzeczywistości za pomocą
strony internetowej, Udostępnianie z globalnej sieci komputerowej lub internetu publikacji, które mogą być przeglądane w zakresie interaktywnych gier komputerowych oraz gier
przeniesionych do wirtualnej rzeczywistości, Udostępnianie
graczom informacji na temat rankingu ich wyników w grach
przez witrynę internetową, Udostępnianie interaktywnych
gier komputerowych oraz gier przeniesionych do wirtualnej
rzeczywistości z udziałem kilku graczy, za pośrednictwem
internetu oraz elektronicznych sieci komunikacyjnych.
(210)
(731)
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528748
(220) 2021 05 12
PRUSZYŃSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) SORRENTO
(510), (511) 6 Materiały metalowe dla budownictwa, Metalowe materiały budowlane, Dachówka metalowa, Blachodachówka, Panele dachowe metalowe, Metalowe rynny,
Dachowe rynny metalowe, Metalowe elementy systemów
rynnowych, 19 Materiały budowlane niemetalowe, Dachówka niemetalowa, Panele dachowe, niemetalowe, Rynny niemetalowe, Dachowe rynny niemetalowe, Niemetalowe elementy systemów rynnowych.
(210)
(731)

528984
(220) 2021 05 17
PRUSZYŃSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) VERONA
(510), (511) 6 Materiały metalowe dla budownictwa, Metalowe materiały budowlane, Dachówka metalowa, Blachodachówka, Panele dachowe metalowe, Metalowe rynny,
Dachowe rynny metalowe, Metalowe elementy systemów
rynnowych, 19 Materiały budowlane niemetalowe, Dachówka niemetalowa, Panele dachowe, niemetalowe, Rynny niemetalowe, Dachowe rynny niemetalowe, Niemetalowe elementy systemów rynnowych.
(210)
(731)

529456
(220) 2021 05 25
SKARB PAŃSTWA reprezentowany przez MINISTRA
FINANSÓW, FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ,
Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) eTOLL

(210)
(731)

(531) 29.01.12, 24.17.02, 24.17.24, 27.05.01, 26.11.13
(510), (511) 9 Urządzenia zabezpieczające i ochronne, Błyskowe światła bezpieczeństwa, Drogowy awaryjny sprzęt
ostrzegawczy, Optyczne nośniki danych, Mechanizmy
do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie monety, Mechanizmy na monety do bram na parkingach samochodowych, Elektroniczne automaty do wydawania biletów parkingowych, Czujniki, Czytniki kodów kreskowych, Czytniki
optyczne kodów, Czytniki kart kodowanych magnetycznie,
Ostrzegawcze światła drogowe, Drogowe światła sygnalizacyjne [urządzenia sygnalizacyjne], Elektroniczne etykietki
na towarach, Urządzenia do kontroli frankowania, Instalacje
elektryczne, Interfejsy komputerowe, Karty z obwodami scalonymi [zintegrowanymi], Karty magnetyczne kodowane,
Kodery magnetyczne, Oprogramowanie komputerowe, nagrane, Systemy operacyjne, Peryferyjne urządzenia komputerowe, Komputery, Urządzenia do komunikacji wewnętrznej, Parkometry, Przyrządy nawigacyjne, Przyrządy pomiarowe, Przyrządy obserwacyjne, Radary, Tablice ogłoszeń
elektroniczne, Znaki drogowe świecące lub mechaniczne,
Taksometry, Telefoniczne urządzenia nadawcze, Awaryjne
trójkąty ostrzegawcze do pojazdów, Urządzenia do automatycznego kierowania do pojazdów, Urządzenia do liczenia pieniędzy, Maszyny do liczenia i sortowania pieniędzy,
Urządzenia do nawigacji satelitarnej, Urządzenia do prze-
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twarzania informacji, Maszyny do naliczania opłat, Maszyny
do pobierania opłat za przejazdy, Terminale elektroniczne
do poboru opłat na autostradzie, Elektroniczne systemy pobierania opłat za przejazdy [ETC], Sygnalizacja świetlna lub
mechaniczna, 12 Pojazdy, Pojazdy kołowe, Pojazdy do poruszania się po lądzie, Pojazdy mechaniczne, Pojazdy hybrydowe, Pojazdy elektryczne, 16 Przemysłowy papier i karton,
Materiały drukowane, Bilety, Kalendarze, Mapy, Materiały
piśmienne, Numeratory, Odciskarki do kart kredytowych,
nieelektryczne, Okładki, obwoluty [artykuły papiernicze],
Tablice ogłoszeniowe z papieru, Tablice ogłoszeniowe z kartonu lub papieru, Materiały szkoleniowe i instruktażowe
(z wyjątkiem aparatów), Materiały z tworów sztucznych
do pakowania, Matryce, 25 Odzież, Obuwie, Nakrycia głowy,
35 Reklama, Badania dotyczące działalności gospodarczej,
Zarządzanie działalnością handlową, Usługi reklamowe,
promocyjne i marketingowe, Organizowanie programów
lojalnościowych do celów handlowych, promocyjnych lub
reklamowych, Prowadzenie, przygotowywanie i organizowanie pokazów handlowych i targów handlowych w celach
komercyjnych i reklamowych, Badanie rynku, Usługi marketingowe, Promocja sprzedaży dla osób trzecich, Promocja
sprzedaży, Doradztwo związane z rozwojem wizerunku
firmy, Reklamowe i sponsorowane teksty (Tworzenie - ),
Obróbka tekstów, Komputerowe zarządzanie plikami i bazami danych, Skomputeryzowane zarządzanie rejestrami,
Pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, Systematyzacja danych w komputerowych bazach danych, Doradztwo w sprawach zarządzania personelem, Rekrutacja
personelu, Pośrednictwo pracy, Wynajmowanie powierzchni na cele reklamowe, Reklama telewizyjna, Wynajem czasu
reklamowego we wszystkich środkach przekazu, Wynajem
dystrybutorów automatycznych, Analizy kosztów, Agencje
eksportowe i importowe, Zarządzanie handlowe w zakresie
koncesjonowania dóbr i usług na rzecz osób trzecich, Księgowość, Pośrednictwo w zakresie transakcji handlowych
i umów handlowych, Prezentowanie produktów w mediach
dla celów sprzedaży detalicznej, Prognozy ekonomiczne,
Zarządzanie hotelami, 36 Usługi finansowe, Sprawy monetarne, Finansowe izby rozrachunkowe, Usługi pobierania
opłat elektronicznych, Usługi pobierania opłat elektronicznych w tym opłat drogowych, Usługi związane z majątkiem
nieruchomym, 37 Instalacja, konserwacja i naprawa maszyn
i urządzeń elektrycznych, Eliminacja zakłóceń w instalacjach
elektrycznych, Instalowanie, konserwacja i naprawy komputerów, Oczyszczanie ulic, Wynajem sprzętu do oczyszczania
dróg, Układanie nawierzchni drogowych, Usługi malowania
znaków, Malowanie lub naprawa znaków, Informacja o naprawach, Informacja budowlana, Usługi budowlane, 38 Telekomunikacja, Komunikacja przez sieci światłowodowe,
Łączność poprzez terminale komputerowe, Zapewnianie
łączności przez telefon, Łączność telegraficzna, Łączność
za pomocą telefonii komórkowej, Przesyłanie informacji
cyfrowych, Informacja o telekomunikacji, Agencje informacyjne, Zapewnianie dostępu do światowej komputerowej
sieci informacyjnej, Usługi w zakresie połączenia ze światową siecią komputerową za pośrednictwem telekomunikacji,
Przekazywanie informacji za pomocą komputera, Przydzielanie dostępu do komputerowej bazy danych, Przydzielanie
dostępu do baz danych w Internecie, Transmisja satelitarna, Usługi związane z elektronicznymi tablicami ogłoszeń,
Usługi poczty głosowej, Wypożyczanie sprzętu i urządzeń
komunikacyjnych, Wypożyczanie urządzeń telekomunikacyjnych, Transmisja danych przez radio, Usługi przywoławcze [radio, telefon lub inne środki łączności elektronicznej],
41 Usługi w zakresie oświaty [nauczanie], Usługi rozrywkowe, Organizowanie imprez w celach kulturalnych, rozrywko-
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wych i sportowych, Organizowanie imprez edukacyjnych,
Organizowanie i przeprowadzanie targów w celach kulturalnych lub edukacyjnych, Organizowanie i prowadzenie loterii, Organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], Publikowanie książek, Publikowanie gazet, periodyków, katalogów i broszur, Elektroniczna publikacja tekstów i druków,
innych niż reklamowe, w Internecie, Udostępnianie elektronicznych publikacji on-line (nie do pobrania), Produkcja
programów radiowych i telewizyjnych, Usługi reporterskie,
Tłumaczenia, 42 Usługi naukowe i technologiczne, Analizy
systemów komputerowych, Architektura, Projektowanie
sprzętu komputerowego, Projektowanie oprogramowania
komputerowego, Projektowanie graficzne, Usługi artystów
grafików, Prace badawczo-rozwojowe dla osób trzecich,
Projektowanie budynków, Projektowanie dekoracji wnętrz,
Usługi doradztwa technicznego w zakresie inżynierii budowlanej, Doradztwo w sprawach sprzętu komputerowego,
Doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego,
Usługi doradcze dotyczące zużycia energii, Konwersja danych lub dokumentów na formę elektroniczną, Instalacje
oprogramowania komputerowego, Inżynieria techniczna,
Kalibrowanie [pomiary], Konserwacja oprogramowania
komputerowego, Kontrola jakości, Odzyskiwanie danych
komputerowych, Projektowanie opakowań, Opracowywanie projektów technicznych, Wypożyczanie oprogramowania komputerowego, Projektowanie urbanistyczne, Prognozy meteorologiczne, Projektowanie systemów komputerowych, Wypożyczanie oprogramowania operacyjnego
do sieci i serwerów komputerowych, Hosting serwerów,
Testowanie materiałów, Testowanie pojazdów, Tworzenie
i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, Usługi w zakresie ochrony antywirusowej komputerów, Wynajmowanie i udostępnianie zasobów serwerów w sieciach
komputerowych, Wypożyczanie komputerów, Wzornictwo
przemysłowe, 45 Biura rzeczy znalezionych, Doradztwo
w zakresie własności intelektualnej, Kontrola bagaży dla celów bezpieczeństwa, Licencjonowanie programów komputerowych, Usługi prawne, Doradztwo związane z rejestracją
nazw domen, Licencjonowanie własności intelektualnej,
Monitoring systemów bezpieczeństwa, Usługi nadzoru
w dziedzinie własności intelektualnej, Usługi ochroniarskie
w budynkach, Zarządzanie prawami autorskimi.
(210) 530057
(220) 2021 06 10
(731) HODUREK ROMAN, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) TEAM X
(510), (511) 3 Preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, Środki
do higieny jamy ustnej, Środki perfumeryjne i zapachowe,
Środki toaletowe, Dezodoranty i antyperspiranty, Mydła
i żele, Preparaty do depilacji i golenia, Preparaty do kąpieli,
Preparaty do pielęgnacji skóry, oczu i paznokci, Preparaty
do włosów, Chusteczki do twarzy, Ekstrakty ziołowe do celów kosmetycznych, Szampony, Szampony koloryzujące,
Szampony do ciała, Szampony do włosów, Szampony dla
zwierząt, Szampony dla niemowląt, Płukanki do włosów
[szampon z odżywką], Balsamy do brody, Barwniki do brody,
Farby do brody, Olejki do brody, Preparaty do pielęgnacji
brody, Krem do rak, Krem do twarzy, Kremy dla niemowląt
[nielecznicze], Kremy do ciała, Kremy do opalania skóry, Kremy do oczyszczania skóry, Olejki esencjonalne i ekstrakty
aromatyczne, Preparaty do czyszczenia i odświeżania, Preparaty do pielęgnacji zwierząt, Woda kwiatowa, Preparaty aromaterapeutyczne, Olejki do aromaterapii [do użytku kosmetycznego], Olejki destylowane do pielęgnacji urody, Olejki
do perfum i zapachów, Olejki do pielęgnacji skóry [nieleczni-
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cze], Olejki eteryczne, Olejki nielecznicze, Olejki naturalne
do celów kosmetycznych, Olejki zapachowe, Perfumeryjne
(produkty -), esencjonalne (olejki -), Naturalne olejki eteryczne, Kadzidła zapachowe oczyszczające [kunko], Esencje eteryczne, Aromaty [olejki aromatyczne], Aromaty [olejki eteryczne], Preparaty do czyszczenia i polerowania skóry i butów, Preparaty do prania, Środki do czyszczenia pojazdów,
Środki zapachowe do celów domowych, Aerozole czyszczące, Kosmetyki, Kosmetyki nielecznicze, Tipsy [kosmetyki],
Pianki [kosmetyki], Eyelinery [kosmetyki], Toniki [kosmetyki],
Korektory [kosmetyki], Kosmetyki upiększające, Kosmetyki
kolorowe, Kosmetyki funkcjonalne, Kosmetyki naturalne, Kosmetyki organiczne, Olejki mineralne [kosmetyki], Środki nawilżające [kosmetyki], Kosmetyki do samoopalania, Kosmetyki brązująco-opalizujące, Preparaty samoopalające [kosmetyki], Kosmetyki dla zwierząt, Kosmetyki do rzęs, Kosmetyki do brwi, Koncentraty nawilżające [kosmetyki], Kremy tonizujące [kosmetyki], Żele nawilżające [kosmetyki], Kremy
samoopalające [kosmetyki], Kosmetyki do włosów, Kosmetyki do makijażu, Kosmetyki do ozdabiania, Kosmetyki do paznokci, Płynne kremy [kosmetyki], Kosmetyki do ust, Kosmetyki zawierające pantenol, Kosmetyki zawierające keratynę,
Kosmetyki dla dzieci, Preparaty zmiękczające [kosmetyki],
Balsamy samoopalające [kosmetyki], Kosmetyki blokujące
promieniowanie słoneczne, Kosmetyki w formie olejków,
Kremy do ciała [kosmetyki], Żele po opalaniu [kosmetyki],
Zmywacze do paznokci [kosmetyki], Maseczki do skóry [kosmetyki], Kosmetyki do pielęgnacji skóry, Kosmetyki koloryzujące do skóry, Kosmetyki w postaci różu, Kremy do twarzy
[kosmetyki], Kosmetyki w formie mleczek, Kosmetyki
do użytku osobistego, Olejki do ciała [kosmetyki], Produkty
powlekające usta [kosmetyki], Peelingi do twarzy [kosmetyki], Pudry w kamieniu [kosmetyki], Kosmetyki w postaci płynów, Kolorowe kosmetyki do oczu, Kremy na noc [kosmetyki], Kosmetyki do cery zmarszczkowej, Kosmetyki w formie
żeli, Toniki do twarzy [kosmetyki], Preparaty do samoopalania [kosmetyki], Balsamy do opalania [kosmetyki], Kosmetyki
do makijażu skóry, Kosmetyki do makijażu twarzy, Olejki
do opalania [kosmetyki], Olejki po opalaniu [kosmetyki], Kosmetyki w postaci kremów, Podkłady do paznokci [kosmetyki], Kosmetyki i preparaty kosmetyczne, Mleczka do opalania
[kosmetyki], Kosmetyki do pielęgnacji urody, Kosmetyki zawierające kwas hialuronowy, Kolorowe kosmetyki dla dzieci,
Błyszczyki do ust [kosmetyki], Płyny do twarzy [kosmetyki],
Kompaktowe kosmetyki do makijażu, Kosmetyki w gotowych zestawach, Perełki zawierające kosmetyki do kąpieli,
Olejki do pielęgnacji skóry [kosmetyki], Baza podkładowa
do paznokci [kosmetyki], Kremy chroniące przed słońcem
[kosmetyki], Zmywacze lakieru do paznokci [kosmetyki], Preparaty do wybielania skóry [kosmetyki], Środki nawilżające
do twarzy [kosmetyki], Olejki blokujące promieniowanie słoneczne [kosmetyki], Kosmetyki do stosowania na skórę, Kosmetyki przeznaczone do suchej skóry, Szminki blokujące
promieniowanie słoneczne [kosmetyki], Kosmetyki w formie
sproszkowanej [pudry], Mieszanki do rozjaśniania skóry [kosmetyki], Nawilżające balsamy do skóry [kosmetyki], Kremy
do pielęgnacji skóry [kosmetyki], Odżywki utwardzające
do paznokci [kosmetyki], Preparaty blokujące promieniowanie słoneczne [kosmetyki], Nawilżające kremy do skóry [kosmetyki], Nawilżające balsamy do ciała [kosmetyki], Płyny
do mycia twarzy [kosmetyki], Produkty przeciwsłoneczne
do ust [kosmetyki], Kosmetyki do makijażu do kompaktów,
Kosmetyki nielecznicze i preparaty toaletowe, Płyny do pielęgnacji skóry [kosmetyki], Środki do oczyszczania skóry twarzy [kosmetyki], Perfumowane kosmetyki w aerozolu do ciała, Wymienne wkłady pudru do puderniczek [kosmetyki],
Kosmetyki w postaci cieni do powiek, Puder w kamieniu
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do kompaktów [kosmetyki], Maseczki zwężające pory stosowane jako kosmetyki, Żele do twarzy i ciała [kosmetyki], Kremy do twarzy i ciała [kosmetyki], Środki wyszczuplające [kosmetyki], inne niż do celów medycznych, Środki nawilżające
przeciw starzeniu się do użytku jako kosmetyki, Paski do wybielania zębów nasączone preparatami do wybielania zębów [kosmetyki], 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 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 Dzieła sztuki oraz figurki z papieru i kartonu,
modele architektoniczne, Materiały drukowane i artykuły papiernicze oraz wyposażenie edukacyjne, Materiały filtracyjne
z papieru, Arkusze papieru [artykuły papiernicze], Arkusze
papieru zadrukowane jednostronnie, Bibuła do produkcji papieru matrycowego, Bibułka do użytku jako materiał z papieru matrycowego (ganpishi), Bloczki do notowania, Bloczki
do zapisywania, Bloczki notatnikowe, Brystol, Cienki papier,
Czyste kartki do notowania, Drewno (Papier z miazgi -), Drukowane materiały opakowaniowe z papieru, Folia, Gruby japoński papier [hosho-gami], Wygładzony papier wysokiej
jakości, Torby papierowe do pakowania, Tuby z tektury, Pudełka kartonowe na drobne upominki, Tektura, Papier z miazgi drzewnej, Pergamin, Papier pocztówkowy, Papier na torebki i worki, Papier na publikacje, Papier do maszyn do pisania, Papier drukarski, Afisze, plakaty z papieru lub kartonu,
Banery wystawowe wykonane z kartonu, Biały karton, Banery wystawowe wykonane z kartonu, Pojemniki papierowe,
Ręczniki papierowe do osuszania, Ręczniki papierowe
do czyszczenia, Ręczniki papierowe do rąk, Rozetki papierowe, Serwetki stołowe papierowe, Taśmy z papieru, Teczki papierowe, Torby papierowe na zakupy, Papier zeszytowy, Papier do druku cyfrowego, Papier do fotokopiarek, Papier
do kopiowania, Papier do korespondencji, Papier do drukarek laserowych, Papier rolowany do drukarek, Torebki oraz
artykuły do pakowania i przechowywania z papieru, kartonu
lub tworzyw sztucznych, Materiały do pakowania z kartonu,
Pojemniki kartonowe do pakowania, Torebki oraz artykuły
do pakowania i przechowywania z papieru, kartonu lub tworzyw sztucznych, Materiały filtrujące z papieru, Afisze, plakaty
z papieru lub kartonu, Przybory szkolne [artykuły piśmienne],
Pudełka z farbami [artykuły szkolne], Pudełka z farbami
do użytku szkolnego, Szkolne zeszyty, Zdjęcia szkolne, Piórniki pudełka na przybory do pisania, Przybory do szkicowania,
Etui na przybory do pisania, Przybory do pisania wykonane
z włókien, 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,
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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 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, 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 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, Wyposażenie dla artystów, rzemieślników i modelarzy, Zakładki do książek, 18 Parasole i parasolki, Walizy, torby podróżne, torby, portfele
i inne artykuły służące do przenoszenia, Etykiety skórzane,
Etui na karty wykonane z imitacji skóry, Meble (Wykończenia
ze skóry do -), Opaski skórzane, Paski z imitacji skóry, Paski
skórzane [inne niż odzież], Wykończenia i dekoracje ze skóry
do mebli, Aktówki [wyroby skórzane], Artykuły podróżne
[walizki, torby], Etui z imitacji skóry, Kosmetyczki, Kuferki kosmetyczne, Podróżne (Torby -), Portfele, Portfele skórzane,
Portfele wraz z etui na karty, Portmonetki, Portmonetki skórzane, Imitacje skóry, Skóra i imitacja skóry, 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, Bieli-

Nr ZT51/2021

zna osobista, Bokserki damskie [bielizna], Bielizna dla mężczyzn, Części odzieży, obuwia i nakryć głowy, 28 Zabawki,
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, 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
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 Chleb, Bułki, Bułeczki, Ciasta, Słodycze, Wyroby cukiernicze, Tarty i ciasteczka, Wyroby piekarnicze, Cukierki, Bagietki, Bajgle, Babeczki, Cukry, Naturalne słodziki, Polewy cukiernicze i nadzienia, Produkty pszczele, Kawa, herbata, kakao i namiastki
tych towarów, Lód, Lody spożywcze, Mrożone jogurty i sorbety, Ziarna przetworzone, skrobia i wyroby z tych towarów,
preparaty do pieczenia i drożdże, Batony zbożowe i energetyczne, Lody, Jogurt mrożony [lody spożywcze], Sorbety
[lody], Pizze mrożone, Lizaki mrożone, Ciasta mrożone, Wyroby cukiernicze mrożone, Mrożone wyroby piekarnicze, Mrożone ciasta i torty jogurtowe, Mrożone napoje [frappe], Mrożone mleczne wyroby cukiernicze, Mrożone posiłki składające się głównie z ryżu, Mrożone posiłki składające się głównie
z makaronu, Mrożone produkty z ciasta nadziewane mięsem,

Nr ZT51/2021

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

Mrożone produkty z ciasta nadziewane warzywami, Mrożone warzywa, Mrożone posiłki, Mrożone mięsa, Mrożone produkty spożywcze, Mrożone wyroby spożywcze, Kawa mrożona, Napoje na bazie kawy, Herbata mrożona, Napoje
na bazie herbaty, Napoje na bazie czekolady, Cukry, naturalne słodziki, polewy cukiernicze i nadzienia, produkty pszczele, Lód, lody spożywcze, mrożone jogurty i sorbety, Cukierki,
batony i guma do żucia, 32 Bezalkoholowe preparaty do produkcji napojów, Napoje bezalkoholowe, Piwo i produkty piwowarskie, Napoje odalkoholizowane, Napoje orzeźwiające,
Wody mineralne i gazowane oraz inne napoje bezalkoholowe, Napoje owocowe i soki owocowe, 35 Administrowanie
programami lojalności konsumenta, Administrowanie programami dla osób często podróżujących drogą powietrzną,
Agencje reklamowe, 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, 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 online za pośrednictwem sieci komputerowej,
Reklama korespondencyjna, Rozpowszechnianie reklam,
Rozwijanie koncepcji reklamowych, Sporządzanie indeksów
informacji do celów handlowych lub reklamowych, Tworzenie tekstów reklamowych, Udostępnianie informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej, Usługi agencji importowo-eksportowych, Usługi handlu
detalicznego online w zakresie muzyki cyfrowej do pobrania, Usługi handlu detalicznego online w zakresie muzyki
i filmów nagranych oraz do pobrania, Usługi public relations,
Usługi relacji z mediami, Usługi w zakresie opracowania graficznego do celów reklamowych, Wynajem przestrzeni reklamowej on-line, Zarządzanie promocją 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 związane z pobieralnymi publikacjami elektronicznymi,
Usługi informacyjne dla konsumentów w zakresie wyboru
nabywanych towarów, Reklamy radiowe i telewizyjne, Reklamy za pośrednictwem mediów elektronicznych, zwłaszcza
Internetu, Usługi reklamowe i marketingowe świadczone
za pośrednictwem mediów społecznościowych, Dystrybucja materiałów reklamowych (próbek, druków, prospektów,
broszur), Analizy rynkowe, Zarządzanie w zakresie zamówień
handlowych, Handlowe informacje i porady udzielane konsumentom, Usługi reklamowe i marketingowe świadczone
za pośrednictwem bloga, Usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych, Pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie
działalnością gospodarczą, Usługi reklamowe, marketingowe
i promocyjne, Usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe, 41 Gry oferowane w systemie on-line z sieci komputerowej, Udostępnianie gry komputerowej dostępnej w sieci dla
użytkowników sieci, Udostępnianie gry komputerowej,
do której użytkownicy mają dostęp poprzez globalną sieć
i/lub Internet, Prowadzenie blogów on-line, w tym blogów
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o tematyce mody, urody, odżywiania się, zdrowego trybu życia, rodzicielstwa, gier, rozrywki, podróżowania oraz filozofii,
stylu i sposobu życia, Prowadzone za pośrednictwem mediów społecznościowych usługi edukacyjne odnośnie mody,
urody, odżywiania się, zdrowego trybu życia, rodzicielstwa,
gier, rozrywki, podróżowania oraz filozofii, stylu i sposobu życia, Usługi nauczania, edukacji i oświaty, w tym w obszarze
mody, urody, odżywiania się, zdrowego trybu życia, rodzicielstwa, gier, rozrywki, podróżowania oraz filozofii, stylu
i sposobu życia, Informacje o nauczaniu, edukacji i oświacie,
w tym w obszarze mody, urody, odżywiania się, zdrowego
trybu życia, rodzicielstwa, gier, rozrywki, podróżowania oraz
filozofii, stylu i sposobu życia, Kursy korespondencyjne, Nauczanie indywidualne, Organizowanie i prowadzenie warsztatów, sympozjów, seminariów, kongresów, konferencji, kolokwiów oraz innych forów naukowych, edukacyjnych i oświatowych, w tym w obszarze mody, urody, odżywiania się,
zdrowego trybu życia, rodzicielstwa, gier, rozrywki, podróżowania oraz filozofii, stylu i sposobu życia, Publikowanie książek, czasopism, opracowań, rozpraw i tekstów naukowych,
edukacyjnych i oświatowych, w tym w obszarze mody, urody, odżywiania się, zdrowego trybu życia, rodzicielstwa, gier,
rozrywki, podróżowania oraz filozofii, stylu i sposobu życia,
Publikowanie on-line książek, czasopism, opracowań, rozpraw i tekstów naukowych, edukacyjnych i oświatowych,
w tym w obszarze mody, urody, odżywiania się, zdrowego
trybu życia, rodzicielstwa, gier, rozrywki, podróżowania oraz
filozofii, stylu i sposobu życia, Pisanie i publikowanie tekstów
innych niż teksty reklamowe, w tym w obszarze mody, urody,
odżywiania się, zdrowego trybu życia, rodzicielstwa, gier, rozrywki, podróżowania oraz filozofii, stylu i sposobu życia, Planowanie i organizowanie konkursów, Usługi klubowe [rozrywka lub nauczanie], Usługi w zakresie organizowania i prowadzenia festiwali oraz imprez edukacyjnych, kulturalnych,
sportowych, rozrywkowych, rekreacyjnych, spektakli, koncertów, widowisk multimedialnych, festiwali, festynów, konkursów, turniejów, widowisk typu światło i dźwięk, pokazów
ogni sztucznych i/lub laserów, imprez plenerowych, Usługi
rozrywkowe dla dzieci, Usługi parków rozrywki, Organizowanie, produkcja i wystawianie programów i spektakli telewizyjnych i teatralnych, Organizowanie widowisk muzycznych,
Reżyserowanie lub wystawianie przedstawień, Udostępnianie obiektów i sprzętu do prowadzenia szkoleń edukacyjnych, pokazywania filmów, widowisk, muzyki, Centra rozrywki, Organizacja kwizów, gier i zawodów, Usługi w zakresie
organizowania i prowadzenia wystaw z dziedziny kultury
i edukacji, Usługi edukacyjne, Usługi w zakresie organizowania i prowadzenia studiów, szkoleń, kursów i innych form
kształcenia, usługi w zakresie organizowania i prowadzenia
sympozjów, kongresów, konferencji, seminariów, zjazdów,
Chronometraż imprez sportowych, 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, 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], Organi-
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zowanie 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 online 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 klubów nocnych [rozrywka], Usługi klubów zdrowia [zdrowie i ćwiczenia
fizyczne], Usługi kulturalne, edukacyjne lub rozrywkowe
świadczone przez galerie sztuki, 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 online 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
online, Usługi w zakresie publikowania online, Publikacje
multimedialne, Udostępnianie publikacji on-line, Zapewnianie rozrywki online, Udostępnianie obrazów online
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, Usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe,
Usługi rezerwacji biletów na atrakcje i wydarzenia edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, Edukacja, rozrywka i sport, Publikowanie, sprawozdawczość i pisanie tekstów.
(210)
(731)
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SAI

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.17, 26.04.16, 24.15.01
(510), (511) 9 Urządzenia i przyrządy: naukowe, żeglarskie,
geodezyjne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne,
wagowe, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowania życia, do celów dydaktycznych, Urządzenia i przyrządy
do przewodzenia, przełączania, przekształcania, gromadzenia, sterowania i regulacji energii elektrycznej, Urządzenia
do nagrywania, transmisji lub reprodukcji dźwięku lub obrazu, Magnetyczne nośniki danych, nagrywalne płyty (dyski),
Płyty kompaktowe, DVD i inne cyfrowe nośniki do nagrywania danych, Maszyny liczące, Sprzęt przetwarzający dane,
Komputery, Sprzęt komputerowy, Programy komputerowe
nagrane, Programy komputerowe do ładowania, Publikacje
elektroniczne do pobrania, Utrwalone na nośnikach informacje i dane, Komputerowe bazy danych, Aplikacje komputerowe do pobrania, Aplikacje komputerowe nagrane, Komputerowe urządzenia sterujące, Programy komputerowe
sterujące, Komputerowe stacje robocze, Sprzęt komputerowy [hardware], Sprzęt peryferyjny do komputerów, Programy systemów operacyjnych, Oprogramowanie komputerowe [programy], Komputerowe programy operacyjne, Interaktywne multimedialne programy komputerowe, Wstępnie
nagrane programy komputerowe, Programy do przetwarzania danych, Programy sterujące komputerowe, nagrane, Programy do sieciowych systemów operacyjnych, Programy
komputerowe do zarządzania projektami, Programy komputerowe do przetwarzania obrazów, Programy do magazynowania danych, Programy komputerowe do przetwarzania
danych, Programy komputerowe przechowywane w formie
cyfrowej, Programy komputerowe dotyczące sieci lokalnych
[LAN], Programy komputerowe do projektowania interfejsów użytkownika, Oprogramowanie komputerowe [programy] do zarządzania bazami danych, Programy komputerowe
do umożliwiania i kontroli dostępu, Programy komputerowe
do edytowania obrazów, dźwięku i wideo, Programy komputerowe umożliwiające dostęp, przeglądanie i przeszukiwanie
baz danych on-line, Programy komputerowe do przeszukiwania zawartości komputerów i sieci komputerowych za pomocą zdalnego sterowania, Komputerowe systemy, Systemy
operacyjne, Interaktywne systemy komputerowe, Systemy
informatyczne (oprogramowanie), Komputerowe programy
operacyjne, Oprogramowanie komputerowe dla przemysłu:
energetycznego, ciepłowniczego, hutniczego, górniczego,
hutniczego, gazowniczego, chemicznego, papierniczego,
wodociągów i pompowni wody, Oprogramowanie, programy i aplikacje komputerowe do prognozowania i symulacji
kosztów, Oprogramowanie, programy i aplikacje komputerowe do zarządzania projektami, Oprogramowanie, programy
i aplikacje komputerowe do identyfikacji błędów pomiarowych, Oprogramowanie, programy i aplikacje komputerowe
do obliczeń i przetwarzania danych pomiarowych, Oprogramowanie, programy i aplikacje komputerowe do bilansowania i nadzoru eksploatacji urządzeń, Oprogramowanie, programy i aplikacje komputerowe do oceny eksploatacji i stanu
technicznego urządzeń w elektrowniach i elektrociepłowniach, Oprogramowanie, programy i aplikacje komputerowe
do instalacji przemysłowych, Oprogramowanie, programy
i aplikacje komputerowe do kontroli i optymalizacji procesów energetycznych, zarządzania energią, technicznej kon-
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troli eksploatacji instalacji energetycznych, Oprogramowanie, programy i aplikacje komputerowe do bilansowania
i bieżącego nadzoru pracy bloku energetycznego, Oprogramowanie, programy i aplikacje komputerowe do rozdzielania zużycia energii chemicznej na produkcję ciepła i energii
elektrycznej, Oprogramowanie, programy i aplikacje komputerowe do prognozowania produkcji, Oprogramowanie, programy i aplikacje komputerowe do wyznaczania wskaźników
pracy turbozespołu parowego, gazowego, kotła i urządzeń
pomocniczych, Oprogramowanie, programy i aplikacje komputerowe do wyznaczania zużycia paliwa, Oprogramowanie, programy i aplikacje komputerowe do identyfikacji czynników wpływających na pogorszenie pracy bloku oraz przeliczenie tych czynników na wzrost kosztów wytwarzania
energii elektrycznej i ciepła, Oprogramowanie, programy
i aplikacje komputerowe do prognozowania produkcji energii i kosztów z tym związanych na podstawie prognoz pogody, Oprogramowanie, programy i aplikacje komputerowe
do kontroli i optymalizacji procesów energetycznych, Oprogramowanie, programy i aplikacje komputerowe do technicznej kontroli eksploatacji instalacji energetycznych, Oprogramowanie, programy i aplikacje komputerowe do bilansowania i bieżącego nadzoru pracy bloków i urządzeń energetycznych, Oprogramowanie, programy i aplikacje komputerowe do rozdzielenia zużycia energii chemicznej na produkcję ciepła i energii elektrycznej, Oprogramowanie, programy
i aplikacje komputerowe do obliczeń termodynamicznych,
Oprogramowanie, programy i aplikacje komputerowe do symulacji, Oprogramowanie, programy i aplikacje komputerowe do analiz rynkowych, Oprogramowanie, programy i aplikacje komputerowe do analiz środowiskowych, Oprogramowanie, programy i aplikacje komputerowe do wyznaczania
zużycia paliw w elektrowni, Oprogramowanie, programy
i aplikacje komputerowe do rozdziału węgla w elektrowni,
Oprogramowanie, programy i aplikacje komputerowe podziału zużycia paliw w elektrowni, Oprogramowanie, programy i aplikacje komputerowe do indywidualnej oceny pracy
poszczególnych urządzeń i całych układów oraz wpływu
ich stanu technicznego na ekonomię pracy elektrowni,
Oprogramowanie, programy i aplikacje komputerowe
do określania efektywności pracy elektrociepłowni, Oprogramowanie, Programy i aplikacje komputerowe utrzymania
instalacji przemysłowych, Oprogramowanie, programy i aplikacje komputerowe do kontroli i wsparcia w optymalizacji
urządzeń energetycznych, Oprogramowanie, programy
i aplikacje komputerowe do obliczeń termodynamicznych,
Oprogramowanie, programy i aplikacje komputerowe
do prognozowania wskaźników i produkcji, Oprogramowanie, programy i aplikacje komputerowe do analiz inżynierskich, Oprogramowanie, programy i aplikacje komputerowe
do nadzoru nad efektywnością energetyczną, Oprogramowanie, programy i aplikacje komputerowe do agregacji danych oraz wykonania obliczeń i wizualizacji danych, Oprogramowanie, programy i aplikacje komputerowe do oceny
pracy urządzeń i układów elektrociepłowni, 35 Analiza kosztów, Analiza kosztów wytwarzania energii elektrycznej i ciepła, Zarządzanie zbiorami informatycznymi i zbiorami danych w systemach komputerowych, Pozyskiwanie danych
do komputerowych baz danych, Usługi systematyzacji, sortowania i kompilacji danych w komputerowych bazach danych, Komputerowe zarządzanie plikami, Wyszukiwanie informacji w bazach i plikach komputerowych, Analizy i badania dotyczące działalności gospodarczej, Zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, Usługi reklamowe,
marketingowe i promocyjne, Badania rynkowe, Badania biznesowe, Informacja o działalności gospodarczej, Analizy
kosztów, Usługi w zakresie badania rynku i opinii publicznej,
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Zarządzanie zbiorami informatycznymi i zbiorami danych
w systemach komputerowych, Pozyskiwanie danych
do komputerowych baz danych, 42 Usługi naukowe i technologiczne, Usługi projektowania, Usługi w zakresie technologii informacyjnych, Badania techniczne urządzeń, Badania
techniczne urządzeń energetycznych elektrowni, elektrociepłowni i ciepłowni, Analizy systemów komputerowych,
Usług inżynierskie i informatyczne w zakresie serwisowania
i doradztwa dot. procesów energetycznych, Usług inżynierskie i informatyczne w zakresie rozwoju systemów komputerowych, Usług inżynierskie i informatyczne technicznych
badań urządzeń energetycznych, Usługi naukowe i technologiczne, Usługi projektowania, Usługi w zakresie technologii
informacyjnych, Kontrola jakości, Doradztwo, konsultacje
i informacja w zakresie technologii informacyjnych, Badania
i doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego, Doradztwo
dotyczące bezpieczeństwa komputerowego, Doradztwo
i konsultacje dotyczące sieciowych aplikacji komputerowych, Doradztwo dotyczące rozwijania systemów komputerowych, Zapewnianie wsparcia technicznego w zakresie obsługi sieci komputerowych, Usługi programowania komputerowego, Projektowanie oprogramowania, Wynajem oprogramowania komputerowego, Usługi techniczne w zakresie
pobierania oprogramowania, Usługi doradcze i informacyjne związane z projektowaniem oprogramowania komputerowego, Usługi doradcze w dziedzinie analizy systemów informacyjnych, Usługi doradcze i informacyjne związane
z projektowaniem, Programowaniem i utrzymywaniem
oprogramowania komputerowego, Usługi doradcze w zakresie sprzętu komputerowego, Usługi doradztwa technicznego dotyczące przetwarzania danych, Usługi doradztwa
technicznego w zakresie technologii informacyjnej, Usługi
informacyjne dotyczące zastosowania systemów komputerowych, Usługi konsultacyjne dotyczące komputerów i informatyki, Usługi konsultacyjne w dziedzinie technologii informacyjnej, Hosting, oprogramowanie jako usługa oraz wypożyczanie oprogramowania komputerowego, Doradztwo
w zakresie sieci i aplikacji do przetwarzania w chmurze obliczeniowej, Elektroniczne przechowywanie plików i dokumenty, Hosting aplikacji multimedialnych, Konfiguracja sieci
komputerowych za pomocą oprogramowania, Oprogramowanie jako usługa (SAAS), Platforma jako usługa (PAAS), Przechowywanie danych elektronicznych, Przechowywanie danych online, Tworzenie kopii zapasowych danych elektronicznych, Udostępnianie elektronicznej przestrzeni pamięciowej w internecie, Udostępnianie zapasowych programów
i urządzeń komputerowych, Wynajem programów komputerowych, Wynajem oprogramowania komputerowego,
urządzeń do przetwarzania informacji i komputerowych
urządzeń peryferyjnych, Wynajem oprogramowania komputerowego do odczytu strumienia danych, Usługi hurtowni
danych (składowanie danych), Zarządzanie zasobami cyfrowymi, Usługi badawczo-rozwojowe dotyczące sprzętu komputerowego i programów komputerowych, Rozwój, programowanie i wdrażanie oprogramowania komputerowego,
Aktualizacja i konserwacja oprogramowania i programów
komputerowych, Aktualizacja programów komputerowych,
Diagnozowanie błędów w oprogramowaniu komputerowym, Naprawa uszkodzonych programów komputerowych,
Modyfikowanie programów komputerowych, Konserwacja
programów komputerowych, Instalacja oprogramowania
komputerowego, Instalacja oprogramowania sprzętowego,
Opracowywanie baz danych, Usługi w zakresie kopiowania
i konwersji danych, usługi kodowania danych, Powielanie
programów komputerowych, Usługi w zakresie szyfrowania
i dekodowania danych, Usługi w zakresie ochrony, bezpieczeństwa i odzyskiwania systemów informatycznych, Anali-
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zowanie zagrożeń dla bezpieczeństwa komputerowego
w celu ochrony danych, Świadczenie usług zabezpieczeń
w zakresie sieci komputerowych, Usługi w zakresie sieciowych zapór komputerowych, Wypożyczanie sprzętu i urządzeń komputerowych, Wypożyczanie urządzeń kodujących,
Wypożyczanie sprzętu komputerowego i komputerowych
urządzeń peryferyjnych, Usługi inżynieryjne, Usługi w zakresie miernictwa i eksploracji, Badania inżynieryjne, Pomiary
inżynieryjne, Prowadzenie badań inżynierskich, Przygotowywanie raportów technicznych, Testy inżynieryjne, Analiza
projektu produktu, Badanie jakości produktów.
530110
(220) 2021 06 10
ZAKŁADY POMIAROWO-BADAWCZE ENERGETYKI
ENERGOPOMIAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gliwice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TKE
(210)
(731)

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.17, 24.15.01, 26.04.01, 26.04.16
(510), (511) 9 Urządzenia i przyrządy: naukowe, żeglarskie,
geodezyjne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne,
wagowe, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowania życia, do celów dydaktycznych, Urządzenia i przyrządy
do przewodzenia, przełączania, przekształcania, gromadzenia, sterowania i regulacji energii elektrycznej, Urządzenia
do nagrywania, transmisji lub reprodukcji dźwięku lub obrazu, Magnetyczne nośniki danych, nagrywalne płyty (dyski),
Płyty kompaktowe, DVD i inne cyfrowe nośniki do nagrywania danych, Maszyny liczące, Sprzęt przetwarzający dane,
Komputery, Sprzęt komputerowy, Programy komputerowe
nagrane, Programy komputerowe do ładowania, Publikacje
elektroniczne do pobrania, Utrwalone na nośnikach informacje i dane, Komputerowe bazy danych, Aplikacje komputerowe do pobrania, Aplikacje komputerowe nagrane, Komputerowe urządzenia sterujące, Programy komputerowe
sterujące, Komputerowe stacje robocze, Sprzęt komputerowy [hardware], Sprzęt peryferyjny do komputerów, Programy systemów operacyjnych, Oprogramowanie komputerowe [programy], Komputerowe programy operacyjne, Interaktywne multimedialne programy komputerowe, Wstępnie
nagrane programy komputerowe, Programy do przetwarzania danych, Programy sterujące komputerowe, nagrane, Programy do sieciowych systemów operacyjnych, Programy
komputerowe do zarządzania projektami, Programy komputerowe do przetwarzania obrazów, Programy do magazynowania danych, Programy komputerowe do przetwarzania
danych, Programy komputerowe przechowywane w formie
cyfrowej, Programy komputerowe dotyczące sieci lokalnych
[LAN], Programy komputerowe do projektowania interfejsów użytkownika, Oprogramowanie komputerowe [programy] do zarządzania bazami danych, Programy komputerowe
do umożliwiania i kontroli dostępu, Programy komputerowe
do edytowania obrazów, dźwięku i wideo, Programy komputerowe umożliwiające dostęp, przeglądanie i przeszukiwanie
baz danych on-line, Programy komputerowe do przeszukiwania zawartości komputerów i sieci komputerowych za pomocą zdalnego sterowania, Komputerowe systemy, Systemy
operacyjne, Interaktywne systemy komputerowe, Systemy
informatyczne (oprogramowanie), Komputerowe programy
operacyjne, Oprogramowanie komputerowe dla przemysłu:
energetycznego, ciepłowniczego, hutniczego, górniczego,
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hutniczego, gazowniczego, chemicznego, papierniczego,
wodociągów i pompowni wody, Oprogramowanie, programy i aplikacje komputerowe do prognozowania i symulacji
kosztów, Oprogramowanie, programy i aplikacje komputerowe do zarządzania projektami, Oprogramowanie, programy
i aplikacje komputerowe do identyfikacji błędów pomiarowych, Oprogramowanie, programy i aplikacje komputerowe
do obliczeń i przetwarzania danych pomiarowych, Oprogramowanie, programy i aplikacje komputerowe do bilansowania i nadzoru eksploatacji urządzeń, Oprogramowanie, programy i aplikacje komputerowe do oceny eksploatacji i stanu
technicznego urządzeń w elektrowniach i elektrociepłowniach, Oprogramowanie, programy i aplikacje komputerowe
do instalacji przemysłowych, Oprogramowanie, programy
i aplikacje komputerowe do kontroli i optymalizacji procesów energetycznych, zarządzania energią, technicznej kontroli eksploatacji instalacji energetycznych, Oprogramowanie, programy i aplikacje komputerowe do bilansowania
i bieżącego nadzoru pracy bloku energetycznego, Oprogramowanie, programy i aplikacje komputerowe do rozdzielania zużycia energii chemicznej na produkcję ciepła i energii
elektrycznej, Oprogramowanie, programy i aplikacje komputerowe do prognozowania produkcji, Oprogramowanie, programy i aplikacje komputerowe do wyznaczania wskaźników
pracy turbozespołu parowego, gazowego, kotła i urządzeń
pomocniczych, Oprogramowanie, programy i aplikacje komputerowe do wyznaczania zużycia paliwa, Oprogramowanie, programy i aplikacje komputerowe do identyfikacji czynników wpływających na pogorszenie pracy bloku oraz przeliczenie tych czynników na wzrost kosztów wytwarzania
energii elektrycznej i ciepła, Oprogramowanie, programy
i aplikacje komputerowe do prognozowania produkcji energii i kosztów z tym związanych na podstawie prognoz pogody, Oprogramowanie, programy i aplikacje komputerowe
do kontroli i optymalizacji procesów energetycznych, Oprogramowanie, programy i aplikacje komputerowe do technicznej kontroli eksploatacji instalacji energetycznych, Oprogramowanie, programy i aplikacje komputerowe do bilansowania i bieżącego nadzoru pracy bloków i urządzeń energetycznych, Oprogramowanie, programy i aplikacje komputerowe do rozdzielenia zużycia energii chemicznej na produkcję ciepła i energii elektrycznej, Oprogramowanie, programy
i aplikacje komputerowe do obliczeń termodynamicznych,
Oprogramowanie, programy i aplikacje komputerowe do symulacji, Oprogramowanie, programy i aplikacje komputerowe do analiz rynkowych, Oprogramowanie, programy i aplikacje komputerowe do analiz środowiskowych, Oprogramowanie, programy i aplikacje komputerowe do wyznaczania
zużycia paliw w elektrowni, Oprogramowanie, programy
i aplikacje komputerowe do rozdziału węgla w elektrowni,
Oprogramowanie, programy i aplikacje komputerowe podziału zużycia paliw w elektrowni, Oprogramowanie, programy i aplikacje komputerowe do indywidualnej oceny pracy
poszczególnych urządzeń i całych układów oraz wpływu
ich stanu technicznego na ekonomię pracy elektrowni,
Oprogramowanie, programy i aplikacje komputerowe
do określania efektywności pracy elektrociepłowni, Oprogramowanie, Programy i aplikacje komputerowe utrzymania
instalacji przemysłowych, Oprogramowanie, programy i aplikacje komputerowe do kontroli i wsparcia w optymalizacji
urządzeń energetycznych, Oprogramowanie, programy
i aplikacje komputerowe do obliczeń termodynamicznych,
Oprogramowanie, programy i aplikacje komputerowe
do prognozowania wskaźników i produkcji, Oprogramowanie, programy i aplikacje komputerowe do analiz inżynierskich, Oprogramowanie, programy i aplikacje komputerowe
do nadzoru nad efektywnością energetyczną, Oprogramo-
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wanie, programy i aplikacje komputerowe do agregacji danych oraz wykonania obliczeń i wizualizacji danych, Oprogramowanie, programy i aplikacje komputerowe do oceny
pracy urządzeń i układów elektrociepłowni, 35 Analiza kosztów, Analiza kosztów wytwarzania energii elektrycznej i ciepła, Zarządzanie zbiorami informatycznymi i zbiorami danych w systemach komputerowych, Pozyskiwanie danych
do komputerowych baz danych, Usługi systematyzacji, sortowania i kompilacji danych w komputerowych bazach danych, Komputerowe zarządzanie plikami, Wyszukiwanie informacji w bazach i plikach komputerowych, Analizy i badania dotyczące działalności gospodarczej, Zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, Usługi reklamowe,
marketingowe i promocyjne, Badania rynkowe, Badania biznesowe, Informacja o działalności gospodarczej, Analizy
kosztów, Usługi w zakresie badania rynku i opinii publicznej,
Zarządzanie zbiorami informatycznymi i zbiorami danych
w systemach komputerowych, Pozyskiwanie danych
do komputerowych baz danych, 42 Usługi naukowe i technologiczne, Usługi projektowania, Usługi w zakresie technologii informacyjnych, Badania techniczne urządzeń, Badania
techniczne urządzeń energetycznych elektrowni, elektrociepłowni i ciepłowni, Analizy systemów komputerowych,
Usług inżynierskie i informatyczne w zakresie serwisowania
i doradztwa dot. procesów energetycznych, Usług inżynierskie i informatyczne w zakresie rozwoju systemów komputerowych, Usług inżynierskie i informatyczne technicznych
badań urządzeń energetycznych, Usługi naukowe i technologiczne, Usługi projektowania, Usługi w zakresie technologii
informacyjnych, Kontrola jakości, Doradztwo, konsultacje
i informacja w zakresie technologii informacyjnych, Badania
i doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego, Doradztwo
dotyczące bezpieczeństwa komputerowego, Doradztwo
i konsultacje dotyczące sieciowych aplikacji komputerowych, Doradztwo dotyczące rozwijania systemów komputerowych, Zapewnianie wsparcia technicznego w zakresie obsługi sieci komputerowych, Usługi programowania komputerowego, Projektowanie oprogramowania, Wynajem oprogramowania komputerowego, Usługi techniczne w zakresie
pobierania oprogramowania, Usługi doradcze i informacyjne związane z projektowaniem oprogramowania komputerowego, Usługi doradcze w dziedzinie analizy systemów informacyjnych, Usługi doradcze i informacyjne związane
z projektowaniem, Programowaniem i utrzymywaniem
oprogramowania komputerowego, Usługi doradcze w zakresie sprzętu komputerowego, Usługi doradztwa technicznego dotyczące przetwarzania danych, Usługi doradztwa
technicznego w zakresie technologii informacyjnej, Usługi
informacyjne dotyczące zastosowania systemów komputerowych, Usługi konsultacyjne dotyczące komputerów i informatyki, Usługi konsultacyjne w dziedzinie technologii informacyjnej, Hosting, oprogramowanie jako usługa oraz wypożyczanie oprogramowania komputerowego, Doradztwo
w zakresie sieci i aplikacji do przetwarzania w chmurze obliczeniowej, Elektroniczne przechowywanie plików i dokumenty, Hosting aplikacji multimedialnych, Konfiguracja sieci
komputerowych za pomocą oprogramowania, Oprogramowanie jako usługa (SaaS), Platforma jako usługa (PaaS), Przechowywanie danych elektronicznych, Przechowywanie danych online, Tworzenie kopii zapasowych danych elektronicznych, Udostępnianie elektronicznej przestrzeni pamięciowej w internecie, Udostępnianie zapasowych programów
i urządzeń komputerowych, Wynajem programów komputerowych, Wynajem oprogramowania komputerowego,
urządzeń do przetwarzania informacji i komputerowych
urządzeń peryferyjnych, Wynajem oprogramowania komputerowego do odczytu strumienia danych, Usługi hurtowni
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danych (składowanie danych), Zarządzanie zasobami cyfrowymi, Usługi badawczo-rozwojowe dotyczące sprzętu komputerowego i programów komputerowych, Rozwój, programowanie i wdrażanie oprogramowania komputerowego,
Aktualizacja i konserwacja oprogramowania i programów
komputerowych, Aktualizacja programów komputerowych,
Diagnozowanie błędów w oprogramowaniu komputerowym, Naprawa uszkodzonych programów komputerowych,
Modyfikowanie programów komputerowych, Konserwacja
programów komputerowych, Instalacja oprogramowania
komputerowego, Instalacja oprogramowania sprzętowego,
Opracowywanie baz danych, Usługi w zakresie kopiowania
i konwersji danych, usługi kodowania danych, Powielanie
programów komputerowych, Usługi w zakresie szyfrowania
i dekodowania danych, Usługi w zakresie ochrony, bezpieczeństwa i odzyskiwania systemów informatycznych, Analizowanie zagrożeń dla bezpieczeństwa komputerowego
w celu ochrony danych, Świadczenie usług zabezpieczeń
w zakresie sieci komputerowych, Usługi w zakresie sieciowych zapór komputerowych, Wypożyczanie sprzętu i urządzeń komputerowych, Wypożyczanie urządzeń kodujących,
Wypożyczanie sprzętu komputerowego i komputerowych
urządzeń peryferyjnych, Usługi inżynieryjne, Usługi w zakresie miernictwa i eksploracji, Badania inżynieryjne, Pomiary
inżynieryjne, Prowadzenie badań inżynierskich, Przygotowywanie raportów technicznych, Testy inżynieryjne, Analiza
projektu produktu, Badanie jakości produktów.
530412
(220) 2021 06 17
KOMPLEX-TORUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) jawa DROGERIE
(210)
(731)

(531)

27.05.01, 27.05.24, 26.01.03, 26.01.15, 26.04.02, 26.04.05,
26.04.10, 26.04.22, 29.01.12, 05.05.16, 05.05.20, 05.05.21
(510), (511) 3 Dezodoranty do użytku osobistego, odświeżacze do ust w aerozolu, wyroby kosmetyczne zawarte w tej
klasie, preparaty kosmetyczne do kąpieli, wody kolońskie,
wody po goleniu, kremy do golenia, kremy kosmetyczne,
kremy do rąk, mleczka i balsamy do ciała, maseczki, preparaty do kręcenia włosów, lakiery i zmywacze do paznokci,
lotony kosmetyczne, lakiery do włosów, olejki perfumeryjne,
pasty, proszki i płyny do zębów, toniki, żele, odżywki, preparaty do kąpieli, kremy do pillingu, preparaty do makijażu,
olejki eteryczne, perfumy, wyroby perfumeryjne, preparaty
do pielęgnacji skóry, pomadki, szminki, szampony, preparaty
do pielęgnacji włosów, cienie, pudry, fluidy - make-up, błyszczyki, maskary, tusze do rzęs, dezodoranty inne niż do użytku
osobistego, środki dezynfekcyjne do odświeżania powietrza w pomieszczeniach, dezynfekcyjne środki do usuwania
zapachu papierosów w pomieszczeniach, produkty chemii
gospodarczej zawarte w tej klasie, płyny i proszki do prania,
płyny do płukania, płyny do mycia naczyń, płyny do mycia
szyb, kosmetyki samochodowe, płyny do mycia powierzchni,
saszetki zapachowe do bielizny, środki do namaczania bielizny, preparaty do czyszczenia, krochmal, preparaty do mycia, mydła, mydła w płynie, preparaty do odtłuszczania,
środki czyszczące i polerujące do parkietu, pasty do mebli
i do podłogi, pasty do skór, preparaty do polerowania, przybory toaletowe zawarte w tej klasie, chusteczki odświeżające
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nasączone płynami perfumowanymi, 8 Sztućce, nożyczki,
nożyce, piły sterowane ręcznie, narzędzia ręczne do ścierania, osełki, biała broń, zestawy do golenia, cążki do manicure,
pęsety do depilacji, zestawy do pedicure, pilniki do paznokci,
pincety, aparaty do przekłuwania uszu, scyzoryki, maszynki
do strzyżenia brody, skrobaki używane w gospodarstwie domowym, krajarki do jarzyn, zestawy do manicure, maszynki
do strzyżenia włosów, obcinacze paznokci, dziadek do orzechów nie z metali szlachetnych, szczypce do cukru, przybory
nieelektryczne do układania włosów, ostrzałki ręczne, żyletki,
sztućce jednorazowego użytku, 21 Nieelektryczne narzędzia
do gospodarstwa domowego, czajniki nieelektryczne, deski do krojenia, formy do ciasta, doniczki, dozowniki mydła
i papieru toaletowego, dzbanki, grzebienie, gąbki, materiały
szczotkarskie, sprzęt do czyszczenia, wiórki stalowe, szkło surowe lub półprzetworzone z wyjątkiem szkła budowlanego,
naczynia kuchenne, garnki, patelnie, wyroby ze szkła i fajansu,
kufle do piwa, pojemniki na lód, miski, miseczki, mopy, odkurzacze nieelektryczne, patelnie, rękawice do prac domowych,
wiadra, zmiotki, przybory toaletowe zawarte w tej klasie,
kosze na śmieci, pojemniki dla gospodarstwa domowego,
wszystkie ww. zawarte w tej klasie, 30 Aromaty do żywności
inne niż olejki eteryczne, pieczywo, bułki, chleb, mąka, cukier,
słodziki naturalne, chipsy zbożowe, cukierki, ciasta, ciastka,
wyroby cukiernicze, słodycze, wyroby z czekolady, czekolada,
gofry, galaretki w postaci słodyczy, kasze, kanapki, kukurydza
prażona, lody, sorbety lodowe, desery lodowe, makarony, pizze, preparaty zbożowe, zapiekanki, żywność na bazie mąki,
pieczywo zamrożone, mrożone półprodukty żywnościowe
na bazie mąki, mrożonki zawarte w tej klasie, kawa, substytuty
kawy, herbata, kakao, ketchup, krakersy, majonezy, ocet, miód,
musztarda, przyprawy, ryż, puddingi, budynie, kisiele, muesli,
sosy sałatkowe, paszteciki, pasztety, spaghetti, suchary, sól,
wyroby zbożowe, 32 Wody gazowane, wody stołowe, wody
mineralne, napoje bezalkoholowe, nektary, soki owocowe
i warzywne, piwo, esencje i półprodukty do produkcji napojów, 35 Reklama osób trzecich a także prowadzenie interesów
osób trzecich, prowadzenie agencji reklamowych, produkcja
reklam telewizyjnych, radiowych, kinowych, reprodukcja
dokumentów, dokumentacji, dystrybucja materiałów reklamowych, organizowanie aukcji, pokazów, targów i wystaw
o charakterze handlowym, prowadzenie domów aukcyjnych,
prowadzenie negocjacji w ramach zarządzania działalnością
gospodarczą, świadczenie usług prowadzenia i zarządzania
działalnością gospodarczą w ramach prokury, usługi menedżerskie świadczone na rzecz podmiotów gospodarczych,
usługi badania rynku, prowadzenie statystyk i księgowości,
pośrednictwo handlowe w zakresie kojarzenia kontrahentów, kosztorysowanie, usługi przedstawicielstwa firm zagranicznych na Polskę, sprzedaż hurtowa i detaliczna wyrobów
kosmetycznych, artykułów chemii gospodarczej, sztućców,
nożyc, nożyczek, narzędzi do ścierania, zestawów do golenia, białej broni, osełek, narzędzi i zestawów do manicure
i pedicure, pił, nieelektrycznych urządzeń dla gospodarstw
domowych, naczyń, pojemników, przyborów toaletowych,
wyrobów ze szkła i z fajansu, artykułów żywnościowych, słodyczy, napojów, soków, wód gazowanych i stołowych, piwa,
sprzedaż hurtowa i detaliczna za pośrednictwem Internetu
wyrobów kosmetycznych, artykułów chemii gospodarczej,
sztućców, nożyczek, narzędzi do ścierania, zestawów do golenia, białej broni, osełek, pił, narzędzi i zestawów do manicure i pedicure, nieelektrycznych urządzeń dla gospodarstw
domowych, naczyń, pojemników, przyborów toaletowych,
wyrobów ze szkła i z fajansu, artykułów żywnościowych, słodyczy, napojów, soków, wód gazowanych i stołowych, piwa,
usługi w zakresie badania rynku, sondaże opinii publicznej,
organizowanie i prowadzenie kampanii reklamowych, publi-
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kowanie tekstów reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń
i materiałów reklamowych, usługi reklamowe i promocyjne,
usługi w zakresie marketingu i prezentacji, usługi dekorowania sklepów i punktów sprzedaży, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, rekrutacja personelu, sporządzanie prognoz ekonomicznych.
(210)
(731)
(540)
(540)

530799
(220) 2021 06 24
WARGALA ŁUKASZ, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
Polish Club

(531) 05.13.04, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.02, 29.01.08
(510), (511) 41 Studia tańca, Szkoły tańca, Nauka tańca, Imprezy taneczne, Organizowanie pokazów tańca, Udzielanie
lekcji tańca, Pokazy tańca mężczyzn, Organizacja konkursów
tanecznych, Prezentacja pokazów tanecznych, Obsługa sal
tanecznych, Organizowanie pokazów tanecznych, Organizowanie imprez tanecznych, Pokazy tańca na żywo, Nauka
tańca dla dorosłych, Nauka tańca dla dzieci, Nauka tańca
na rurze, Pokazy taneczne na żywo, Usługi w zakresie klubów
tańca, Usługi w zakresie nauki tańca, Usługi w zakresie tańca
erotycznego, Usługi edukacyjne związane z tańcem, Występy taneczne, muzyczne i dramatyczne, Rozrywka w postaci występów tanecznych, Usługi w zakresie sal tanecznych,
Udostępnianie obiektów i sprzętu do tańca, Produkcja pokazów rozrywkowych obejmujących występy tancerzy, Obiekty i sprzęt do aerobiku i tańca, Udostępnianie sal do tańca
i ich wyposażenia, Rozrywka w postaci występów tanecznych na żywo, Produkcja pokazów rozrywkowych obejmujących występy tancerzy i piosenkarzy, Edukacja artystyczna,
Edukacja sportowa.
(210)
(731)
(540)
(540)

530937
(220) 2021 06 29
GRZESIAK MAGDALENA, Kalisz
(znak słowno-graficzny)
Werbliński

(531) 29.01.14, 27.05.01, 27.05.24, 25.01.15
(510), (511) 29 Mięso wieprzowe, mięso wołowe i przetwory
z mięsa, ekstrakty mięsne, podroby mięsne, mięso mielone,
mięso gulaszowe, dziczyzna i jej przetwory, potrawy na bazie mięsa, Wyroby wędliniarskie wołowe i wieprzowe, szynka, wędzonki, kiełbasy, parówki, kaszanka, salceson, pasztety,
pasztety z wątróbki, pasty do kanapek, flaki, Konserwy mięsne
i mięsno-warzywne, Tłuszcze zwierzęce, smalec, sosy mięsne,
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wyroby garmażeryjne, Drób, mięso porcjowane, wyroby z drobiu, wyroby wędliniarskie z drobiu, podroby, konserwy drobiowe, Ryby, potrawy na bazie ryb, konserwy rybne.
(210)
(731)
(540)
(540)

531907
(220) 2021 07 22
CZEKAJSKI DOMINIK CZEKAJSKI, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
UWAGA PIWO

(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.24, 08.07.25
(510), (511) 43 Usługi zaopatrzenia w żywność i napoje.
533188
(220) 2021 08 26
RKAC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RKAC
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12, 25.01.13
(510), (511) 5 Suplementy diety dla ludzi, Żywność dietetyczna, Suplementy mineralne do żywności, Tłuszcze
do celów medycznych, Oleje lecznicze, Musujące tabletki witaminowe, Leki pomocnicze/wspierające do celów
medycznych, Napoje wzbogacone witaminami do celów
medycznych stanowiące zastrzyki witaminowe, Preparaty
wzbogacone witaminami do celów medycznych stanowiące zastrzyki witaminowe, Napoje energetyzujące do celów
medycznych stanowiące zastrzyki energetyczne, Preparaty
energetyzujące do celów medycznych stanowiące zastrzyki
energetyczne, Dietetyczne napoje przystosowane do celów
medycznych, Dietetyczne substancje przystosowane do celów medycznych, Preparaty witaminowe, mineralne i tonizujące do celów medycznych, Lecznicze napoje izotoniczne,
Napoje witaminizowane, Napoje z dodatkami dietetycznymi, Napoje ziołowe do użytku leczniczego, Napoje do celów
leczniczych, Preparaty do sporządzania napojów do celów
i zastosowań medycznych i zdrowotnych, 32 Koktajle bezalkoholowe, Aperitify bezalkoholowe, Napoje bezalkoholowe,
Napoje wzbogacone o dodatki mineralne, Napoje wzbogacone dodatkiem pierwiastków śladowych, Napoje wzbogacone dodatkiem witamin, Napoje dla sportowców, Proszki
do sporządzania napojów, Syropy i inne preparaty do produkcji napojów, Napoje bezalkoholowe na bazie owoców,
o smaku herbaty, Napoje owocowe i soki owocowe, Napoje
aromatyzowane owocami, Napoje energetyzujące do celów
niemedycznych stanowiące zastrzyki energetyczne, 33 Aperitify, Koktajle, Napoje alkoholowe z wyjątkiem piw i win.
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533235
(220) 2021 08 27
LEANPASSION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Lean Strategy Institute
(510), (511) 16 Drukowane materiały szkoleniowe, Publikacje drukowane, Ulotki, Afisze, plakaty, Albumy, Książki,
Broszury, Podręczniki, Papier do pisania, Certyfikaty drukowane, Pisaki, Pióra żelowe, Notatniki ilustrowane, Kalendarze drukowane, Papier, Odbitki fotograficzne, Kartki na notatki, 35 Usługi w zakresie doradztwa, konsultacji i badań
w zakresie działalności gospodarczej, Reklama, Marketing,
Doradztwo handlowe, Doradztwo w zakresie strategii dla
przedsiębiorstw, Doradztwo w zakresie zarządzania, Doradztwo w zakresie outsourcingu, analiza kosztów, Analiza
funkcjonowania firm, Analiza rynku, Dostarczanie informacji
dotyczących działalności gospodarczej, Audyty, Doradztwo związane z audytami, 41 Szkolenia, Usługi edukacyjne,
Usługi szkoleniowe, Doradztwo szkoleniowe w zakresie
zarządzania, Doradztwo w zakresie szkoleń, Doradztwo zawodowe, Dostarczanie informacji edukacyjnych, Edukacja
dorosłych, Edukacja, Informacja o edukacji, Kongresy, Organizowanie i/lub prowadzenie kongresów, Opracowywanie
podręczników edukacyjnych, Opracowywanie materiałów
edukacyjnych, Organizacja egzaminów edukacyjnych, Przeprowadzanie egzaminów, Organizowanie i/lub prowadzenie
konferencji, Organizowanie i/lub prowadzenie seminariów,
Organizowanie i/lub prowadzenie sympozjów, Organizowanie i/lub prowadzenie warsztatów szkoleniowych, Organizowanie konkursów, Organizowanie kursów szkoleniowych,
Produkcja filmów szkoleniowych, Produkcja filmów w celach
edukacyjnych, Przygotowanie prezentacji do celów szkoleniowych, Przygotowanie tekstów do publikacji, Przygotowywanie programów szkoleniowych, Publikacja broszur,
Publikacja czasopism internetowych, Publikacja i edycja materiałów drukowanych, Publikacja literatury instruktażowej,
Publikowanie, Certyfikacja nagród edukacyjnych i szkoleniowych, Edukacja on-line, prowadzenie kursów e-learningowych, Udostępnianie materiałów edukacyjnych za pomocą
Internetu, Informacja o edukacji udostępniana on-line.
(210)
(731)

533361
(220) 2021 08 31
BTL LOGISTIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Włocławek
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) B BTL LOGISTIK
(210)
(731)

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.17, 27.05.24, 01.17.11
(510), (511) 39 Usługi kurierskie w zakresie transportowania
ładunków, Usługi kurierskie, Transport drogą kurierską, Dostawa towarów poprzez kuriera, Dostawa paczek przez kuriera, Usługi kurierskie dotyczące towarów, Usługi kurierskie
w zakresie dostarczania towarów, Usługi kurierskie w zakresie
dostarczania paczek, Magazynowanie, Usługi magazynowe,
Magazynowanie towarów, Magazynowanie paczek, Magazynowanie dokumentów, Magazynowanie i składowanie.
(210) 533362
(220) 2021 08 31
(731) KONIECKO IRENEUSZ FIRMA IREKS, Fabianki
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) CAR SPA DETAILING PREMIUM

(531) 29.01.12, 27.05.01, 01.01.05, 18.01.09
(510), (511) 37 Mycie samolotów, Mycie pojazdów mechanicznych, Czyszczenie i mycie samochodów, Mycie i polerowanie pojazdów silnikowych, Konserwacja pojazdów,
Naprawy i konserwacja samochodów, Konserwacja, serwis
i naprawa pojazdów.
(210) 533468
(220) 2021 09 02
(731) BANIECKA IWONA PURBLOK, Pelplin
(540) (znak słowny)
(540) woolblok
(510), (511) 19 Bloczki budowlane zawierające materiały
izolacyjne, Bloczki betonowe, Betonowe elementy brukowe,
Gotowe betonowe elementy budowlane, Prefabrykowane
konstrukcje niemetalowe.
533484
(220) 2021 09 02
LIPOWE WZGÓRZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lipowa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 1608 Lipowe Wzgórza smak godny tradycji
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konserwowane, suszone i gotowane owoce i warzywa, galaretki, dżemy, kompoty, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych, jaj
wzbogaconych witaminami i minerałami, jaj w proszku, jaj
w płynie, żółtek jajek, białek jajek, pasz, mieszanek paszowych, koncentratów paszowych dla drobiu, spożywczych
pasz wzmacniających dla drobiu, preparatów zwiększających niesienie się drobiu, dodatków do pasz nie do celów
leczniczych, bezalkoholowych napojów na bazie miodu,
bezalkoholowych napojów z soków owocowych, bezalkoholowych wyciągów z owoców, ekstraktów owocowych,
soków owocowych i warzywnych, nektarów owocowych,
sorbetów, napojów na bazie serwatki, produktów szkółkarskich, kwiatów naturalnych, 39 Próżniowe pakowanie mięsa
i wędlin, pakowanie mięsa i wędlin, 40 Ubój zwierząt, wędzenie żywności, 43 Agroturystyka, gastronomia, obsługa
gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, usługi hotelarskie, wynajmowanie pomieszczeń
na pobyt czasowy, rezerwacja kwater na pobyt czasowy, wynajmowanie sal na posiedzenie, domy turystyczne, pensjonaty, 44 Ogrodnictwo, warzywnictwo, doradztwo rolnicze,
hodowla roślin, hodowla zwierząt, hodowla zwierząt zwłaszcza bydła, hodowla drobiu, zwłaszcza indyków.
(210)
(731)
(540)
(540)

533572
(220) 2021 09 06
CHILICKA AGNIESZKA EKO-ARONIA, Sztabin
(znak słowno-graficzny)
ACH

(210)
(731)

(531)

03.04.11, 03.07.03, 05.01.16, 06.19.09, 24.01.09, 24.01.10,
24.01.11, 24.01.15, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.12
(510), (511) 35 Sprzedaż hurtowa i detaliczna produkcji roślinnej w postaci owoców i warzyw i zwierzęcej w postaci
mięsa i wyrobów wędliniarskich, wyrobów garmażeryjnych,
mleka i jego przetworów, pieczywa, serów, przypraw, przetworów owocowo-warzywnych, sosów do mięsa i wędlin,
a także towarów towarzyszących żywności, jak: naczynia i sztućce jednorazowego użytku, serwetki papierowe
i z tworzyw sztucznych, opakowania na żywność, świeżych
owoców i warzyw, potraw na bazie mięsa, potraw na bazie
ryb, potraw na bazie owoców morza, potraw na bazie drobiu,
potraw na bazie dziczyzny, potraw na bazie warzyw, potraw
na bazie owoców, potraw na bazie jaj, sałatek warzywnych,
sałatek owocowych, warzyw gotowanych, warzyw konserwowanych, zup, pasztetów, krokietów, flaków, konfitur, galaretek, past do kanapek, smalcu, ekstraktów mięsnych, szynki,
wieprzowiny, ryb, drobiu, dziczyzny, ekstraktów mięsnych,

(531) 29.01.13, 27.05.01, 05.07.09
(510), (511) 29 Dżemy, galaretki owocowe, galaretki z owoców aronii, aronia konserwowa, owoce aronii w puszkach,
przecier z aronii, owoce liofilizowane, owoce aronii mrożone, sałatki owocowe i warzywne, monoprodukty z owoców
i warzyw, owoce i warzywa konserwowane oraz suszone,
konfitury, koncentraty, powidła, owoce i warzywa przetworzone, sorbety z owoców, 32 Koktajle owocowe bezalkoholowe, napoje na bazie suszonych i świeżych owoców aronii,
napoje energetyczne, napoje dla sportowców wzbogacane
proteinami, nektary z owoców aronii, sorbety jako napoje
z owoców, soki i syropy z owoców.
533709
(220) 2021 09 07
MIĘDZYNARODOWE TARGI POZNAŃSKIE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TARGI GOŁĘBI POCZTOWYCH POZNAŃ
(210)
(731)
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(531) 29.01.15, 27.05.01, 03.07.11
(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
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.
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(531) 27.05.01, 29.01.14, 26.11.12, 07.01.14, 07.01.24
(510), (511) 42 Usługi naukowe i technologiczne takie jak:
projektowanie techniczne, projektowanie techniczne i doradztwo, projektowanie systemów inżynierii budowlanej,
doradztwo techniczne związane z projektowaniem, Usługi
architektoniczne i planowania urbanistycznego takie jak:
projektowanie hoteli, projektowanie budynków, projektowanie domów, projektowanie urbanistyczne, projektowanie
budynków przemysłowych, projektowanie budynków opieki
zdrowotnej, projektowanie instalacji i urządzeń przemysłowych, planowanie i projektowanie obiektów sportowych,
planowanie i projektowanie osiedli mieszkaniowych, usługi
doradcze związane z projektowaniem budynków.
533898
(220) 2021 09 13
JAKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kokanin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 10% ALK. PIWNY BĄCZEK PIWO BARDZO MOCNE
(210)
(731)

533710
(220) 2021 09 07
MIĘDZYNARODOWE TARGI POZNAŃSKIE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EURO TARGET SHOW MYŚLISTWO STRZELECTWO
SURVIVAL

(210)
(731)

(531)

29.01.15, 27.05.01, 27.05.17, 27.05.24, 26.01.01, 26.01.03,
26.01.16
(510), (511) 32 Piwo, napoje na bazie piwa.
(531) 27.05.01, 26.11.01, 26.01.01, 26.01.16, 16.03.25, 26.13.25
(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
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)

533831
(220) 2021 09 10
KUFEL ANNA, Tomice
(znak słowno-graficzny)
A S K INŻYNIERIA

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

534000
(220) 2021 09 14
POSKROP MACIEJ MACIOSOFT, Musuły
(znak słowno-graficzny)
S spedtrans

(531)

26.04.01, 26.04.05, 26.04.16, 24.15.02, 24.15.13, 27.05.01,
27.05.05, 29.01.04
(510), (511) 41 Usługi szkoleniowe, usługi wydawnicze,
42 Projektowanie i rozwój komputerowego sprzętu i oprogramowania.
534059
(220) 2021 09 28
GREEN VERVE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pewel Ślemieńska
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GV Green Verve

(210)
(731)
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(531) 29.01.13, 27.05.01, 05.03.13, 05.03.14
(510), (511) 16 Albumy, atlasy, mapy, fotografie, rysunki, plakiety, blankiety, druki, broszury, katalogi, książki, podręczniki,
prospekty, czasopisma, gazety, kalendarze, 34 Gilzy papierosowe, bloczki bibułki papierosowej, bibułki papierosowe,
papierosy, bloczki bibułki do papierosów, filtry do papierosów, kieszonkowe przyrządy do skręcania papierosów, ustniki do papierosów, zbiorniki na gaz do zapalniczek, gilotynki
do cygar, papier higroskopijny do fajek, zapalniczki do palaczy tytoniu, papierosy elektroniczne, papierosy zawierające
substytuty tytoniu, papierośnice, pojemniki na zapałki, popielniczki dla palaczy, spluwaczki dla żujących tytoń, tabaka,
tabakierki, tytoń, pojemniki na tytoń, ustniki do cygar, ustniki
do cygarniczek, ustniki papierosów, woreczki na tytoń, zapalniczki dla palaczy tytoniu, zapałki, tytoń do żucia, cygara,
gilotynki do cygara, cygaretki, cygarnice, cygarniczki, ustniki
do cygarniczki, fajki, przybory do czyszczenia fajki, 35 Prowadzenie usług w zakresie: agencji importowo - eksportowych,
agencji informacji handlowej, badania rynku, dystrybucji materiałów reklamowych - próbek, druków, prospektów i broszur, organizowania wystaw w celach handlowych lub reklamowych, pokazów towarów, reklamy za pośrednictwem sieci komputerowej, reklamy prasowej, radiowej i telewizyjnej,
promocji sprzedaży dla osób trzecich, organizowania targów
w celach handlowych lub reklamowych, wyselekcjonowanie
z myślą o osobach trzecich produktów z zakresu wyrobów
i produktów tytoniowych, oprzyrządowania i przyborów
do palenia a także produktów spożywczych jak herbaty,
kawy, kakao i przypraw (bez uwzględnienia transportu) tak,
by umożliwić konsumentom obejrzenie i dokonanie zakupu
w dobrych warunkach.
534218
(220) 2021 09 20
SKY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) sky
(510), (511) 37 Usługi budowlane i wykończeniowe w zakresie wystroju wnętrz, Naprawcze roboty Budowlane, Konserwacyjne roboty budowlane, Roboty ziemne oraz wodno-inżynieryjne, Wykonywanie dróg i nawierzchni, Budowa dróg,
autostrad, chodników, mostów, wiaduktów, estakad, kładek,
tuneli, Uszczelnianie dróg, Budowa fundamentów dróg, Budowa dróg szynowych, Budowanie linii kolejowych, Układanie nawierzchni drogowych, Budowa podkładów pod drogi, Rozbieranie dróg, Sprzątanie i mycie dróg, Konserwacja
dróg, Budowa systemów odwadniających, Budowa zbiorników retencyjnych: Przygotowywanie terenu pod budowę,
Prace budowlane w zakresie konstrukcji stalowych, Usługi
deweloperskie w dziedzinie budownictwa, Nadzorowanie
przedsięwzięć inwestycyjnych polegających na budowie,
dostosowywaniu, adaptacji nieruchomości, Konsultacje budowlane, Doradztwo budowlane, Doradztwo inżynieryjne
(usługi budowlane), Zarządzanie projektami budowlanymi,
Usługi inspekcji budowlanej, Usługi nadzoru budowlanego
w zakresie projektów budowlanych, Konsultacje w zakresie nadzoru budowlanego, Montaż, naprawy, konserwacja,
renowacja instalacji w budynkach, Montaż, naprawy, konserwacja, renowacja urządzeń oraz instalacji elektrycznych,
Montaż, naprawy, konserwacja, renowacja urządzeń oraz
instalacji wentylacyjnych, Montaż, naprawy, konserwacja,
renowacja urządzeń oraz instalacji klimatyzacyjnych, Montaż, naprawy, konserwacja, renowacja urządzeń oraz instalacji grzewczych, Montaż, naprawy, konserwacja, renowacja
urządzeń oraz instalacji sanitarnych, Montaż, naprawy, konserwacja, renowacja urządzeń oraz instalacji wodno-kanali(210)
(731)
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zacyjnych, Montaż, naprawy, konserwacja, renowacja urządzeń oraz instalacji przeciwpożarowych, Montaż, naprawy,
konserwacja, renowacja urządzeń oraz instalacji odgromników (piorunochronnych), Montaż, naprawy, konserwacja,
renowacja urządzeń oraz instalacji bezpieczeństwa, Montaż,
naprawy, konserwacja, renowacja urządzeń oraz instalacji
alarmowych, Sprzątanie terenów miejskich, Sprzątanie terenów publicznych, Sprzątanie i czyszczenie budynków i terenów przemysłowych.
(210)
(731)
(540)
(540)

534438
(220) 2021 09 24
WYSZOMIRSKI TOMASZ, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
VETICOX

(531) 27.05.01, 27.05.03, 29.01.04
(510), (511) 3 Kosmetyki i preparaty do utrzymania higieny
dla zwierząt, 5 Suplementy diety dla zwierząt domowych
i hodowlanych, suplementy diety dla zwierząt domowych
i hodowlanych o działaniu kosmetycznym, pasze lecznicze
dla zwierząt domowych i hodowlanych, 31 Pasze dla zwierząt domowych i hodowlanych, podściółki dla zwierząt, mieszanki paszowe, dodatki paszowe uzupełniające do mieszanek paszowych, premixy paszowe, płynne i stałe mieszanki
paszowe uzupełniające dietę zwierząt domowych i hodowlanych.
(210)
(731)
(540)
(540)

534440
(220) 2021 09 24
WYSZOMIRSKI TOMASZ, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
VETI-MEDIC

(531) 27.05.01, 27.05.17, 29.01.04
(510), (511) 3 Kosmetyki i preparaty do utrzymania higieny
dla zwierząt, 5 Suplementy diety dla zwierząt domowych
i hodowlanych, suplementy diety dla zwierząt domowych
i hodowlanych o działaniu kosmetycznym, pasze lecznicze dla zwierząt domowych i hodowlanych, 31 Pasze dla
zwierząt domowych i hodowlanych, podściółki dla zwierząt, mieszanki paszowe, dodatki paszowe uzupełniające
do mieszanek paszowych, premixy paszowe, płynne i stałe
mieszanki paszowe uzupełniające dietę zwierząt domowych i hodowlanych.
(210) 534443
(220) 2021 09 23
(731) RURAK SOKAL PAWEŁ, Łódź
(540) (znak słowny)
(540) BLUE CAFE
(510), (511) 3 Kosmetyki, 9 Magnetyczne i optyczne nośniki
z nagraniami muzycznymi: taśmy, płyty, dyski, płyty fonograficzne, programy komputerowe, 16 Afisze, albumy, broszury, grafiki, druki, fotografie, kalendarze, katalogi, prospekty,
publikacje, 25 Odzież, obuwie, nakrycia głowy, 28 Zabawki,
30 Czekolada, galaretki owocowe, guma do żucia, herbata,
kakao, kawa, krakersy, lody spożywcze, muesli, pizze, puddingi, substytuty kawy, wyroby cukiernicze, 35 Usługi agencji
reklamowej, 41 Usługi: impresariatu dotyczące organizowania spektakli, orkiestry i zespołu muzycznego, kompozycji
muzycznych, publikowania tekstów innych niż teksty rekla-
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mowe, 43 Usługi: hotele, restauracje, kawiarnie, pensjonaty,
domy turystyczne, motele, domy opieki dla osób w podeszłym wieku, pensjonaty dla zwierząt.
534461
(220) 2021 09 28
VIVOMED ALEKSANDER TARGOŃSKI I MAGDALENA
WŁOCH -TARGOŃSKA SPÓŁKA JAWNA, Katowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VIVOMED
(210)
(731)

(531)

26.01.22, 24.13.09, 24.13.22, 24.15.13, 24.17.05, 27.05.01,
29.01.12
(510), (511) 41 Szkolenia edukacyjne, Usługi szkolenia zawodowego, Szkolenia w dziedzinie medycyny, Usługi szkolenia
pielęgniarek i pielęgniarzy, Organizowanie konferencji, Usługi w zakresie konferencji, Organizowanie corocznych konferencji edukacyjnych, Organizowanie seminariów i konferencji, 44 Opieka medyczna i zdrowotna, Opieka pielęgniarska
(Medyczna -), Pomoc medyczna w nagłych wypadkach, Pomoc medyczna, Usługi lekarskie, Usługi w zakresie lekarskich
wizyt domowych, Usługi medyczne w zakresie wydawania
orzeczeń lekarskich na odległość [tele-reporting], Rehabilitacja fizyczna, Terapia zajęciowa i rehabilitacja.
534545
(220) 2021 09 28
DAN CAKE POLONIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Chrzanów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Dahli FINEST CAKE

(210)
(731)

(531) 26.04.06, 26.04.22, 27.05.01, 27.05.02, 29.01.12
(510), (511) 30 Wyroby piekarnicze, Wyroby cukiernicze, Wyroby ciastkarskie, Produkty zbożowe, Produkty mączne.
(210) 534576
(220) 2021 09 30
(731) Wuhan KunBing Trade Co., Ltd, Wuhan, CN
(540) (znak słowny)
(540) JUTINE
(510), (511) 29 Napoje mleczne, napoje z przewagą mleka,
substytuty mleka, produkty mleczne, mleko albuminowe, mleko, mleko w proszku, ser, mleko sojowe, kwaśne mleko, kumys.
(210) 534597
(220) 2021 09 30
(731) GWIAZDA PRZEMYSŁAW, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) otołodzie
(510), (511) 9 Aplikacje mobilne, aplikacje web, Aplikacje
komputerowe do pobrania z zasobów internetowych, Aplikacje mobilne do pobrania na przenośne urządzenia komputerowe i komputery, Aplikacje mobilne wspomagające
sprzedaż jednostek pływających, łodzi, kajaków, pontonów,
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żaglówek, motorówek i skuterów wodnych, osprzętu do łodzi, żaglówek, motorówek i skuterów wodnych takiego jak:
silniki mechaniczne, stery strumieniowe, żagle, liny, boje,
kamizelki ratunkowe, koła ratunkowe, apteczki, szelki ratunkowe i trapezy ratunkowe, latarki, kotwice, cumy, śruby napędowe, urządzenia nawigacyjne, galanteria metalowa,
knagi, bloczki, kadłuby łodzi, impregnaty do żagli, lakiery
do pokładów jednostek pływających, żywice, kleje, chemia
jachtowa, oleje i smary jachtowe, oraz sprzętu do uprawiania sportów wodnych takiego jak: narty wodne, deski, pianki i kaski do windsurfingu, kitesurfingu, wakebordingu, surfingu, żagle do windsurfingu, latawce do kitesurfingu, rękawiczki, kapoki, trapezy, a także okulary ochronne i przeciwsłoneczne, odzież sportowa, obuwie, nakrycia głowy, dodatki do odzieży, biżuteria, literatura żeglarska, śpiewniki
oraz podręczniki o tematyce żeglarskiej, 35 Usługi doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej handlowej, Usługi dotyczące zarządzania działalnością gospodarczą handlową, Usługi doradztwa w zakresie organizowania i zarządzania działalnością gospodarczą handlową,
Pozyskiwanie i udostępnianie informacji o działalności gospodarczej handlowej, Sprzedaż hurtowa i detaliczna jednostek pływających, łodzi, kajaków, pontonów, żaglówek,
motorówek i skuterów wodnych, osprzętu do łodzi, żaglówek, motorówek i skuterów wodnych takiego jak: silniki
mechaniczne, stery strumieniowe, żagle, liny, boje, kamizelki ratunkowe, koła ratunkowe, apteczki, szelki ratunkowe
i trapezy ratunkowe, latarki, kotwice, cumy, śruby napędowe, urządzenia nawigacyjne, galanteria metalowa, knagi,
bloczki, kadłuby łodzi, impregnaty do żagli, lakiery do pokładów jednostek pływających, żywice, kleje, chemia jachtowa, oleje i smary jachtowe, oraz sprzętu do uprawiania
sportów wodnych takiego jak: narty wodne, deski, pianki
i kaski do windsurfingu, kitesurfingu, wakebordingu, surfingu, żagle do windsurfingu, latawce do kitesurfingu, rękawiczki, kapoki, trapezy, sprzęt do nurkowania, a także okulary ochronne i przeciwsłoneczne, odzież sportowa, obuwie,
nakrycia głowy, dodatki do odzieży, biżuteria, literatura żeglarska, śpiewniki oraz podręczniki o tematyce żeglarskiej,
Sprzedaż hurtowa i detaliczna za pośrednictwem internetu
jednostek pływających, łodzi, kajaków, pontonów, żaglówek, motorówek i skuterów wodnych, osprzętu do łodzi,
żaglówek, motorówek i skuterów wodnych takiego jak: silniki mechaniczne, stery strumieniowe, żagle, liny, boje, kamizelki ratunkowe, koła ratunkowe, apteczki, szelki ratunkowe i trapezy ratunkowe, latarki, kotwice, cumy, śruby napędowe, urządzenia nawigacyjne, galanteria metalowa, knagi,
bloczki, kadłuby łodzi, impregnaty do żagli, lakiery do pokładów jednostek pływających, żywice, kleje, chemia jachtowa, oleje i smary jachtowe, oraz sprzętu do uprawiania
sportów wodnych takiego jak: narty wodne, deski, pianki
i kaski do windsurfingu, kitesurfingu, wakebordingu, surfingu, żagle do windsurfingu, latawce do kitesurfingu, rękawiczki, kapoki, trapezy, sprzęt do nurkowania, a także okulary ochronne i przeciwsłoneczne, odzież sportowa, obuwie,
nakrycia głowy, dodatki do odzieży, biżuteria, literatura żeglarska, śpiewniki oraz podręczniki o tematyce żeglarskiej,
Zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów
w handlowym serwisie internetowym pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupować te towary za pośrednictwem Internetu, obejmujące następujące towary: jednostki
pływające, łodzie, kajaki, pontony, żaglówki, motorówki
i skutery wodne, osprzęt do łodzi, żaglówek, motorówek
i skuterów wodnych, taki jak silniki mechaniczne, stery strumieniowe, żagle, liny, boje, kamizelki ratunkowe, koła ratunkowe, apteczki, szelki ratunkowe i trapezy ratunkowe, latarki, kotwice, cumy, śruby napędowe, urządzenia nawigacyj-
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ne, galanteria metalowa, knagi, bloczki, kadłuby łodzi, impregnaty do żagli, lakiery do pokładów jednostek pływających, żywice, kleje, chemia jachtowa, oleje i smary jachtowe
oraz sprzętu do uprawiania sportów wodnych takiego jak
narty wodne, deski, pianki i kaski do windsurfingu, kitesurfingu, wakebordingu, surfingu, żagle do windsurfingu, latawce do kitesurfingu, rękawiczki, kapoki, trapezy, sprzęt
do nurkowania, a także okulary ochronne i przeciwsłoneczne, odzież sportowa, obuwie, nakrycia głowy, dodatki
do odzieży, biżuterie, literatura żeglarska, śpiewniki oraz
podręczniki o tematyce żeglarskiej, Obsługa platformy handlowej on-line w celu pośrednictwa w transakcjach handlowych między stronami trzecimi w sprzedaży i nabywaniu
towarów, udostępnianie on-line powierzchni reklamowej
dla osób trzecich, Usługi w zakresie ogłoszeń drobnych,
Udostępnianie powierzchni on-line na ogłoszenia drobne,
Usługi reklamowe i promocyjne, Sprzedaż także za pośrednictwem sieci Internet usług edukacyjnych dotyczących
sportów wodnych, reklama za pośrednictwem sieci komputerowych, Reklama - teksty sponsorowane, Reklama
za pośrednictwem internetowych portali społecznościowych, Publikowanie tekstów reklamowych, Reklama radiowa i telewizyjna, reklama za pośrednictwem bilbordów,
Rozpowszechnianie ulotek i gazetek reklamowych, Organizowanie targów i wystaw celach handlowych i reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń i materiałów reklamowych, Badania rynku, Usługi w zakresie marketingu i prezentacji, pokazy towarów i prezentowanie usług w celach
handlowych i reklamowych, Promocja sprzedaży, Wynajmowanie miejsc na umieszczanie ogłoszeń lub reklam, uaktualnianie materiałów reklamowych, Zarządzanie zbiorami
informatycznymi, pozyskiwanie oraz systematyzowanie
danych dla komputerowych baz danych, Sortowanie danych w bazach danych, komputerowe zarządzanie plikami,
Udostępnianie przestrzeni reklamowej on-line dla osób
trzecich, obsługa platformy handlowej on-line w celu pośrednictwa w transakcjach handlowych między stronami
trzecimi w sprzedaży i nabywaniu towarów takich jak: jednostki pływające, łodzie, kajaki, pontony, żaglówki, motorówki i skutery wodne, osprzęt do łodzi, żaglówek, motorówek i skuterów wodnych, taki jak silniki mechaniczne, stery
strumieniowe, żagle, liny, boje, kamizelki ratunkowe, koła
ratunkowe, apteczki, szelki ratunkowe i trapezy ratunkowe,
latarki, kotwice, cumy, śruby napędowe, urządzenia nawigacyjne, galanteria metalowa, knagi, bloczki, kadłuby łodzi,
impregnaty do żagli, lakiery do pokładów jednostek pływających, żywice, kleje, chemia jachtowa, oleje i smary jachtowe oraz sprzętu do uprawiania sportów wodnych takiego
jak narty wodne, deski, pianki i kaski do windsurfingu, kitesurfingu, wakebordingu, surfingu, żagle do windsurfingu,
latawce do kitesurfingu, rękawiczki, kapoki, trapezy, sprzęt
do nurkowania, a także okulary ochronne i przeciwsłoneczne, odzież sportowa, obuwie, nakrycia głowy, dodatki
do odzieży, biżuterie, literatura żeglarska, śpiewniki oraz
podręczniki o tematyce żeglarskiej, 38 Usługi w zakresie
rozpowszechniania informacji tekstowych i obrazowych
za pośrednictwem terminali komputerowych i sieci internetowej, Usługi w zakresie internetowego serwisu informacyjnego dotyczącego jednostek pływających, łodzi i skuterów wodnych, osprzętu do łodzi i skuterów wodnych oraz
sprzętu mechanicznego do uprawiania sportów wodnych,
Usługi udostępniania programów telewizyjnych oraz audycji radiowych drogą cyfrową, Udostępnianie przestrzeni
wirtualnej dla celów forum dyskusyjnego, Usługi w zakresie
telekonferencji i wideokonferencji, przesyłanie informacji
za pomocą środków elektronicznych, Poczta elektroniczna,
Usługi komputerowych tablic ogłoszeń, Usługi w zakresie

Nr ZT51/2021

przesyłania informacji tekstowej i obrazowej przy pomocy
komputera, Zapewnianie dostępu do baz danych w sieciach komputerowych, Usługi telekomunikacyjne polegające na dostarczaniu za pomocą sieci komputerowej dostępu
do zasobów muzycznych, filmowych i zbiorów obrazów,
Usługi telekomunikacyjne obejmujące dostęp za pomocą
sieci komputerowej do platform konkursowych online,
39 Wypożyczanie jednostek pływających, łodzi, kajaków,
pontonów, żaglówek, motorówek i skuterów wodnych, wypożyczanie skafandrów dla nurków, pośredniczenie w wynajmie także online jednostek pływających, łodzi, kajaków,
pontonów, żaglówek, motorówek, skuterów wodnych oraz
skafandrów dla nurków, organizowanie wycieczek morskich, usługi osób towarzyszących podróżnym, rejsy statkami wycieczkowymi, zwiedzanie turystyczne, 42 Usługi polegające na projektowaniu komputerowych stron internetowych, usługi w zakresie tworzenia oraz administrowania
sieciowymi stronami komputerowymi, usługi utrzymania
stron internetowych dla osób trzecich, dostarczanie i opracowywanie wyszukiwarek internetowych, projektowanie
oprogramowania, doradztwo w zakresie oprogramowania
komputerowego, wynajmowanie i udostępnianie zasobów
serwerów, administrowanie sieciowymi stronami komputerowymi oraz portalami internetowymi, Obsługa wyszukiwarek internetowych on-line w celu pośrednictwa w transakcjach handlowych między stronami trzecimi w sprzedaży i nabywaniu towarów takich jak: jednostki pływające,
łodzie, kajaki, pontony, żaglówki, motorówki i skutery wodne, osprzęt do łodzi, żaglówek, motorówek i skuterów wodnych, taki jak silniki mechaniczne, stery strumieniowe, żagle, liny, boje, kamizelki ratunkowe, koła ratunkowe, apteczki, szelki ratunkowe i trapezy ratunkowe, latarki, kotwice,
cumy, śruby napędowe, urządzenia nawigacyjne, galanteria
metalowa, knagi, bloczki, kadłuby łodzi, impregnaty do żagli, lakiery do pokładów jednostek pływających, żywice,
kleje, chemia jachtowa, oleje i smary jachtowe, oraz sprzętu
do uprawiania sportów wodnych takiego jak narty wodne,
deski, pianki i kaski do windsurfingu, kitesurfingu, wakebordingu, surfingu, żagle do windsurfingu, latawce do kitesurfingu, rękawiczki, kapoki, trapezy, sprzęt do nurkowania,
a także okulary ochronne i przeciwsłoneczne, odzież sportowa, obuwie, nakrycia głowy, dodatki do odzieży, biżuterie, literatura żeglarska, śpiewniki oraz podręczniki o tematyce żeglarskiej, Analizy systemów komputerowych, instalacje oprogramowania komputerowego, aktualizacja oprogramowania komputerowego, projektowanie oprogramowania komputerowego, powielanie oprogramowania komputerowego, konserwacja oprogramowania komputerowego, programowanie, projektowanie systemów komputerowych, wypożyczanie komputerów, wypożyczanie
oprogramowania przeznaczonego do komputerów i mobilnych urządzeń telekomunikacyjnych, konwersja danych
lub dokumentów na formę elektroniczną, Usługi komputerowe, mianowicie udostępnianie wyszukiwarki produktów
w ramach handlowego serwisu internetowego, Tworzenie
i utrzymywanie, w imieniu osób trzecich, informatycznych
systemów marketingowych dostępnych przez Internet,
Tworzenie i udostępnianie oprogramowania komputerowego obsługiwania sklepów online, Usługi komputerowe,
mianowicie udostępnianie wyszukiwarki wydarzeń rozrywkowych, sportowych, artystycznych, muzycznych, edukacyjnych, rekreacyjnych lub kulturalnych oraz biletów na te
wydarzenia w ramach serwisu internetowego.
(210)
(731)

534686
(220) 2021 10 02
GRZEBISZ MARTA, Warszawa
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(540) (znak słowny)
(540) Metarosa
(510), (511) 3 Środki toaletowe, Preparaty toaletowe, Olejki do ciała i twarzy, Płyny do włosów i ciała, Dezodoranty
i antyperspiranty, Środki perfumeryjne i zapachowe, Dezodoranty do ciała [wyroby perfumeryjne], Ekstrakty perfum,
Kremy perfumowane, Naturalne środki perfumeryjne, Olejki
naturalne do perfum, Perfumy, Perfumy w płynie, Perfumy
w postaci stałej, Pojemniki z substancjami zapachowymi,
Preparaty perfumeryjne, Preparaty zapachowe, Produkty
perfumeryjne, Woda kolońska, Woda perfumowana, Woda
toaletowa, Zapachy, Zapachy do ciała.
534715
(220) 2021 09 30
PEŁCZYŃSKA MAŁGORZATA ZIELONA FABRYKA,
Gniezno
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) zielona fabryka

(210)
(731)

(531) 05.03.14, 05.03.13, 27.05.01, 27.05.04, 29.01.03
(510), (511) 20 Biblioteczki [regały na książki], Budy dla zwierząt domowych, Dekoracje wiszące [ozdoby], Domki dla
ptaków, Dzieła sztuki z drewna, wosku, gipsu lub tworzyw
sztucznych, Kanapo-tapczany, Kanapy, Karnisze do zasłon,
Komody, Kredensy, Krzesła, Ławy [meble], Łóżka, Manekiny
na ubrania, Materace, Meble, Meble ogrodowe, Nadmuchiwane meble, Obiekty nadmuchiwane powietrzem do reklamy, Poduszki, Popiersia z drewna, wosku, gipsu lub tworzyw
sztucznych, Posążki z drewna, wosku, gipsu lub tworzyw
sztucznych, Posłania dla zwierząt domowych, Postumenty
pod doniczki na kwiaty, Półki biblioteczne, Pudełka drewniane lub z tworzyw sztucznych, Ramy do obrazów, Stojaki
do wieszania ubrań, Stojaki na czasopisma, Stojaki na parasole, Stojaki, półki, Stoły, Szafki zamykane, Szafy wnękowe,
Sznury do podwiązywania zasłon, Taborety, Toaletki, Uchwyty do zasłon, nie z materiałów tekstylnych, Wewnętrzne
papierowe żaluzje okienne, Wieszaki i haczyki na ubrania,
Wolnostojące przepierzenia [meble], Wykończeniowe elementy z tworzyw sztucznych do mebli, Wyroby wikliniarskie,
21 Doniczki na kwiaty, Doniczki okienne, Figurki z porcelany, ceramiki, gliny, terakoty lub szkła, Konewki, Koryta, Naczynia ceramiczne, Podpórki, uchwyty do kwiatów i roślin,
Pojemniki do użytku domowego lub kuchennego, Serwisy
[zastawy stołowe], Wyroby ceramiczne dla gospodarstwa
domowego, 26 Kwiaty sztuczne, Sztuczne owoce, Sztuczne
rośliny inne niż choinki, Sztuczne wieńce bożonarodzeniowe, Wieńce z kwiatów sztucznych, 39 Dostarczanie kwiatów,
Dostarczanie paczek, Dostarczanie towarów zamówionych
korespondencyjnie, Dostawa towarów, Pakowanie prezentów, Pakowanie towarów, Transport, Transport mebli, Usługi
rozładunku towarów.
534724
(220) 2021 09 30
BARDZO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) bardzo.
(210)
(731)
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(531) 24.17.02, 27.05.01, 27.05.17, 29.01.12
(510), (511) 35 Usługi agencji reklamowych, usługi marketingowe, analizy kosztów, badania opinii publicznej, badania
rynku, projektowanie wystaw sklepowych, powielanie dokumentów, doradztwo w prowadzeniu działalności gospodarczej, dystrybucja materiałów reklamowych, pozyskiwanie
danych do baz danych, obróbka tekstów reklamowych, pokazy towarów w celach handlowych i reklamowych, prognozy
ekonomiczne, reklama za pośrednictwem nośników papierowych i cyfrowych, usługi reklamowe za pośrednictwem łączy
komputerowych, za pośrednictwem Internetu, publikowanie
tekstów reklamowych, reklama radiowa, telewizyjna, wyszukiwanie i sortowanie danych w bazach danych, wycena działalności handlowej, organizowanie wystaw w celach handlowych i reklamowych, pośredniczenie i pomoc w zawieraniu
transakcji handlowych, doradztwo handlowe, projektowanie
materiałów reklamowych, w tym wydawnictw o charakterze
reklamowo-promocyjnym, gadżetów reklamowych, stendów
reklamowych, ekspozycji reklamowych, przygotowywanie
i prowadzenie kampanii reklamowych, promocja towarów,
prowadzenie programów lojalnościowych, projektowanie
i wykonywanie tymczasowych materiałów reklamowych,
wspomagających sprzedaż w punkcie handlowym, rozdawanie materiałów reklamowych w punkcie sprzedaży, pozycjonowanie produktów na półkach sklepowych, 40 Drukowanie
materiałów reklamowych, nanoszenie nadruków na przedmioty o charakterze reklamowym, obróbka materiałów reklamowych, konfekcjonowanie towarów, 41 Organizowanie imprez, szkoleń, konferencji, sympozjów, kursów edukacyjnych,
publikowanie książek, podręczników, tekstów innych niż reklamowe, organizowanie wyjazdów edukacyjnych, wykonywanie zdjęć i filmów, audycji, prowadzenie kursów edukacyjnych,
produkcja filmów, prowadzenie kin, teatrów, prowadzenie
agencji artystycznych, organizowanie pokazów artystycznych
i sportowych, organizowanie zawodów sportowych, edukacja
dzieci i młodzieży w zakresie utrwalania wiedzy historycznej,
utrwalanie więzi międzypokoleniowych, międzyśrodowiskowych i międzynarodowych, organizowanie odpoczynku, organizowanie sympozjów naukowych, organizowanie konkursów, kursów edukacyjnych, organizowanie koncertów, organizowanie wystaw artystycznych, edukacja, kultura fizyczna,
fotoreportaże, organizowanie konferencji, kongresów, sympozjów, nauczanie, nauczanie religii, publikowanie tekstów (inne
niż reklamowe), usługi tłumaczenia tekstów, publikowanie
książek, organizowanie wystaw, muzea, produkcja filmów, programów radiowych i telewizyjnych, organizowanie spektakli,
przedstawień teatralnych, organizowanie imprez o charakterze artystycznym, sportowym i rekreacyjnym, 42 Projektowanie znaków firmowych, usługi projektowania witryn internetowych, usługi związane z utrzymywaniem stron internetowych.
534858
(220) 2021 10 04
BNP PARIBAS BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FX SYMULATOR
(210)
(731)

28

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

(531) 27.05.01, 29.01.13, 24.15.21, 26.01.10, 26.11.12
(510), (511) 16 Materiały szkoleniowe i instruktażowe, Podręczniki do celów nauczania, Plakaty, publikacje i ulotki
reklamowe, Drukowane papierowe tablice reklamowe, Publikacje promocyjne, Biuletyny informacyjne, Drukowane
foldery informacyjne, 35 Doradztwo zawodowe w zakresie
strategicznego zarządzania biznesowego wirtualną firmą
produkującą i komercjalizującą towary w kraju i za granicą,
w szczególności dziedzinach związanych z transakcjami walutowymi i ryzykiem walutowym, 38 Udostępnianie wirtualnych środków umożliwiających użytkownikom komputerów
porozumiewanie się w czasie rzeczywistym, 41 Publikowanie i dostarczanie materiałów edukacyjnych i szkoleniowych,
w szczególności online, Organizowanie i prowadzenie konferencji, seminariów i kursów edukacyjnych i instruktażowych,
w szczególności z wykorzystaniem globalnej sieci komputerowej, Prowadzenie warsztatów i prezentacji w celach edukacyjnych i treningowych, w szczególności z wykorzystaniem symulacyjnych gier elektronicznych, w szczególności
za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej, Usługi
edukacyjne i kształcenie praktyczne w dziedzinie finansów
i planowania strategicznego związane z promocją marketingiem i biznesem, Udostępnianie publikacji elektronicznych
[nie do pobrania] dotyczących oprogramowania, Szkolenia
w dziedzinie oprogramowaniaj, Organizacja i prowadzenie
warsztatów szkoleniowych w zakresie zarządzania finansowego w kraju i za granicą wirtualną produkcją i komercjalizacją towarów, w szczególności w obszarze zawierania transakcji walutowych, z uwzględnieniem optymalizacji ryzyka
walutowego na rynku usług walutowych, 42 Umożliwianie
tymczasowego użytkowania aplikacji opartych na wykorzystaniu sieci Web na potrzeby edukacji i szkoleń w zakresie
wirtualnego zarządzania biznesem w dziedzinie zawierania
transakcji walutowych i zarządzania ryzykiem walutowym
w rzeczywistości wirtualnej.
534862
(220) 2021 10 04
BNP PARIBAS BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FX SYMULATOR

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12, 24.15.21, 26.11.12
(510), (511) 16 Materiały szkoleniowe i instruktażowe, Podręczniki do celów nauczania, Plakaty, publikacje i ulotki
reklamowe, Drukowane papierowe tablice reklamowe, Publikacje promocyjne, Biuletyny informacyjne, Drukowane
foldery informacyjne, 35 Doradztwo zawodowe w zakresie
strategicznego zarządzania biznesowego wirtualną firmą
produkującą i komercjalizującą towary w kraju i za granicą,
w szczególności dziedzinach związanych z transakcjami walutowymi i ryzykiem walutowym, 38 Udostępnianie wirtualnych środków umożliwiających użytkownikom komputerów
porozumiewanie się w czasie rzeczywistym, 41 Publikowanie i dostarczanie materiałów edukacyjnych i szkoleniowych,
w szczególności online, Organizowanie i prowadzenie konfe-
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rencji, seminariów i kursów edukacyjnych i instruktażowych,
w szczególności z wykorzystaniem globalnej sieci komputerowej, Prowadzenie warsztatów i prezentacji w celach edukacyjnych i treningowych, w szczególności z wykorzystaniem symulacyjnych gier elektronicznych, w szczególności
za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej, Usługi
edukacyjne i kształcenie praktyczne w dziedzinie finansów
i planowania strategicznego związane z promocją, marketingiem i biznesem, Udostępnianie publikacji elektronicznych
[nie do pobrania] dotyczących oprogramowania, Szkolenia
w dziedzinie oprogramowania, Organizacja i prowadzenie
warsztatów szkoleniowych w zakresie zarządzania finansowego w kraju i za granicą wirtualną produkcją i komercjalizacją towarów, w szczególności w obszarze zawierania transakcji walutowych, z uwzględnieniem optymalizacji ryzyka
walutowego na rynku usług walutowych, 42 Umożliwianie
tymczasowego użytkowania aplikacji opartych na wykorzystaniu sieci Web na potrzeby edukacji i szkoleń w zakresie
wirtualnego zarządzania biznesem w dziedzinie zawierania
transakcji walutowych i zarządzania ryzykiem walutowym
w rzeczywistości wirtualnej.
(210) 534885
(220) 2021 10 06
(731) GMINA MIASTO EŁK, Ełk
(540) (znak słowny)
(540) Ełcka Zmarzlina
(510), (511) 41 Usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe,
Usługi rezerwacji biletów i rezerwacji miejsc na wydarzenia
sportowe, Organizowanie ceremonii wręczania nagród, Rezerwowanie osobistości sportu na imprezy (usługi organizatora), Organizowanie wyścigów biegowych, Obsługa obiektów sportowych, Organizowanie i zarządzanie imprezami
sportowymi, Organizowanie i prowadzenie zawodów lekkoatletycznych, Organizowanie, przygotowywanie i prowadzenie zawodów sportowych, Organizowanie maratonów,
Prowadzenie imprez sportowych na żywo, Sędziowanie
w sporcie, Udzielanie informacji związanych z wydarzeniami
sportowymi.
534939
(220) 2021 10 05
GREEN-BIO-TECHNOLOGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Stara Iwiczna
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PNEUMO3biotic

(210)
(731)

(531) 29.01.14, 27.05.01, 27.07.01
(510), (511) 5 Balsamy do użytku medycznego, białkowe
suplementy diety, biologiczne hodowle tkanek do celów
medycznych, biologiczne preparaty do celów medycznych, ekstrakty roślinne do celów farmaceutycznych, ekstrakty ziołowe do celów medycznych, eliksiry (preparaty
farmaceutyczne], guma do celów medycznych, guma
do żucia do celów medycznych, lecznicze pasty do zębów,
lecznicze środki do czyszczenia zębów, leki wzmacniające, leki pomocnicze [wspierające] do celów medycznych,
mineralne suplementy diety, odżywcze suplementy diety,
preparaty chemiczne do celów farmaceutycznych, preparaty chemiczne do celów medycznych, preparaty chemiczno-farmaceutyczne, preparaty farmaceutyczne, suplementy diety o działaniu kosmetycznym, suplementy diety
zawierające alginiany, suplementy diety zawierające białko,
suplementy diety zawierające drożdże, suplementy diety
zawierające enzymy, suplementy diety zawierające glukozę,
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suplementy diety zawierające kazeinę, suplementy diety
zawierające kiełki pszenicy, suplementy diety zawierające
lecytynę, suplementy diety zawierające mleczko pszczele,
suplementy diety zawierające olej lniany, suplementy diety
zawierające propolis, suplementy diety zawierające pyłek
kwiatowy, suplementy diety zawierające siemię lniane, suplementy diety ze sproszkowanymi jagodami acai, suplementy witaminowe w postaci plastrów, witaminy do użytku w produkcji suplementów żywnościowych.
(210)
(731)
(540)
(540)

534950
(220) 2021 10 07
DYMANOWSKI RAFAŁ RAFMAN, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
TRICHOCOLORING

(531) 16.03.17, 26.11.13, 26.13.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 Kosmetyki, 35 Reklama, 44 Fryzjerstwo.
(210)
(731)
(540)
(540)

534984
(220) 2021 10 08
ASSECO POLAND SPÓŁKA AKCYJNA, Rzeszów
(znak słowno-graficzny)
fin[e] </hack>

(531) 27.05.01, 27.05.17, 24.17.05
(510), (511) 38 Odpłatne udostępnianie komputerowych
baz danych, 41 Edukacja, Usługi w zakresie edukacji i nauczania, Edukacja zawodowa, Usługi dotyczące edukacji
technologicznej, Edukacja w dziedzinie informatyki, Edukacja w dziedzinie przetwarzania danych, Usługi szkoleniowe,
Organizowanie szkoleń, Organizowanie konferencji, Organizowanie szkoleń związanych z informatyką, Szkolenia w zakresie edukacji komputerowej, Szkolenia z programowania,
Kursy szkoleniowe i instruktażowe, Organizowanie konkursów, Organizowanie konkursów edukacyjnych, Organizowanie konkursów informatycznych, Organizowanie konkursów
z programowania, Organizowanie imprez edukacyjnych,
Prowadzenie imprez edukacyjnych, Organizowanie imprez
związanych z informatyką, Prowadzenie imprez związanych
z informatyką, Organizowanie zawodów i ceremonii przyznawania nagród, Organizowanie zawodów z programowania,
Publikowanie, Publikowanie elektroniczne, Udostępnianie
publikacji elektronicznych on-line (nie do pobrania), Publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism, Usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio
wymienionych usług, 42 Naukowe i techniczne usługi i badania oraz ich projektowanie, Programowanie komputerów,
Analizy systemów komputerowych, Doradztwo komputerowe, Usługi w zakresie projektowania komputerowego, Projektowanie i rozwój komputerowego sprzętu i oprogramowania, Badania w dziedzinie komputerów, Badania dotyczące przetwarzania danych, Usługi w zakresie badań komputerowych, Usługi konfiguracji sieci komputerowych, Usługi
analityczne w zakresie komputerów, Usługi migracji danych,
Usługi projektowania systemów przetwarzania danych, Wypożyczanie oprogramowania komputerowego, Usługi w za-
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kresie technologii informacyjnych, Rozwój, programowanie
i wdrażanie oprogramowania komputerowego, Oprogramowanie jako usługa [SaaS], Usługi doradztwa w zakresie oprogramowania jako usługi [SaaS], Usługi doradztwa w zakresie
oprogramowania komputerowego, Inżynieria oprogramowania komputerowego, Opracowywanie oprogramowania
komputerowego, Poradnictwo informatyczne, Projektowanie systemów informatycznych, Testowanie sprzętu informatycznego, Usługi doradcze w zakresie sieci informatycznych,
Usługi w zakresie ochrony, bezpieczeństwa i odzyskiwania
systemów informatycznych, Zarządzanie projektami informatycznymi, Usługi zarządzania urządzeniami informatycznymi, Usługi doradcze w zakresie technologii informatycznych i komputerowych, Usługi zarządzania projektami
w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,
Inżynieria komputerowa, Usługi informacyjne, doradcze
i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług.
(210) 534985
(220) 2021 10 08
(731) ASSECO POLAND SPÓŁKA AKCYJNA, Rzeszów
(540) (znak słowny)
(540) fine hack
(510), (511) 38 Odpłatne udostępnianie komputerowych
baz danych, 41 Edukacja, Usługi w zakresie edukacji i nauczania, Edukacja zawodowa, Usługi dotyczące edukacji
technologicznej, Edukacja w dziedzinie informatyki, Edukacja w dziedzinie przetwarzania danych, Usługi szkoleniowe,
Organizowanie szkoleń, Organizowanie konferencji, Organizowanie szkoleń związanych z informatyką, Szkolenia w zakresie edukacji komputerowej, Szkolenia z programowania,
Kursy szkoleniowe i instruktażowe, Organizowanie konkursów, Organizowanie konkursów edukacyjnych, Organizowanie konkursów informatycznych, Organizowanie konkursów
z programowania, Organizowanie imprez edukacyjnych,
Prowadzenie imprez edukacyjnych, Organizowanie imprez
związanych z informatyką, Prowadzenie imprez związanych
z informatyką, Organizowanie zawodów i ceremonii przyznawania nagród, Organizowanie zawodów z programowania,
Publikowanie, Publikowanie elektroniczne, Udostępnianie
publikacji elektronicznych on-line (nie do pobrania), Publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism, Usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio
wymienionych usług, 42 Naukowe i techniczne usługi i badania oraz ich projektowanie, Programowanie komputerów,
Analizy systemów komputerowych, Doradztwo komputerowe, Usługi w zakresie projektowania komputerowego, Projektowanie i rozwój komputerowego sprzętu i oprogramowania, Badania w dziedzinie komputerów, Badania dotyczące przetwarzania danych, Usługi w zakresie badań komputerowych, Usługi konfiguracji sieci komputerowych, Usługi
analityczne w zakresie komputerów, Usługi migracji danych,
Usługi projektowania systemów przetwarzania danych, Wypożyczanie oprogramowania komputerowego, Usługi w zakresie technologii informacyjnych, Rozwój, programowanie
i wdrażanie oprogramowania komputerowego, Oprogramowanie jako usługa [SaaS], Usługi doradztwa w zakresie oprogramowania jako usługi [SaaS], Usługi doradztwa w zakresie
oprogramowania komputerowego, Inżynieria oprogramowania komputerowego, Opracowywanie oprogramowania
komputerowego, Poradnictwo informatyczne, Projektowanie systemów informatycznych, Testowanie sprzętu informatycznego, Usługi doradcze w zakresie sieci informatycznych,
Usługi w zakresie ochrony, bezpieczeństwa i odzyskiwania
systemów informatycznych, Zarządzanie projektami informatycznymi, Usługi zarządzania urządzeniami informatycznymi, Usługi doradcze w zakresie technologii informa-
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tycznych i komputerowych, Usługi zarządzania projektami
w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,
Inżynieria komputerowa, Usługi informacyjne, doradcze
i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług.
(210) 534986
(220) 2021 10 08
(731) ASSECO POLAND SPÓŁKA AKCYJNA, Rzeszów
(540) (znak słowny)
(540) fin e hack
(510), (511) 38 Odpłatne udostępnianie komputerowych
baz danych, 41 Edukacja, Usługi w zakresie edukacji i nauczania, Edukacja zawodowa, Usługi dotyczące edukacji
technologicznej, Edukacja w dziedzinie informatyki, Edukacja w dziedzinie przetwarzania danych, Usługi szkoleniowe,
Organizowanie szkoleń, Organizowanie konferencji, Organizowanie szkoleń związanych z informatyką, Szkolenia
w zakresie edukacji komputerowej, Szkolenia z programowania, Kursy szkoleniowe i instruktażowe, Organizowanie
konkursów, Organizowanie konkursów edukacyjnych, Organizowanie konkursów informatycznych, Organizowanie konkursów z programowania, Organizowanie imprez
edukacyjnych, Prowadzenie imprez edukacyjnych, Organizowanie imprez związanych z informatyką, Prowadzenie
imprez związanych z informatyką, Organizowanie zawodów i ceremonii przyznawania nagród, Organizowanie
zawodów z programowania, Publikowanie, Publikowanie
elektroniczne, Udostępnianie publikacji elektronicznych
on-line (nie do pobrania), Publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism, Usługi informacyjne, doradcze
i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług,
42 Naukowe i techniczne usługi i badania oraz ich projektowanie, Programowanie komputerów, Analizy systemów
komputerowych, Doradztwo komputerowe, Usługi w zakresie projektowania komputerowego, Projektowanie i rozwój komputerowego sprzętu i oprogramowania, Badania
w dziedzinie komputerów, Badania dotyczące przetwarzania danych, Usługi w zakresie badań komputerowych,
Usługi konfiguracji sieci komputerowych, Usługi analityczne w zakresie komputerów, Usługi migracji danych, Usługi
projektowania systemów przetwarzania danych, Wypożyczanie oprogramowania komputerowego, Usługi w zakresie technologii informacyjnych, Rozwój, programowanie
i wdrażanie oprogramowania komputerowego, Oprogramowanie jako usługa [SaaS], Usługi doradztwa w zakresie oprogramowania jako usługi [SaaS], Usługi doradztwa
w zakresie oprogramowania komputerowego, Inżynieria
oprogramowania komputerowego, Opracowywanie oprogramowania komputerowego, Poradnictwo informatyczne, Projektowanie systemów informatycznych, Testowanie
sprzętu informatycznego, Usługi doradcze w zakresie sieci
informatycznych, Usługi w zakresie ochrony, bezpieczeństwa i odzyskiwania systemów informatycznych, Zarządzanie projektami informatycznymi, Usługi zarządzania
urządzeniami informatycznymi, Usługi doradcze w zakresie
technologii informatycznych i komputerowych, Usługi zarządzania projektami w zakresie technologii informatycznych i komputerowych, Inżynieria komputerowa, Usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio
wymienionych usług.
535030
(220) 2021 10 08
BOROWIECKI STANISŁAW, Wieliczka;
ENGEL ZBIGNIEW, Wieliczka;
OLSZEWSKA ANNA, Toruń
(540) (znak słowno-graficzny)
(210)
(731)
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(540) FEEDMAX

(510), (511) 31 Karmy i pasze dla zwierząt, Spożywcze pasze wzmacniające dla zwierząt, Dodatek do paszy, Dodatek
do paszy dla zwierząt, Dodatek do paszy dla drobiu, Dodatek
do paszy dla ptaków, Dodatek do paszy dla gołębi, Pokarm
dla ptaków.
(551) wspólne prawo ochronne
535031
(220) 2021 10 08
OLSZEWSKA ANNA, Toruń;
ENGEL ZBIGNIEW, Wieliczka;
BOROWIECKI STANISŁAW, Wieliczka
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CLIMAX
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.05.01
(510), (511) 1 Dodatki do ściółki dla zwierząt, Preparaty chemiczne do odkażenia i zwalczania szkodników w stanowiskach dla zwierząt, Środki chemiczne dla rolnictwa.
(551) wspólne prawo ochronne
535032
(220) 2021 10 08
BOROWIECKI STANISŁAW, Wieliczka;
ENGEL ZBIGNIEW, Wieliczka;
OLSZEWSKA ANNA, Toruń
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SANITMAX
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.05.01
(510), (511) 1 Dodatki do ściółki dla zwierząt, Preparaty chemiczne do odkażenia i zwalczania szkodników w stanowiskach dla zwierząt, Środki chemiczne dla rolnictwa.
(551) wspólne prawo ochronne
535147
(220) 2021 10 12
KWARCIAK JAROSŁAW, LEJA MARCIN SMART SPÓŁKA
CYWILNA, Wadowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SMART LED
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 25.07.06, 26.01.06
(510), (511) 11 Abażury, Elektryczne oprawy oświetleniowe,
Elektryczne instalacje oświetleniowe, Elektryczne światła
nocne, Elektryczne światełka okolicznościowe, Elektryczne
urządzenia oświetlenia dekoracyjnego, Elektryczne urządzenia oświetleniowe do wnętrz, Elektryczne żarówki fluorescencyjne, Elementy elektrycznej instalacji oświetleniowej,
Elementy oświetleniowe, Filtry do urządzeń oświetleniowych, Filtry do użycia z lampami, Fluorescencyjne urządzenia oświetleniowe, Halogenowe oprawy oświetleniowe, Kinkiety [osprzęt oświetlenia elektrycznego], Halogenowe instalacje oświetlenia scenicznego, Iluminatory światłowodowe,
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Kandelabry elektryczne, Kołnierzowa oprawa oświetleniowa,
Lampiony elektryczne, Kuliste klosze do lamp, Lampki biurkowe, Lampki nocne, Lampy elektryczne, Lampy halogenowe,
Lampy LED, Lampy łukowe, Lampy stołowe, Lampy stojące,
Lampki ścienne, Lampy studyjne, Lampy (szkła do -), Lampy
(urządzenia oświetleniowe), Lampy wiszące, Lampy podłogowe, Lampy projekcyjne, Lampy punktowe do oświetlenia domowego, Lampy na energię słoneczną, Lampy z elastycznym ramieniem, Maszyny z oświetleniem LED, Listwy
świetlne, Neonowe lampy oświetleniowe, Oprawki do lamp,
Oprawki do lamp elektrycznych, Nieprzezroczyste osłony
do lamp, Oprawy oświetleniowe, Oprawy oświetleniowe
LED, Oprawy oświetleniowe do użytku w gospodarstwie domowym, Oprawy, obudowy i osłony do oświetlenia, Osprzęt
do żarówek, Osprzęt oświetleniowy, Oświetlenie awaryjne, Oświetlenie bezpieczeństwa, Oświetlenie dekoracyjne,
Oświetlenie dachowe [lampy], Oświetlenie do celów wystawowych, Oświetlenie elektryczne, Oświetlenie nastrojowe
LED, Oświetlenie nastrojowe, Oświetlenie ogrodowe, Oświetlenie ścienne, Oświetlenie typu LED zewnętrzne [ogrody,
krajobrazy], Oświetlenie sufitowe, Oświetlenie wystawowe,
Oświetlenie zewnętrzne, Podstawy lamp, Reflektory oświetleniowe, Rzutniki światła, Światłowodowe instalacje oświetleniowe, Świece LED, Świece elektryczne, Szkło oświetleniowe, Uchwyty lamp, Urządzenia i instalacje oświetleniowe,
Urządzenia oświetleniowe LED, Wyposażenie oświetleniowe,
Żarówki oświetleniowe LED, Żarówki i akcesoria do nich,
Żarówki oświetleniowe, Żarówki halogenowe, Źródła światła [inne niż do celów medycznych lub fotograficznych],
Oprawy oświetleniowe sufitowe, Taśmy LED, Elektryczne
systemy oświetlenia szynowego, Światełka linkowe, łańcuchy z lampkami, 35 Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej
w tym sprzedaży wysyłkowej i przez Internet takich towarów
jak: abażury, elektryczne oprawy oświetleniowe, elektryczne
instalacje oświetleniowe, elektryczne światła nocne, elektryczne światełka okolicznościowe, elektryczne urządzenia
oświetlenia dekoracyjnego, elektryczne urządzenia oświetleniowe do wnętrz, elektryczne żarówki fluorescencyjne,
elementy elektrycznej instalacji oświetleniowej, elementy
oświetleniowe, filtry do urządzeń oświetleniowych, filtry
do użycia z lampami, fluorescencyjne urządzenia oświetleniowe, halogenowe oprawy oświetleniowe, kinkiety [osprzęt
oświetlenia elektrycznego], halogenowe instalacje oświetlenia scenicznego, iluminatory światłowodowe, kandelabry
elektryczne, kołnierzowa oprawa oświetleniowa, lampiony
elektryczne, kuliste klosze do lamp, lampki biurkowe, lampki
nocne, lampy elektryczne, lampy halogenowe, lampy LED,
lampy łukowe, lampy stołowe, lampy stojące, lampy ścienne,
lampy studyjne, lampy (szkło do -), lampy (urządzenia oświetleniowe), lampy wiszące, lampy podłogowe, lampy projekcyjne, lampy punktowe do oświetlenia domowego, lampy
na energię słoneczną, lampy z elastycznym ramieniem, maszyny z oświetleniem LED, listwy świetlne, neonowe lampy
oświetleniowe, oprawki do lamp, oprawki do lamp elektrycznych, nieprzezroczyste osłony do lamp, oprawy oświetleniowe, oprawy oświetleniowe LED, oprawy oświetleniowe
do użytku w gospodarstwie domowym, oprawy, obudowy
i osłony do oświetlenia, osprzęt do żarówek, osprzęt oświetleniowy, oświetlenie awaryjne, oświetlenie bezpieczeństwa,
oświetlenie dekoracyjne, oświetlenie dachowe, [lampy],
oświetlenie do celów wystawowych, oświetlenie elektryczne, oświetlenie nastrojowe LED, oświetlenie nastrojowe,
oświetlenie ogrodowe, oświetlenie ścienne, oświetlenie
typu LED zewnętrzne [ogrody, krajobrazy], oświetlenie sufitowe, oświetlenie wystawowe, oświetlenie zewnętrzne,
podstawy lamp, reflektory oświetleniowe, rzutniki światła,
światłowodowe instalacje oświetleniowe, świece LED, świe-
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ce elektryczne, szkło oświetleniowe, uchwyty lamp, urządzenia i instalacje oświetleniowe, urządzenia oświetleniowe LED,
wyposażenie oświetleniowe, żarówki oświetleniowe LED,
żarówki i akcesoria do nich, żarówki oświetleniowe, żarówki
halogenowe, źródła światła [inne niż do celów medycznych
lub fotograficznych], oprawy oświetleniowe sufitowe, taśmy
LED, elektryczne systemy oświetlenia szynowego, światełka
linkowe, łańcuchy z lampkami.
(210) 535160
(220) 2021 10 13
(731) JANISO LESZEK, Roczyny
(540) (znak słowny)
(540) mamnewsa
(510), (511) 16 Biuletyny informacyjne, Drukowane arkusze
informacyjne, Drukowane foldery informacyjne, Drukowane karty informacyjne, Drukowane ulotki informacyjne, Karty informacyjne, Książki informacyjne, Listy informacyjne, Drukowane książki z nutami, Komiksy [książki],
Książki, Książki adresowe, Książki beletrystyczne, Książki
dla dzieci, Książki dla dzieci z elementem audio, Książki
do autografów, Książki do dyktand, Książki do malowania,
Książki do podpisu, Książki do rysowania, Książki drukowane w dziedzinie edukacji muzycznej, Książki edukacyjne,
Książki fantasy, Książki kucharskie, Książki niebeletrystyczne,
Książki religijne, Książki telefoniczne, Książki telefoniczne
firm, Książki upominkowe, Książki z dziedziny gier i grania,
Książki z dziedziny nauki golfa, Książki z grafiką, Książki z nutami, Książki z obrazkami, Książki z opowiadaniami, Książki
z pieśniami religijnymi, Książki z plakatami, Książki z próbkami tapet, Książki z regulaminami, Książki z rozkładanymi
obrazkami, Książki z zadaniami dla dzieci, Książki z zasadami
do gier, Książki zawierające wzorce ściennych materiałów,
Obwoluty papierowe na książki, Ochronne okładki na książki, Podręczniki [książki], Rejestry, księgi główne [książki],
35 Doradztwo w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą w dziedzinie technologii informacyjnej, Organizacja subskrypcji mediów informacyjnych, Organizacja
subskrypcji pakietów informacyjnych, Rozpowszechnianie
ogłoszeń i materiałów reklamowych [ulotek, broszur, ulotek informacyjnych i próbek], Skomputeryzowane usługi
informacyjne w zakresie ocen możliwości biznesowych,
Subskrypcje pakietów mediów informacyjnych, Udostępnianie przestrzeni reklamowej za pomocą środków elektronicznych oraz globalnych sieci informacyjnych, Usługi
agencji informacyjnej w zakresie działalności gospodarczej,
Usługi doradcze i informacyjne dotyczące rachunkowości,
Usługi doradcze i informacyjne w zakresie organizowania
działalności gospodarczej i zarządzania nią, Usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej dotyczące administrowania technologią informacyjną, Usługi informacyjne
dotyczące przedsiębiorstw, Usługi informacyjne dotyczące
stanowisk pracy i kariery zawodowej, Usługi informacyjne
dotyczące działalności gospodarczej, Usługi informacyjne dotyczące reklamy, Usługi informacyjne i doradcze dla
konsumentów w zakresie wyboru nabywanych towarów,
Usługi informacyjne i doradcze dotyczące taryf, Usługi informacyjne i poradnictwo handlowe dla konsumentów
w dziedzinie produktów do makijażu, Usługi informacyjne
i poradnictwo handlowe dla konsumentów w dziedzinie
produktów pielęgnacyjnych, Usługi informacyjne i poradnictwo handlowe dla konsumentów w dziedzinie produktów kosmetycznych, Usługi informacyjne w zakresie działalności gospodarczej udostępniane on-line z komputerowej
bazy danych lub Internetu, Usługi informacyjne w zakresie
rynku konsumentów, Usługi informacyjne w zakresie działalności gospodarczej świadczone on-line za pośrednic-
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twem globalnej sieci komputerowej lub Internetu, Usługi
informacyjne w zakresie przetwarzania danych, 38 Agencje
informacyjne, Radiowe usługi informacyjne, Telekomunikacja informacyjna (w tym strony internetowe), Telekomunikacja informacyjna, Udostępnianie online elektronicznych
tablic informacyjnych w celu przesyłania wiadomości pomiędzy użytkownikami komputerów, Udzielanie dostępu do globalnej komputerowej sieci informacyjnej wielu
użytkownikom, Usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące telekomunikacji, Usługi informacyjne dotyczące sieci łączności elektronicznej, Usługi informacyjne
dotyczące telekomunikacji, Usługi informacyjne dotyczące
nadawania programów, Usługi informacyjne i doradcze dotyczące usług telekomunikacyjnych, Usługi informacyjne
on-line związane z telekomunikacją, Zapewnianie dostępu
do stron w elektronicznej sieci informacyjnej, Zapewnianie
dostępu do światowej komputerowej sieci informacyjnej,
Zapewnianie dostępu wielostanowiskowego do globalnych komputerowych sieci informacyjnych do transferu
i rozpowszechniania szerokiego zakresu informacji.

jące suszone owoce, Owoce pod kruszonką, Owoce w polewie czekoladowej, Płatki śniadaniowe zawierające owoce,
Przeciery warzywne, Pasty warzywne (sosy), Koncentraty
warzywne stosowane jako przyprawy, 31 Produkty: rolne,
ogrodnicze, leśne oraz ziarna nie ujęte w innych klasach,
Świeże owoce i warzywa, Nasiona, Rośliny, Nieprzetworzony czosnek, Świeży czosnek, Czosnek, świeży, Świeży zielony
czosnek, Czosnek świeży konfekcjonowany, Świeże jabłka,
Jabłka nieprzetworzone, Świeże jabłka cukrowe, Nieprzetworzone morele, Świeże morele, Świeże owoce, Owoce
cytrusowe, Nieprzetworzone owoce, Migdały [owoce], Jagody, świeże owoce, Owoce cytrusowe świeże, Mandarynki
[owoce, świeże], Świeże owoce tropikalne, Świeże owoce organiczne, Świeże owoce głogu, Świeże owoce męczennicy,
Owoce pigwicy świeże, Świeże owoce karamboli, Nieprzetworzone owoce liczi, Owoce boysenberry świeże, Owoce
morwy świeże, Owoce noni świeże, Świeże owoce woskownicy, Owoce kiwi, świeże, Owoce morza (żywe), Świeże owoce nieśplika japońskiego, Świeże owoce i warzywa, Orzechy,
świeże warzywa i zioła.

535189
(220) 2021 10 12
DAN CAKE POLONIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Chrzanów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DAN CAKE THE FINE ART OF BAKING SINCE 1931

(210)
(731)

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.13, 08.01.25, 25.01.15, 26.01.16
(510), (511) 30 Wyroby piekarnicze, Wyroby cukiernicze, Wyroby ciastkarskie, Produkty zbożowe, Produkty mączne.
535193
(220) 2021 10 12
AMPLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Niegardów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) #KWAŚNIBIOHATEROWIE
(210)
(731)

535197
(220) 2021 10 13
ITA-TEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ita-test laboratorium

(531) 27.05.01, 25.05.02, 25.07.21
(510), (511) 35 Badania rynku, badanie opinii publicznej
na temat wytwarzanych produktów, 42 Badania analityczne,
analizy fizykochemiczne, bakteriologiczne, mikrobiologiczne, dermatologiczne: kosmetyków, chemii gospodarczej,
wyrobów higieniczno-opatrunkowych, artykułów używanych w gospodarstwie domowym, leków, żywności, wody,
Badania porównawcze z wyrobami dotychczas stosowanymi, sprawdzanie zgodności opracowanych warunków technologicznych oraz metod badań, prace badawcze dla osób
trzecich, testowanie materiałów i produktów, doradztwo
i konsultacje w sprawach receptury i sposobu wytwarzania
produktów.
(210)
(731)
(540)
(540)

(531) 27.05.01, 29.01.14, 05.09.12, 05.09.15
(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 zawiera-

535203
(220) 2021 10 12
TELEWIZJA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
SwipeTo

(531) 27.05.01, 26.11.08
(510), (511) 9 Magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski,
Mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie
monety, Sprzęt do przetwarzania danych, komputery, Nagrania dźwięku, obrazu i filmowe utrwalone w formie zapisanej taśmy filmowej, taśmy video, taśmy magnetycznej,
dysków optycznych, w formacie MP3, w wersji przystosowanej do odtwarzania w komputerach multimedialnych, w odtwarzaczach CD, DVD, Urządzenia do nagrywania, zapisywania, odtwarzania i reprodukcji dźwięku, obrazu, informacji
i zapisu filmowego w formie analogowej i cyfrowej, Au-
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diowizualne urządzenia do nauki, Urządzenia do transmisji
multimedialnych, programy telewizyjne, audycje, filmy i reportaże utrwalone w formie multimedialnej, Gry telewizyjne
i 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, 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, Usługi rozrywkowe,
włączając teleturnieje, 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, realizacja
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spektakli, realizowanie rozrywki w postaci seriali telewizyjnych, seriale nadawane za pośrednictwem telewizji, 42 Usługi w zakresie hostingu sieci internetowej, usługi w zakresie
projektowania i tworzenia witryn internetowych, doradztwo
komputerowe, projektowanie graficzne.
(210)
(731)
(540)
(540)

535204
(220) 2021 10 12
TELEWIZJA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
SwipeTo

(531) 27.05.01, 26.11.07
(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
i 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, 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 ko-
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munikacyjne, 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, Usługi rozrywkowe,
włączając teleturnieje, 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, realizacja
spektakli, realizowanie rozrywki w postaci seriali telewizyjnych, seriale nadawane za pośrednictwem telewizji, 42 Usługi w zakresie hostingu sieci internetowej, usługi w zakresie
projektowania i tworzenia witryn internetowych, doradztwo
komputerowe, projektowanie graficzne.
(210) 535248
(220) 2021 10 13
(731) GĄZWA KAROL KAR-POL, Strzelce Krajeńskie
(540) (znak słowny)
(540) blowek
(510), (511) 9 Muzyka cyfrowa do pobrania z Internetu,
Muzyka, filmy i inne rodzaje elektronicznych publikacji tekstowych i obrazowych utrwalone na nośnikach, Nagrane
filmy, Nagrania dźwiękowe, Nagrania cyfrowe, Oprogramowanie do pobrania z Internetu, Pamięć USB [pendrive], Paski
do telefonów komórkowych, Paski odblaskowe do noszenia,
Płyty DVD, Pliki muzyczne do pobierania, Pliki multimedialne
do pobrania, Pliki graficzne do pobierania, Płyty kompaktowe, Pobieralne gry komputerowe, Pobieralne broszury elektroniczne, Podcasty, Podcasty do pobrania, Publikacje elektroniczne, Publikacje elektroniczne do pobrania, związane
z grami, Publikacje elektroniczne zawierające gry, Słuchawki,
Smartbandy, Smartfony, Telefony, Videocasty, 14 Biżuteria, Bransoletki [biżuteria], Bransolety, Breloczki do kluczy,
Imitacja biżuterii, Kolczyki, Kółka na klucze i breloczki oraz
zawieszki do nich, Łańcuszki [biżuteria], Naszyjniki, Ozdoby
wykonane z lub pokryte szlachetnymi i półszlachetnymi metalami lub kamieniami i ich imitacjami, Sztuczna biżuteria,
Wisiorki, Wyroby jubilerskie [biżuteria], Zawieszki [biżuteria],
Biżuteria i wyroby jubilerskie, Biżuteria fantazyjna, Biżuteria
sztuczna, Fantazyjna biżuteria, Naszyjniki [biżuteria], Ozdoby
z biżuterii, 16 Artykuły biurowe, Broszury, Drukowany materiał promocyjny, Książki, Materiały drukowane i artykuły
papiernicze oraz wyposażenie edukacyjne, Materiały szkoleniowe i instruktażowe, Odbitki, Odbitki kolorowe, Odbitki
fotograficzne, Papier, Podręczniki instruktażowe, Publikacje
promocyjne, Publikacje reklamowe, Torebki oraz artykuły do pakowania i przechowywania z papieru, kartonu lub
tworzyw sztucznych, Ulotki, 18 Paski z imitacji skóry, Plecaki,

Nr ZT51/2021

Portfele, Torby, Torebki, Walizki, Walizy, torby podróżne, torby, portfele i inne artykuły służące do przenoszenia, 25 Akcesoria na szyję, Czapki bez daszków, Czapki z daszkiem,
Koszulki z krótkim rękawem, Koszulki z nadrukami, Nakrycia
głowy, Okrycia głowy z daszkiem, Paski, T-shirty z krótkim
rękawem, 35 Doradztwo biznesowe dotyczące reklamy,
Doradztwo w zakresie marketingu, Dostarczanie informacji marketingowych, Dystrybucja materiałów reklamowych,
marketingowych i promocyjnych, Kampanie marketingowe,
Marketing internetowy, Produkcja materiałów reklamowych
i reklam, Produkcja nagrań dźwiękowych do celów reklamowych, Produkcja nagrań dźwiękowych do celów marketingowych, Produkcja nagrań wideo do celów reklamowych,
Produkcja nagrań wideo w celach marketingowych, Produkcja promocyjnych kaset wideo, dysków wideo i nagrań audiowizualnych, Promowanie towarów i usług osób trzecich,
Promowanie wydarzeń specjalnych, Publikacja reklam, Publikacja treści reklamowych, Publikowanie druków do celów
reklamowych w postaci elektronicznej, Publikowanie literatury reklamowej, Publikowanie materiałów i tekstów reklamowych, Publikowanie materiałów reklamowych, Reklama
poprzez wszystkie publiczne środki komunikacji, Reklama
za pośrednictwem mediów elektronicznych, w szczególności Internetu, Rozpowszechnianie materiałów reklamowych, Świadczenie usług w zakresie reklamy komputerowej,
Tworzenie reklamowych i sponsorowanych tekstów, Usługi
reklamowe, marketingowe i promocyjne, Usługi w zakresie
wystaw i prezentacji produktów, Usługi współpracy z blogerami, Usługi reklamowe i marketingowe świadczone za pośrednictwem mediów społecznościowych, Usługi sprzedaży
detalicznej za pośrednictwem sklepu internetowego w zakresie urządzeń audiowizualnych i medialnych, nośników danych, biżuterii, artykułów papierniczych i książek, artykułów
podróżnych, odzieży i nakryć głowy, 41 Informacje online
z dziedziny rozrywki z zakresu gier komputerowych, Usługi
rozrywkowe dostarczające rozrywkę w postaci występów
na żywo, Prowadzenie seminariów, Prowadzenie warsztatów
[szkolenia], Prowadzenie imprez rozrywkowych, Prowadzenie imprez kulturalnych, Prowadzenie kursów, seminariów
i warsztatów, Prowadzenie imprez rozrywkowych na żywo,
Prowadzenie spotkań w dziedzinie rozrywki.
535259
(220) 2021 10 14
UZDROWISKO CIEPLICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ-GRUPA PGU, Jelenia Góra
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) UZDROWISKO CIEPLICE Polska Grupa Uzdrowisk
(210)
(731)

(531) 26.11.03, 26.11.09, 26.11.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 Naturalna woda lecznicza, Woda mineralna do celów leczniczych, Biologiczne preparaty do celów
medycznych, Napary do celów leczniczych, Oleje lecznicze, Leki dla ludzi, Borowina lecznicza, Kąpiele lecznicze,
43 Domy turystyczne, Domy opieki dla ludzi w podeszłym
wieku, Hotele, Rezerwacje miejsc w hotelach, Rezerwacje
kwater na pobyt czasowy, Pensjonaty, Rezerwacja miejsc
w pensjonatach, Rezerwacja lub wynajem noclegów,
Przygotowywanie dań na zamówienie oraz ich dostawa,
Restauracje, Restauracje samoobsługowe, Stołówki, Kawiarnie, Bary, Bary szybkiej obsługi, Wynajmowanie sal na po-
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siedzenia i konferencje, Udostępnienie terenu i urządzeń
kempingowych, 44 Sanatoria, Usługi medyczne, Pomoc
medyczna, Fizjoterapia, Fizykoterapia, Usługi rehabilitacyjne, Usługi pielęgniarskie, Opieka zdrowotna, Odnowa biologiczna, Salony piękności, Masaż, Szpitale, Kliniki medyczne, Opieka medyczna nad dziećmi chorymi.
(210)
(731)
(540)
(540)

535262
(220) 2021 10 14
OGRODNIK TADEUSZ TROPICAL, Chorzów
(znak słowno-graficzny)
Tropical NitriActive

(531) 27.05.01, 29.01.13, 03.09.06, 03.09.24
(510), (511) 1 Preparaty do biologicznego oczyszczania
wody w akwariach, Bakterie do uzdatniania wody w akwariach, Preparaty zawierające bakterie do uzdatniania wody
w akwariach, Preparaty bakteryjne, inne niż do użytku medycznego i weterynaryjnego, Mikroorganizmy do utrzymywania oczek wodnych, Mikroorganizmy do użytku w uzdatnianiu wody.
(210)
(731)
(540)
(540)

535385
(220) 2021 10 19
BROWAR RYBNIK SPÓŁKA AKCYJNA, Rybnik
(znak słowno-graficzny)
BLADA PSZENICA

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 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, 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 lager, Piwo pszeniczne, Piwo
rzemieślnicze, Piwo słodowe, Piwo i produkty piwowarskie,
Piwo Hefeweizen, Piwo AIPA, Barley Wine [piwo], Piwo typu
saison, Piwo Pils, Piwo o smaku kawy, Piwo typu koźlak, Porter
[rodzaj mocnego, ciemnego piwa], Shandy [napój składający
się z piwa i lemoniady], Stout [rodzaj mocnego, ciemnego
piwa], Woda gazowana, Woda niegazowana, Woda mineralna, Woda źródlana, Wody smakowe.

(210)
(731)
(540)
(540)
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535456
(220) 2021 10 20
WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY

(531) 03.07.02, 03.11.03, 27.05.01, 29.01.04, 29.01.11
(510), (511) 9 Publikacje elektroniczne, Publikacje elektroniczne, do pobrania, Oprogramowanie edukacyjne, Edukacyjne aplikacje mobilne, Środki edukacyjne do pobrania,
Edukacyjne materiały na zajęcia, do pobrania, Oprogramowanie komputerowe, Aplikacje do pobrania, Elektroniczne
bazy danych, Karty kodowane, Zapisane pliki danych, Platformy oprogramowania komputerowego, Systemy przetwarzania danych, Sprzęt do przetwarzania danych, Sprzęt komputerowy, Symulatory medyczne [pomoce dydaktyczne],
Oprogramowanie komputerowe związane z dziedziną medyczną, Oprogramowanie rzeczywistości wirtualnej do edukacji medycznej, Urządzenia i przyrządy naukowe, Urządzenia i przyrządy badawcze, Przybory do przeprowadzania
sekcji do celów naukowych lub badawczych, Laboratoryjne
analizatory badawcze do pomiaru, testowania i analizy krwi
i innych płynów ustrojowych, Elektroniczne nośniki danych,
Magnetyczne nośniki programów, Optyczne nośniki danych,
Okulary optyczne, Etui na okulary, Etui na smartfony, Etui
do tabletów, 16 Publikacje drukowane, Publikacje edukacyjne, Publikacje promocyjne, Publikacje periodyczne drukowane, Periodyki, Podręczniki edukacyjne, Drukowane materiały
edukacyjne, Materiały piśmienne i wyposażenie edukacyjne,
Prospekty, Drukowane ulotki informacyjne, Broszury, Medyczne czasopisma fachowe, Książki edukacyjne, Podręczniki pomocnicze do nauki, Torby papierowe do użytku przy
sterylizacji narzędzi medycznych, Nalepki, naklejki [materiały
piśmienne], Karty indeksowe, Karty rejestracyjne, Karty informacyjne, Materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem
aparatów), Fotografie, Afisze, plakaty z papieru lub kartonu,
Albumy upamiętniające wydarzenia, Indeksy dokumentów,
Stojaki na dokumenty, Okładki, obwoluty [artykuły papiernicze], Reprodukcje graficzne, Dyplomy drukowane, Chorągiewki papierowe, Proporczyki z papieru, 35 Usługi reklamowe i promocyjne, Reklama promocyjna projektów badawczych, Publikowanie materiałów reklamowych, Rozpowszechnianie materiałów reklamowych, Przygotowywanie
wystaw w celach biznesowych, Zarządzanie szpitalami, Rozwój systemów zarządzania szpitalami, Usługi w zakresie rozliczeń medycznych świadczone na rzecz szpitali, Usługi administracyjne w zakresie kierowania na konsultacje do szpitala,
Tworzenie komputerowych baz danych, Skomputeryzowane
zarządzanie bazami danych, Organizowanie sprzedaży w trybie aukcji i przetargów publicznych, Usługi doradcze dotyczące zarządzania działalnością gospodarczą w sektorze publicznym, Analizy i raporty statystyczne, Przetwarzanie danych, Zarządzanie administracyjne klinikami medycznymi,
Fakturowanie w zakresie usług medycznych, Skomputeryzowane zarządzanie dokumentacją i aktami medycznymi,
Kompilacja danych statystycznych dotyczących badań medycznych, Prowadzenie osobistych rejestrów i akt historii
medycznej, Usługi administracyjne w zakresie kierowania
pacjentów na konsultacje, Księgowość i rachunkowość, Poszukiwania w zakresie patronatu, Administrowanie programami wymiany kulturalnej i edukacyjnej, Kompilacja danych
statystycznych do zastosowania w badaniach naukowych,
36 Zbiórki funduszy i sponsorowanie finansowe, Organizo-
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wanie finansowania wydatków medycznych, Usługi zarządzania finansowego dotyczące instytucji medycznych, Organizowanie akcji zbierania funduszy w celu wspomagania
badań i procedur medycznych na rzecz osób będących
w potrzebie, Oferowanie dotacji na projekty uświadamiające
w dziedzinie ochrony środowiska i zdrowia, Zapewnianie finansowania dla kształtujących się firm i firm rozpoczynających działalność, 41 Medyczne usługi edukacyjne, Usługi biblioteczne świadczone za pośrednictwem komputerowej
bazy danych, Udzielanie informacji edukacyjnych online
z komputerowej bazy danych lub za pośrednictwem Internetu, Nauczanie i szkolenia, Usługi szkolnictwa wyższego,
Publikacja materiałów edukacyjnych, Wydawanie publikacji
medycznych, Publikacja prac naukowych, Publikowanie naukowych czasopism informacyjnych, Organizowanie i prowadzanie sympozjów naukowych, Udostępnianie publikacji
elektronicznych on-line (nie do pobrania), Organizowanie
warsztatów, Organizowanie konferencji, Organizowanie wykładów, Organizowanie konkursów, Organizowanie zjazdów
edukacyjnych, Szkolenia edukacyjne, Organizowanie wystaw edukacyjnych, Informacja o edukacji, Usługi biblioteczne, Udostępnianie informacji edukacyjnych w dziedzinie
zdrowia i sprawności fizycznej, Organizowanie seminariów
i kongresów o tematyce medycznej, Rozrywka, Usługi sportowe i kulturalne, Organizacja imprez kulturalnych i artystycznych, Organizowanie zawodów sportowych i imprez
sportowych, Zapewnianie imprez rekreacyjnych, 42 Dostarczanie informacji i wyników badań naukowych z bazy danych dostępnej online z możliwością wyszukiwania, Usługi
badawczo-rozwojowe, Usługi badawczo-rozwojowe w dziedzinie przeciwciał, Usługi badawczo-rozwojowe w dziedzinie immunologii, Usługi badawczo-rozwojowe w dziedzinie
bakteriologii, Usługi badawczo-rozwojowe w dziedzinie cytologii, Usługi badawczo-rozwojowe w dziedzinie immunohistologii, Usługi badawczo-rozwojowe związane ze szczepionkami, Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie farmaceutycznej i biotechnologicznej, Badania i analizy naukowe,
Usługi świadczone przez laboratoria naukowe, Badania naukowe do celów medycznych, Badania naukowe z zakresu
biologii, Usługi w zakresie projektowania naukowego, Projektowanie naukowe i technologiczne, Badania naukowe do celów medycznych w zakresie chorób nowotworowych, Badania naukowe w dziedzinie medycyny społecznej, Projektowanie i opracowywanie technologii medycznej, Analiza tkanek ludzkich do badań medycznych, Badania biologiczne,
badania kliniczne i badania medyczne, Udostępnianie informacji naukowych w dziedzinie zaburzeń medycznych
i ich leczenia, Udzielanie informacji na temat badań medycznych i naukowych w dziedzinie farmaceutyków i badań klinicznych, Laboratoria medyczne, Analizy biologiczne, Analiza biochemiczna, Badania naukowe w zakresie genetyki
i inżynierii genetycznej, Opracowywanie metod pomiarowych i testujących, Przygotowywanie próbek biologicznych do testów i analiz w laboratoriach badawczych, Usługi
w zakresie badań i testów w dziedzinie bakteriologii i wirusologii, Badania biotechnologiczne, Usługi w zakresie badań biomedycznych, Badania w dziedzinie terapii genowej,
Usługi doradcze związane z badaniami w zakresie terapii
genowej, Tworzenie programów komputerowych, Udostępnianie informacji naukowych, Udostępnianie informacji
w zakresie technologii naukowej, Udostępnianie online
oprogramowania nie do pobrania, Doradztwo naukowe,
Doradztwo w zakresie farmakologii, Doradztwo w zakresie
biochemii, Doradztwo w zakresie bakteriologii, Doradztwo
w zakresie biologii, Doradztwo w dziedzinie badań farmaceutycznych, Doradztwo związane z testami laboratoryjnymi, Doradztwo w zakresie badań naukowych, Doradztwo
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w zakresie badań bakteriologicznych, Doradztwo związane
z badaniami i rozwojem w dziedzinie lecznictwa, 44 Poradnictwo medyczne, Pomoc medyczna, Ambulatoryjna opieka
medyczna, Udzielanie informacji medycznej, Prowadzenie
placówek medycznych, Usługi obrazowania medycznego,
Przeprowadzanie badań medycznych, Usługi doradztwa
dietetycznego [medyczne], Opieka medyczna i zdrowotna,
Usługi udostępniania placówek medycznych, Zdalne monitorowanie danych medycznych do diagnozowania medycznego i leczenia, Pomoc medyczna w nagłych wypadkach,
Usługi medyczne w zakresie pielęgniarstwa, Porady medyczne dla osób niepełnosprawnych, Doradztwo medyczne
w zakresie ciąży, Doradztwo medyczne w zakresie geriatrii,
Doradztwo medyczne w zakresie dermatologii, Poradnictwo
medyczne związane ze stresem, Usługi doradcze dotyczące
problemów medycznych, Usługi w zakresie analiz medycznych, Przygotowywanie raportów dotyczących kwestii medycznych, Badania genetyczne do celów medycznych, Badanie leków w celach medycznych, Badania rentgenowskie
w celach medycznych, Usługi ultrasonograficzne dla celów
medycznych, Usługi medyczne, mianowicie zapłodnienie
in vitro, Doradztwo w zakresie pomocy medycznej świadczone przez lekarzy i wykwalifikowany personel medyczny,
Usługi diagnostyki medycznej [testy i analizy], Usługi doradcze w zakresie przyrządów medycznych, Udostępnianie raportów dotyczących badań medycznych osób, Usługi w zakresie wyszukiwania informacji medycznych, Usługi doradcze związane z usługami medycznymi, Usługi w zakresie
przygotowywania raportów medycznych, Usługi charytatywne, mianowicie świadczenie usług medycznych, Przeprowadzanie testów psychologicznych do celów medycznych,
Przeprowadzanie testów psychometrycznych do celów medycznych, Przygotowywanie profilów psychologicznych
do celów medycznych, Usługi klinik medycznych i opieki
zdrowotnej, Doradztwo medyczne w zakresie redukcji masy
ciała, Usługi medyczne w zakresie leczenia przewlekłego
bólu, Obrazowanie optyczne do użytku w diagnostyce medycznej, Badania DNA do celów medycznych [badania przesiewowe], Analiza surowicy ludzkiej do celów leczenia medycznego, Analiza tkanek ludzkich do celów leczenia medycznego, Usługi doradcze i informacyjne dotyczące produktów medycznych, Wypożyczanie sprzętu medycznego
i służącego ochronie zdrowia, Wynajem łóżek specjalnie
skonstruowanych do leczenia medycznego, Badanie leków,
alkoholu i DNA do celów medycznych, Usługi w zakresie badań medycznych, mianowicie ocena sprawności fizycznej,
Usługi badań medycznych związane z diagnozowaniem i leczeniem chorób, Usługi opieki dziennej w klinikach medycznych nad chorymi dziećmi, Usługi medyczne związane
z usuwaniem, leczeniem i przetwarzaniem szpiku kostnego,
Usługi medyczne związane z usuwaniem, leczeniem i przetwarzaniem komórek macierzystych, Usługi medyczne związane z usuwaniem, leczeniem i przetwarzaniem komórek
ludzkich, Usługi medyczne związane z usuwaniem, leczeniem i przetwarzaniem krwi pępowinowej, Usługi medyczne
związane z usuwaniem, leczeniem i przetwarzaniem krwi
ludzkiej, Porady i doradztwo w zakresie stylu życia do celów
medycznych, Przeprowadzanie badań na sen do celów diagnostyki lub leczenia medycznego, Usługi analiz medycznych związane z diagnozowaniem i prognozowaniem dotyczącym nowotworów, Usługi medyczne w zakresie badań
przesiewowych związanych z chorobami układu sercowo-naczyniowego, Usługi oceny medycznej świadczone dla
pacjentów rehabilitowanych w celu prowadzenia leczenia
i oceny jego efektywności, Doradztwo medyczne w zakresie
wybierania odpowiednich wózków inwalidzkich, krzeseł toaletowych, podnośników dla osób niepełnosprawnych, bal-
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koników do chodzenia i łóżek, Opieka pielęgniarska, Psychoterapia, Udostępnianie informacji na temat karmienia piersią,
Krwiodawstwo, Banki krwi, 45 Licencjonowanie technologii,
Licencjonowanie patentów, Licencjonowanie własności intelektualnej, Licencjonowanie praw autorskich [usługi prawne],
Licencjonowanie baz danych [usługi prawne], Licencjonowanie w zakresie badań i rozwoju [usługi prawne].
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(510), (511) 9 Publikacje elektroniczne, Publikacje elektroniczne, do pobrania, Oprogramowanie edukacyjne, Edukacyjne aplikacje mobilne, Środki edukacyjne do pobrania,
Edukacyjne materiały na zajęcia, do pobrania, Oprogramowanie komputerowe, Aplikacje do pobrania, Elektroniczne
bazy danych, Karty kodowane, Zapisane pliki danych, Platformy oprogramowania komputerowego, Systemy przetwarzania danych, Sprzęt do przetwarzania danych, Sprzęt komputerowy, Symulatory medyczne [pomoce dydaktyczne],
Oprogramowanie komputerowe związane z dziedziną medyczną, Oprogramowanie rzeczywistości wirtualnej do edukacji medycznej, Urządzenia i przyrządy naukowe, Urządzenia i przyrządy badawcze, Przybory do przeprowadzania
sekcji do celów naukowych lub badawczych, Laboratoryjne
analizatory badawcze do pomiaru, testowania i analizy krwi
i innych płynów ustrojowych, Elektroniczne nośniki danych,
Magnetyczne nośniki programów, Optyczne nośniki danych,
Okulary optyczne, Etui na okulary, Etui na smartfony, Etui
do tabletów, 16 Publikacje drukowane, Publikacje edukacyjne, Publikacje promocyjne, Publikacje periodyczne drukowane, Periodyki, Podręczniki edukacyjne, Drukowane materiały
edukacyjne, Materiały piśmienne i wyposażenie edukacyjne,
Prospekty, Drukowane ulotki informacyjne, Broszury, Medyczne czasopisma fachowe, Książki edukacyjne, Podręczniki pomocnicze do nauki, Torby papierowe do użytku przy
sterylizacji narzędzi medycznych, Nalepki, naklejki [materiały
piśmienne], Karty indeksowe, Karty rejestracyjne, Karty informacyjne, Materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem
aparatów), Fotografie, Afisze, plakaty z papieru lub kartonu,
Albumy upamiętniające wydarzenia, Indeksy dokumentów,
Stojaki na dokumenty, Okładki, obwoluty [artykuły papiernicze], Reprodukcje graficzne, Dyplomy drukowane, Chorągiewki papierowe, Proporczyki z papieru, 35 Usługi reklamowe i promocyjne, Reklama promocyjna projektów badawczych, Publikowanie materiałów reklamowych, Rozpowszechnianie materiałów reklamowych, Przygotowywanie
wystaw w celach biznesowych, Zarządzanie szpitalami, Roz-
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wój systemów zarządzania szpitalami, Usługi w zakresie rozliczeń medycznych świadczone na rzecz szpitali, Usługi administracyjne w zakresie kierowania na konsultacje do szpitala,
Tworzenie komputerowych baz danych, Skomputeryzowane
zarządzanie bazami danych, Organizowanie sprzedaży w trybie aukcji i przetargów publicznych, Usługi doradcze dotyczące zarządzania działalnością gospodarczą w sektorze publicznym, Analizy i raporty statystyczne, Przetwarzanie danych, Zarządzanie administracyjne klinikami medycznymi,
Fakturowanie w zakresie usług medycznych, Skomputeryzowane zarządzanie dokumentacją i aktami medycznymi,
Kompilacja danych statystycznych dotyczących badań medycznych, Prowadzenie osobistych rejestrów i akt historii
medycznej, Usługi administracyjne w zakresie kierowania
pacjentów na konsultacje, Księgowość i rachunkowość, Poszukiwania w zakresie patronatu, Administrowanie programami wymiany kulturalnej i edukacyjnej, Kompilacja danych
statystycznych do zastosowania w badaniach naukowych,
36 Zbiórki funduszy i sponsorowanie finansowe, Organizowanie finansowania wydatków medycznych, Usługi zarządzania finansowego dotyczące instytucji medycznych, Organizowanie akcji zbierania funduszy w celu wspomagania
badań i procedur medycznych na rzecz osób będących
w potrzebie, Oferowanie dotacji na projekty uświadamiające
w dziedzinie ochrony środowiska i zdrowia, Zapewnianie finansowania dla kształtujących się firm i firm rozpoczynających działalność, 41 Medyczne usługi edukacyjne, Usługi biblioteczne świadczone za pośrednictwem komputerowej
bazy danych, Udzielanie informacji edukacyjnych online
z komputerowej bazy danych lub za pośrednictwem Internetu, Nauczanie i szkolenia, Usługi szkolnictwa wyższego,
Publikacja materiałów edukacyjnych, Wydawanie publikacji
medycznych, Publikacja prac naukowych, Publikowanie naukowych czasopism informacyjnych, Organizowanie i prowadzanie sympozjów naukowych, Udostępnianie publikacji
elektronicznych on-line (nie do pobrania), Organizowanie
warsztatów, Organizowanie konferencji, Organizowanie wykładów, Organizowanie konkursów, Organizowanie zjazdów
edukacyjnych, Szkolenia edukacyjne, Organizowanie wystaw edukacyjnych, Informacja o edukacji, Usługi biblioteczne, Udostępnianie informacji edukacyjnych w dziedzinie
zdrowia i sprawności fizycznej, Organizowanie seminariów
i kongresów o tematyce medycznej, Rozrywka, Usługi sportowe i kulturalne, Organizacja imprez kulturalnych i artystycznych, Organizowanie zawodów sportowych i imprez
sportowych, Zapewnianie imprez rekreacyjnych, 42 Dostarczanie informacji i wyników badań naukowych z bazy danych dostępnej online z możliwością wyszukiwania, Usługi
badawczo-rozwojowe, Usługi badawczo-rozwojowe w dziedzinie przeciwciał, Usługi badawczo-rozwojowe w dziedzinie immunologii, Usługi badawczo-rozwojowe w dziedzinie
bakteriologii, Usługi badawczo-rozwojowe w dziedzinie cytologii, Usługi badawczo-rozwojowe w dziedzinie immunohistologii, Usługi badawczo-rozwojowe związane ze szczepionkami, Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie farmaceutycznej i biotechnologicznej, Badania i analizy naukowe,
Usługi świadczone przez laboratoria naukowe, Badania naukowe do celów medycznych, Badania naukowe z zakresu
biologii, Usługi w zakresie projektowania naukowego, Projektowanie naukowe i technologiczne, Badania naukowe do celów medycznych w zakresie chorób nowotworowych, Badania naukowe w dziedzinie medycyny społecznej, Projektowanie i opracowywanie technologii medycznej, Analiza tkanek ludzkich do badań medycznych, Badania biologiczne,
badania kliniczne i badania medyczne, Udostępnianie informacji naukowych w dziedzinie zaburzeń medycznych
i ich leczenia, Udzielanie informacji na temat badań medycz-
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nych i naukowych w dziedzinie farmaceutyków i badań klinicznych, Laboratoria medyczne, Analizy biologiczne, Analiza biochemiczna, Badania naukowe w zakresie genetyki i inżynierii genetycznej, Opracowywanie metod pomiarowych
i testujących, Przygotowywanie próbek biologicznych
do testów i analiz w laboratoriach badawczych, Usługi
w zakresie badań i testów w dziedzinie bakteriologii i wirusologii, Badania biotechnologiczne, Usługi w zakresie badań biomedycznych, Badania w dziedzinie terapii genowej,
Usługi doradcze związane z badaniami w zakresie terapii
genowej, Tworzenie programów komputerowych, Udostępnianie informacji naukowych, Udostępnianie informacji
w zakresie technologii naukowej, Udostępnianie online
oprogramowania nie do pobrania, Doradztwo naukowe,
Doradztwo w zakresie farmakologii, Doradztwo w zakresie
biochemii, Doradztwo w zakresie bakteriologii, Doradztwo
w zakresie biologii, Doradztwo w dziedzinie badań farmaceutycznych, Doradztwo związane z testami laboratoryjnymi, Doradztwo w zakresie badań naukowych, Doradztwo
w zakresie badań bakteriologicznych, Doradztwo związane
z badaniami i rozwojem w dziedzinie lecznictwa, 44 Poradnictwo medyczne, Pomoc medyczna, Ambulatoryjna opieka
medyczna, Udzielanie informacji medycznej, Prowadzenie
placówek medycznych, Usługi obrazowania medycznego,
Przeprowadzanie badań medycznych, Usługi doradztwa
dietetycznego [medyczne], Opieka medyczna i zdrowotna,
Usługi udostępniania placówek medycznych, Zdalne monitorowanie danych medycznych do diagnozowania medycznego i leczenia, Pomoc medyczna w nagłych wypadkach,
Usługi medyczne w zakresie pielęgniarstwa, Porady medyczne dla osób niepełnosprawnych, Doradztwo medyczne
w zakresie ciąży, Doradztwo medyczne w zakresie geriatrii,
Doradztwo medyczne w zakresie dermatologii, Poradnictwo
medyczne związane ze stresem, Usługi doradcze dotyczące
problemów medycznych, Usługi w zakresie analiz medycznych, Przygotowywanie raportów dotyczących kwestii medycznych, Badania genetyczne do celów medycznych, Badanie leków w celach medycznych, Badania rentgenowskie
w celach medycznych, Usługi ultrasonograficzne dla celów
medycznych, Usługi medyczne, mianowicie zapłodnienie
in vitro, Doradztwo w zakresie pomocy medycznej świadczone przez lekarzy i wykwalifikowany personel medyczny,
Usługi diagnostyki medycznej [testy i analizy], Usługi doradcze w zakresie przyrządów medycznych, Udostępnianie raportów dotyczących badań medycznych osób, Usługi w zakresie wyszukiwania informacji medycznych, Usługi doradcze związane z usługami medycznymi, Usługi w zakresie
przygotowywania raportów medycznych, Usługi charytatywne, mianowicie świadczenie usług medycznych, Przeprowadzanie testów psychologicznych do celów medycznych,
Przeprowadzanie testów psychometrycznych do celów medycznych, Przygotowywanie profilów psychologicznych
do celów medycznych, Usługi klinik medycznych i opieki
zdrowotnej, Doradztwo medyczne w zakresie redukcji masy
ciała, Usługi medyczne w zakresie leczenia przewlekłego
bólu, Obrazowanie optyczne do użytku w diagnostyce medycznej, Badania DNA do celów medycznych [badania przesiewowe], Analiza surowicy ludzkiej do celów leczenia medycznego, Analiza tkanek ludzkich do celów leczenia medycznego, Usługi doradcze i informacyjne dotyczące produktów medycznych, Wypożyczanie sprzętu medycznego
i służącego ochronie zdrowia, Wynajem łóżek specjalnie
skonstruowanych do leczenia medycznego, Badanie leków,
alkoholu i DNA do celów medycznych, Usługi w zakresie badań medycznych, mianowicie ocena sprawności fizycznej,
Usługi badań medycznych związane z diagnozowaniem i leczeniem chorób, Usługi opieki dziennej w klinikach medycz-
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nych nad chorymi dziećmi, Usługi medyczne związane
z usuwaniem, leczeniem i przetwarzaniem szpiku kostnego,
Usługi medyczne związane z usuwaniem, leczeniem i przetwarzaniem komórek macierzystych, Usługi medyczne związane z usuwaniem, leczeniem i przetwarzaniem komórek
ludzkich, Usługi medyczne związane z usuwaniem, leczeniem i przetwarzaniem krwi pępowinowej, Usługi medyczne
związane z usuwaniem, leczeniem i przetwarzaniem krwi
ludzkiej, Porady i doradztwo w zakresie stylu życia do celów
medycznych, Przeprowadzanie badań na sen do celów diagnostyki lub leczenia medycznego, Usługi analiz medycznych związane z diagnozowaniem i prognozowaniem dotyczącym nowotworów, Usługi medyczne w zakresie badań
przesiewowych związanych z chorobami układu sercowo-naczyniowego, Usługi oceny medycznej świadczone dla
pacjentów rehabilitowanych w celu prowadzenia leczenia
i oceny jego efektywności, Doradztwo medyczne w zakresie
wybierania odpowiednich wózków inwalidzkich, krzeseł toaletowych, podnośników dla osób niepełnosprawnych, balkoników do chodzenia i łóżek, Opieka pielęgniarska, Psychoterapia, Udostępnianie informacji na temat karmienia piersią,
Krwiodawstwo, Banki krwi, 45 Licencjonowanie technologii,
Licencjonowanie patentów, Licencjonowanie własności intelektualnej, Licencjonowanie praw autorskich [usługi prawne],
Licencjonowanie baz danych [usługi prawne], Licencjonowanie w zakresie badań i rozwoju [usługi prawne].
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(531) 03.07.02, 26.01.01, 26.01.21, 03.11.03, 27.05.01
(510), (511) 9 Publikacje elektroniczne, Publikacje elektroniczne, do pobrania, Oprogramowanie edukacyjne, Edukacyjne aplikacje mobilne, Środki edukacyjne do pobrania,
Edukacyjne materiały na zajęcia, do pobrania, Oprogramowanie komputerowe, Aplikacje do pobrania, Elektroniczne
bazy danych, Karty kodowane, Zapisane pliki danych, Platformy oprogramowania komputerowego, Systemy przetwarzania danych, Sprzęt do przetwarzania danych, Sprzęt komputerowy, Symulatory medyczne [pomoce dydaktyczne],
Oprogramowanie komputerowe związane z dziedziną medyczną, Oprogramowanie rzeczywistości wirtualnej do edukacji medycznej, Urządzenia i przyrządy naukowe, Urządzenia i przyrządy badawcze, Przybory do przeprowadzania
sekcji do celów naukowych lub badawczych, Laboratoryjne
analizatory badawcze do pomiaru, testowania i analizy krwi
i innych płynów ustrojowych, Elektroniczne nośniki danych,
Magnetyczne nośniki programów, Optyczne nośniki danych,
Okulary optyczne, Etui na okulary, Etui na smartfony, Etui
do tabletów, 16 Publikacje drukowane, Publikacje edukacyj-
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ne, Publikacje promocyjne, Publikacje periodyczne drukowane, Periodyki, Podręczniki edukacyjne, Drukowane materiały
edukacyjne, Materiały piśmienne i wyposażenie edukacyjne,
Prospekty, Drukowane ulotki informacyjne, Broszury, Medyczne czasopisma fachowe, Książki edukacyjne, Podręczniki pomocnicze do nauki, Torby papierowe do użytku przy
sterylizacji narzędzi medycznych, Nalepki, naklejki [materiały
piśmienne], Karty indeksowe, Karty rejestracyjne, Karty informacyjne, Materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem
aparatów), Fotografie, Afisze, plakaty z papieru lub kartonu,
Albumy upamiętniające wydarzenia, Indeksy dokumentów,
Stojaki na dokumenty, Okładki, obwoluty [artykuły papiernicze], Reprodukcje graficzne, Dyplomy drukowane, Chorągiewki papierowe, Proporczyki z papieru, 35 Usługi reklamowe i promocyjne, Reklama promocyjna projektów badawczych, Publikowanie materiałów reklamowych, Rozpowszechnianie materiałów reklamowych, Przygotowywanie
wystaw w celach biznesowych, Zarządzanie szpitalami, Rozwój systemów zarządzania szpitalami, Usługi w zakresie rozliczeń medycznych świadczone na rzecz szpitali, Usługi administracyjne w zakresie kierowania na konsultacje do szpitala,
Tworzenie komputerowych baz danych, Skomputeryzowane
zarządzanie bazami danych, Organizowanie sprzedaży w trybie aukcji i przetargów publicznych, Usługi doradcze dotyczące zarządzania działalnością gospodarczą w sektorze publicznym, Analizy i raporty statystyczne, Przetwarzanie danych, Zarządzanie administracyjne klinikami medycznymi,
Fakturowanie w zakresie usług medycznych, Skomputeryzowane zarządzanie dokumentacją i aktami medycznymi,
Kompilacja danych statystycznych dotyczących badań medycznych, Prowadzenie osobistych rejestrów i akt historii
medycznej, Usługi administracyjne w zakresie kierowania
pacjentów na konsultacje, Księgowość i rachunkowość, Poszukiwania w zakresie patronatu, Administrowanie programami wymiany kulturalnej i edukacyjnej, Kompilacja danych
statystycznych do zastosowania w badaniach naukowych,
36 Zbiórki funduszy i sponsorowanie finansowe, Organizowanie finansowania wydatków medycznych, Usługi zarządzania finansowego dotyczące instytucji medycznych, Organizowanie akcji zbierania funduszy w celu wspomagania
badań i procedur medycznych na rzecz osób będących
w potrzebie, Oferowanie dotacji na projekty uświadamiające
w dziedzinie ochrony środowiska i zdrowia, Zapewnianie finansowania dla kształtujących się firm i firm rozpoczynających działalność, 41 Medyczne usługi edukacyjne, Usługi biblioteczne świadczone za pośrednictwem komputerowej
bazy danych, Udzielanie informacji edukacyjnych online
z komputerowej bazy danych lub za pośrednictwem Internetu, Nauczanie i szkolenia, Usługi szkolnictwa wyższego,
Publikacja materiałów edukacyjnych, Wydawanie publikacji
medycznych, Publikacja prac naukowych, Publikowanie naukowych czasopism informacyjnych, Organizowanie i prowadzanie sympozjów naukowych, Udostępnianie publikacji
elektronicznych on-line (nie do pobrania), Organizowanie
warsztatów, Organizowanie konferencji, Organizowanie wykładów, Organizowanie konkursów, Organizowanie zjazdów
edukacyjnych, Szkolenia edukacyjne, Organizowanie wystaw edukacyjnych, Informacja o edukacji, Usługi biblioteczne, Udostępnianie informacji edukacyjnych w dziedzinie
zdrowia i sprawności fizycznej, Organizowanie seminariów
i kongresów o tematyce medycznej, Rozrywka, Usługi sportowe i kulturalne, Organizacja imprez kulturalnych i artystycznych, Organizowanie zawodów sportowych i imprez
sportowych, Zapewnianie imprez rekreacyjnych, 42 Dostarczanie informacji i wyników badań naukowych z bazy danych dostępnej online z możliwością wyszukiwania, Usługi
badawczo-rozwojowe, Usługi badawczo-rozwojowe w dzie-
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dzinie przeciwciał, Usługi badawczo-rozwojowe w dziedzinie immunologii, Usługi badawczo-rozwojowe w dziedzinie
bakteriologii, Usługi badawczo-rozwojowe w dziedzinie cytologii, Usługi badawczo-rozwojowe w dziedzinie immunohistologii, Usługi badawczo-rozwojowe związane ze szczepionkami, Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie farmaceutycznej i biotechnologicznej, Badania i analizy naukowe,
Usługi świadczone przez laboratoria naukowe, Badania naukowe do celów medycznych, Badania naukowe z zakresu
biologii, Usługi w zakresie projektowania naukowego, Projektowanie naukowe i technologiczne, Badania naukowe do celów medycznych w zakresie chorób nowotworowych, Badania naukowe w dziedzinie medycyny społecznej, Projektowanie i opracowywanie technologii medycznej, Analiza tkanek ludzkich do badań medycznych, Badania biologiczne,
badania kliniczne i badania medyczne, Udostępnianie informacji naukowych w dziedzinie zaburzeń medycznych
i ich leczenia, Udzielanie informacji na temat badań medycznych i naukowych w dziedzinie farmaceutyków i badań klinicznych, Laboratoria medyczne, Analizy biologiczne, Analiza biochemiczna, Badania naukowe w zakresie genetyki i inżynierii genetycznej, Opracowywanie metod pomiarowych
i testujących, Przygotowywanie próbek biologicznych
do testów i analiz w laboratoriach badawczych, Usługi
w zakresie badań i testów w dziedzinie bakteriologii i wirusologii, Badania biotechnologiczne, Usługi w zakresie badań biomedycznych, Badania w dziedzinie terapii genowej,
Usługi doradcze związane z badaniami w zakresie terapii
genowej, Tworzenie programów komputerowych, Udostępnianie informacji naukowych, Udostępnianie informacji
w zakresie technologii naukowej, Udostępnianie online
oprogramowania nie do pobrania, Doradztwo naukowe,
Doradztwo w zakresie farmakologii, Doradztwo w zakresie
biochemii, Doradztwo w zakresie bakteriologii, Doradztwo
w zakresie biologii, Doradztwo w dziedzinie badań farmaceutycznych, Doradztwo związane z testami laboratoryjnymi, Doradztwo w zakresie badań naukowych, Doradztwo
w zakresie badań bakteriologicznych, Doradztwo związane
z badaniami i rozwojem w dziedzinie lecznictwa, 44 Poradnictwo medyczne, Pomoc medyczna, Ambulatoryjna opieka
medyczna, Udzielanie informacji medycznej, Prowadzenie
placówek medycznych, Usługi obrazowania medycznego,
Przeprowadzanie badań medycznych, Usługi doradztwa
dietetycznego [medyczne], Opieka medyczna i zdrowotna,
Usługi udostępniania placówek medycznych, Zdalne monitorowanie danych medycznych do diagnozowania medycznego i leczenia, Pomoc medyczna w nagłych wypadkach,
Usługi medyczne w zakresie pielęgniarstwa, Porady medyczne dla osób niepełnosprawnych, Doradztwo medyczne
w zakresie ciąży, Doradztwo medyczne w zakresie geriatrii,
Doradztwo medyczne w zakresie dermatologii, Poradnictwo
medyczne związane ze stresem, Usługi doradcze dotyczące
problemów medycznych, Usługi w zakresie analiz medycznych, Przygotowywanie raportów dotyczących kwestii medycznych, Badania genetyczne do celów medycznych, Badanie leków w celach medycznych, Badania rentgenowskie
w celach medycznych, Usługi ultrasonograficzne dla celów
medycznych, Usługi medyczne, mianowicie zapłodnienie
in vitro, Doradztwo w zakresie pomocy medycznej świadczone przez lekarzy i wykwalifikowany personel medyczny,
Usługi diagnostyki medycznej [testy i analizy], Usługi doradcze w zakresie przyrządów medycznych, Udostępnianie raportów dotyczących badań medycznych osób, Usługi w zakresie wyszukiwania informacji medycznych, Usługi doradcze związane z usługami medycznymi, Usługi w zakresie
przygotowywania raportów medycznych, Usługi charytatywne, mianowicie świadczenie usług medycznych, Przepro-
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wadzanie testów psychologicznych do celów medycznych,
Przeprowadzanie testów psychometrycznych do celów medycznych, Przygotowywanie profilów psychologicznych
do celów medycznych, Usługi klinik medycznych i opieki
zdrowotnej, Doradztwo medyczne w zakresie redukcji masy
ciała, Usługi medyczne w zakresie leczenia przewlekłego
bólu, Obrazowanie optyczne do użytku w diagnostyce medycznej, Badania DNA do celów medycznych [badania przesiewowe], Analiza surowicy ludzkiej do celów leczenia medycznego, Analiza tkanek ludzkich do celów leczenia medycznego, Usługi doradcze i informacyjne dotyczące produktów medycznych, Wypożyczanie sprzętu medycznego
i służącego ochronie zdrowia, Wynajem łóżek specjalnie
skonstruowanych do leczenia medycznego, Badanie leków,
alkoholu i DNA do celów medycznych, Usługi w zakresie badań medycznych, mianowicie ocena sprawności fizycznej,
Usługi badań medycznych związane z diagnozowaniem i leczeniem chorób, Usługi opieki dziennej w klinikach medycznych nad chorymi dziećmi, Usługi medyczne związane
z usuwaniem, leczeniem i przetwarzaniem szpiku kostnego,
Usługi medyczne związane z usuwaniem, leczeniem i przetwarzaniem komórek macierzystych, Usługi medyczne związane z usuwaniem, leczeniem i przetwarzaniem komórek
ludzkich, Usługi medyczne związane z usuwaniem, leczeniem i przetwarzaniem krwi pępowinowej, Usługi medyczne
związane z usuwaniem, leczeniem i przetwarzaniem krwi
ludzkiej, Porady i doradztwo w zakresie stylu życia do celów
medycznych, Przeprowadzanie badań na sen do celów diagnostyki lub leczenia medycznego, Usługi analiz medycznych związane z diagnozowaniem i prognozowaniem dotyczącym nowotworów, Usługi medyczne w zakresie badań
przesiewowych związanych z chorobami układu sercowo-naczyniowego, Usługi oceny medycznej świadczone dla
pacjentów rehabilitowanych w celu prowadzenia leczenia
i oceny jego efektywności, Doradztwo medyczne w zakresie
wybierania odpowiednich wózków inwalidzkich, krzeseł toaletowych, podnośników dla osób niepełnosprawnych, balkoników do chodzenia i łóżek, Opieka pielęgniarska, Psychoterapia, Udostępnianie informacji na temat karmienia piersią,
Krwiodawstwo, Banki krwi, 45 Licencjonowanie technologii,
Licencjonowanie patentów, Licencjonowanie własności intelektualnej, Licencjonowanie praw autorskich [usługi prawne],
Licencjonowanie baz danych [usługi prawne], Licencjonowanie w zakresie badań i rozwoju [usługi prawne].
(210) 535461
(220) 2021 10 20
(731) WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) WUM
(510), (511) 9 Publikacje elektroniczne, Publikacje elektroniczne, do pobrania, Oprogramowanie edukacyjne, Edukacyjne
aplikacje mobilne, Środki edukacyjne do pobrania, Edukacyjne
materiały na zajęcia, do pobrania, Oprogramowanie komputerowe, Aplikacje do pobrania, Elektroniczne bazy danych, Karty
kodowane, Zapisane pliki danych, Platformy oprogramowania
komputerowego, Systemy przetwarzania danych, Sprzęt
do przetwarzania danych, Sprzęt komputerowy, Symulatory
medyczne [pomoce dydaktyczne], Oprogramowanie komputerowe związane z dziedziną medyczną, Oprogramowanie
rzeczywistości wirtualnej do edukacji medycznej, Urządzenia
i przyrządy naukowe, Urządzenia i przyrządy badawcze, Przybory do przeprowadzania sekcji do celów naukowych lub badawczych, Laboratoryjne analizatory badawcze do pomiaru,
testowania i analizy krwi i innych płynów ustrojowych, Elektroniczne nośniki danych, Magnetyczne nośniki programów,
Optyczne nośniki danych, Okulary optyczne, Etui na okulary,

Nr ZT51/2021

Etui na smartfony, Etui do tabletów, 16 Publikacje drukowane,
Publikacje edukacyjne, Publikacje promocyjne, Publikacje periodyczne drukowane, Periodyki, Podręczniki edukacyjne, Drukowane materiały edukacyjne, Materiały piśmienne i wyposażenie edukacyjne, Prospekty, Drukowane ulotki informacyjne,
Broszury, Medyczne czasopisma fachowe, Książki edukacyjne,
Podręczniki pomocnicze do nauki, Torby papierowe do użytku przy sterylizacji narzędzi medycznych, Nalepki, naklejki
[materiały piśmienne], Karty indeksowe, Karty rejestracyjne,
Karty informacyjne, Materiały szkoleniowe i instruktażowe
(z wyjątkiem aparatów), Fotografie, Afisze, plakaty z papieru
lub kartonu, Albumy upamiętniające wydarzenia, Indeksy dokumentów, Stojaki na dokumenty, Okładki, obwoluty [artykuły
papiernicze], Reprodukcje graficzne, Dyplomy drukowane,
Chorągiewki papierowe, Proporczyki z papieru, 35 Usługi reklamowe i promocyjne, Reklama promocyjna projektów badawczych, Publikowanie materiałów reklamowych, Rozpowszechnianie materiałów reklamowych, Przygotowywanie
wystaw w celach biznesowych, Zarządzanie szpitalami, Rozwój systemów zarządzania szpitalami, Usługi w zakresie rozliczeń medycznych świadczone na rzecz szpitali, Usługi administracyjne w zakresie kierowania na konsultacje do szpitala,
Tworzenie komputerowych baz danych, Skomputeryzowane
zarządzanie bazami danych, Organizowanie sprzedaży w trybie aukcji i przetargów publicznych, Usługi doradcze dotyczące zarządzania działalnością gospodarczą w sektorze publicznym, Analizy i raporty statystyczne, Przetwarzanie danych,
Zarządzanie administracyjne klinikami medycznymi, Fakturowanie w zakresie usług medycznych, Skomputeryzowane zarządzanie dokumentacją i aktami medycznymi, Kompilacja
danych statystycznych dotyczących badań medycznych, Prowadzenie osobistych rejestrów i akt historii medycznej, Usługi
administracyjne w zakresie kierowania pacjentów na konsultacje, Księgowość i rachunkowość, Poszukiwania w zakresie patronatu, Administrowanie programami wymiany kulturalnej
i edukacyjnej, Kompilacja danych statystycznych do zastosowania w badaniach naukowych, 36 Zbiórki funduszy i sponsorowanie finansowe, Organizowanie finansowania wydatków
medycznych, Usługi zarządzania finansowego dotyczące instytucji medycznych, Organizowanie akcji zbierania funduszy
w celu wspomagania badań i procedur medycznych na rzecz
osób będących w potrzebie, Oferowanie dotacji na projekty
uświadamiające w dziedzinie ochrony środowiska i zdrowia,
Zapewnianie finansowania dla kształtujących się firm i firm
rozpoczynających działalność, 41 Medyczne usługi edukacyjne, Usługi biblioteczne świadczone za pośrednictwem komputerowej bazy danych, Udzielanie informacji edukacyjnych
online z komputerowej bazy danych lub za pośrednictwem
Internetu, Nauczanie i szkolenia, Usługi szkolnictwa wyższego,
Publikacja materiałów edukacyjnych, Wydawanie publikacji
medycznych, Publikacja prac naukowych, Publikowanie naukowych czasopism informacyjnych, Organizowanie i prowadzanie sympozjów naukowych, Udostępnianie publikacji elektronicznych on-line (nie do pobrania), Organizowanie warsztatów, Organizowanie konferencji, Organizowanie wykładów,
Organizowanie konkursów, Organizowanie zjazdów edukacyjnych, Szkolenia edukacyjne, Organizowanie wystaw edukacyjnych, Informacja o edukacji, Usługi biblioteczne, Udostępnianie informacji edukacyjnych w dziedzinie zdrowia i sprawności fizycznej, Organizowanie seminariów i kongresów o tematyce medycznej, Rozrywka, Usługi sportowe i kulturalne, Organizacja imprez kulturalnych i artystycznych, Organizowanie
zawodów sportowych i imprez sportowych, Zapewnianie imprez rekreacyjnych, 42 Dostarczanie informacji i wyników badań naukowych z bazy danych dostępnej online z możliwością wyszukiwania, Usługi badawczo-rozwojowe, Usługi badawczo-rozwojowe w dziedzinie przeciwciał, Usługi badaw-
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czo-rozwojowe w dziedzinie immunologii, Usługi badawczo-rozwojowe w dziedzinie bakteriologii, Usługi badawczo-rozwojowe w dziedzinie cytologii, Usługi badawczo-rozwojowe
w dziedzinie immunohistologii, Usługi badawczo-rozwojowe
związane ze szczepionkami, Prace badawczo-rozwojowe
w dziedzinie farmaceutycznej i biotechnologicznej, Badania
i analizy naukowe, Usługi świadczone przez laboratoria naukowe, Badania naukowe do celów medycznych, Badania naukowe z zakresu biologii, Usługi w zakresie projektowania naukowego, Projektowanie naukowe i technologiczne, Badania naukowe do celów medycznych w zakresie chorób nowotworowych, Badania naukowe w dziedzinie medycyny społecznej,
Projektowanie i opracowywanie technologii medycznej, Analiza tkanek ludzkich do badań medycznych, Badania biologiczne, badania kliniczne i badania medyczne, Udostępnianie informacji naukowych w dziedzinie zaburzeń medycznych
i ich leczenia, Udzielanie informacji na temat badań medycznych i naukowych w dziedzinie farmaceutyków i badań klinicznych, Laboratoria medyczne, Analizy biologiczne, Analiza
biochemiczna, Badania naukowe w zakresie genetyki i inżynierii genetycznej, Opracowywanie metod pomiarowych i testujących, Przygotowywanie próbek biologicznych do testów
i analiz w laboratoriach badawczych, Usługi w zakresie badań
i testów w dziedzinie bakteriologii i wirusologii, Badania biotechnologiczne, Usługi w zakresie badań biomedycznych, Badania w dziedzinie terapii genowej, Usługi doradcze związane
z badaniami w zakresie terapii genowej, Tworzenie programów komputerowych, Udostępnianie informacji naukowych,
Udostępnianie informacji w zakresie technologii naukowej,
Udostępnianie online oprogramowania nie do pobrania, Doradztwo naukowe, Doradztwo w zakresie farmakologii, Doradztwo w zakresie biochemii, Doradztwo w zakresie bakteriologii, Doradztwo w zakresie biologii, Doradztwo w dziedzinie badań farmaceutycznych, Doradztwo związane z testami
laboratoryjnymi, Doradztwo w zakresie badań naukowych,
Doradztwo w zakresie badań bakteriologicznych, Doradztwo
związane z badaniami i rozwojem w dziedzinie lecznictwa,
44 Poradnictwo medyczne, Pomoc medyczna, Ambulatoryjna opieka medyczna, Udzielanie informacji medycznej, Prowadzenie placówek medycznych, Usługi obrazowania medycznego, Przeprowadzanie badań medycznych, Usługi doradztwa dietetycznego [medyczne], Opieka medyczna i zdrowotna, Usługi udostępniania placówek medycznych, Zdalne
monitorowanie danych medycznych do diagnozowania medycznego i leczenia, Pomoc medyczna w nagłych wypadkach, Usługi medyczne w zakresie pielęgniarstwa, Porady medyczne dla osób niepełnosprawnych, Doradztwo medyczne
w zakresie ciąży, Doradztwo medyczne w zakresie geriatrii,
Doradztwo medyczne w zakresie dermatologii, Poradnictwo
medyczne związane ze stresem, Usługi doradcze dotyczące
problemów medycznych, Usługi w zakresie analiz medycznych, Przygotowywanie raportów dotyczących kwestii medycznych, Badania genetyczne do celów medycznych, Badanie leków w celach medycznych, Badania rentgenowskie
w celach medycznych, Usługi ultrasonograficzne dla celów
medycznych, Usługi medyczne, mianowicie zapłodnienie
in vitro, Doradztwo w zakresie pomocy medycznej świadczone przez lekarzy i wykwalifikowany personel medyczny, Usługi
diagnostyki medycznej [testy i analizy], Usługi doradcze w zakresie przyrządów medycznych, Udostępnianie raportów dotyczących badań medycznych osób, Usługi w zakresie wyszukiwania informacji medycznych, Usługi doradcze związane
z usługami medycznymi, Usługi w zakresie przygotowywania
raportów medycznych, Usługi charytatywne, mianowicie
świadczenie usług medycznych, Przeprowadzanie testów psychologicznych do celów medycznych, Przeprowadzanie testów psychometrycznych do celów medycznych, Przygoto-
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wywanie profilów psychologicznych do celów medycznych,
Usługi klinik medycznych i opieki zdrowotnej, Doradztwo medyczne w zakresie redukcji masy ciała, Usługi medyczne w zakresie leczenia przewlekłego bólu, Obrazowanie optyczne
do użytku w diagnostyce medycznej, Badania DNA do celów
medycznych [badania przesiewowe], Analiza surowicy ludzkiej do celów leczenia medycznego, Analiza tkanek ludzkich
do celów leczenia medycznego, Usługi doradcze i informacyjne dotyczące produktów medycznych, Wypożyczanie sprzętu medycznego i służącego ochronie zdrowia, Wynajem łóżek
specjalnie skonstruowanych do leczenia medycznego, Badanie leków, alkoholu i DNA do celów medycznych, Usługi w zakresie badań medycznych, mianowicie ocena sprawności fizycznej, Usługi badań medycznych związane z diagnozowaniem i leczeniem chorób, Usługi opieki dziennej w klinikach
medycznych nad chorymi dziećmi, Usługi medyczne związane z usuwaniem, leczeniem i przetwarzaniem szpiku kostnego, Usługi medyczne związane z usuwaniem, leczeniem
i przetwarzaniem komórek macierzystych, Usługi medyczne
związane z usuwaniem, leczeniem i przetwarzaniem komórek
ludzkich, Usługi medyczne związane z usuwaniem, leczeniem
i przetwarzaniem krwi pępowinowej, Usługi medyczne związane z usuwaniem, leczeniem i przetwarzaniem krwi ludzkiej,
Porady i doradztwo w zakresie stylu życia do celów medycznych, Przeprowadzanie badań na sen do celów diagnostyki
lub leczenia medycznego, Usługi analiz medycznych związane z diagnozowaniem i prognozowaniem dotyczącym nowotworów, Usługi medyczne w zakresie badań przesiewowych
związanych z chorobami układu sercowo-naczyniowego,
Usługi oceny medycznej świadczone dla pacjentów rehabilitowanych w celu prowadzenia leczenia i oceny jego efektywności, Doradztwo medyczne w zakresie wybierania odpowiednich wózków inwalidzkich, krzeseł toaletowych, podnośników dla osób niepełnosprawnych, balkoników do chodzenia i łóżek, Opieka pielęgniarska, Psychoterapia, Udostępnianie
informacji na temat karmienia piersią, Krwiodawstwo, Banki
krwi, 45 Licencjonowanie technologii, Licencjonowanie patentów, Licencjonowanie własności intelektualnej, Licencjonowanie praw autorskich [usługi prawne], Licencjonowanie baz
danych [usługi prawne], Licencjonowanie w zakresie badań
i rozwoju [usługi prawne].
(210) 535468
(220) 2021 10 20
(731) PHYTOPHARM KLĘKA SPÓŁKA AKCYJNA, Klęka
(540) (znak graficzny)
(540)

42

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

(531) 02.01.01, 05.03.11, 28.05.99, 26.01.01, 26.01.14, 29.01.15
(510), (511) 3 Środki toaletowe, Środki do higieny jamy ustnej, 5 Leki i wyroby medyczne, Farmaceutyki i naturalne
środki lecznicze, Preparaty farmaceutyczne na przeziębienia,
Preparaty odżywcze i witaminowe, Preparaty dietetyczne,
suplementy diety, żywność dietetyczna do celów leczniczych, Dodatki odżywcze, dodatki dietetyczne, Zioła lecznicze, Herbaty ziołowe do celów leczniczych, Wyciągi roślinne
i ziołowe do celów leczniczych, Nalewki do celów leczniczych, Mieszanki ziołowe do celów leczniczych, Preparaty
i artykuły dentystyczne oraz lecznicze środki do czyszczenia
zębów, Środki dezynfekcyjne i antyseptyczne.
(210) 535469
(220) 2021 10 20
(731) PHYTOPHARM KLĘKA SPÓŁKA AKCYJNA, Klęka
(540) (znak graficzny)
(540)

(531) 02.01.01, 05.03.11, 26.01.01, 26.01.14, 29.01.15
(510), (511) 3 Środki toaletowe, Środki do higieny jamy ustnej, 5 Leki i wyroby medyczne, Farmaceutyki i naturalne
środki lecznicze, Preparaty farmaceutyczne na przeziębienia,
Preparaty odżywcze i witaminowe, Preparaty dietetyczne,
suplementy diety, żywność dietetyczna do celów leczniczych, Dodatki odżywcze, dodatki dietetyczne, Zioła lecznicze, Herbaty ziołowe do celów leczniczych, Wyciągi roślinne
i ziołowe do celów leczniczych, Nalewki do celów leczniczych, Mieszanki ziołowe do celów leczniczych, Preparaty
i artykuły dentystyczne oraz lecznicze środki do czyszczenia
zębów, Środki dezynfekcyjne i antyseptyczne.
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Prolang

(531) 26.05.01, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 9 Kieszonkowe urządzenia do tłumaczeń, Komputery do tłumaczeń, Programy komputerowe do tłumaczenia, Edukacyjne programy komputerowe, Interaktywne
programy komputerowe, Interaktywne multimedialne programy komputerowe, Komputerowe programy do nauki
języków, Komputerowo wspomagane programy językowe, Programy edukacyjne nagrane na nośnikach danych,
Programy komputerowe pobieralne z Internetu, Programy
komputerowe do celów edukacji, Programy komputerowe
związane z edycją tekstu, Urządzenia do tłumaczenia języków obcych, Urządzenia służące do tłumaczenia, Podkładki
pod myszy komputerowe, Programy komputerowe, Programy komputerowe nagrane, Urządzenia do nauczania,
16 Bloczki do pisania, Afisze, Broszury, Formularze, Katalogi,
Książki, Materiały do nauczania, Materiały drukowane, Materiały piśmienne, Nalepki, Naklejki, Notatniki, Notesy podręczne, Notesy na słownictwo, Okładki, Ołówki, Plakaty, Przybory
do pisania, Słowniki, Tablice szkolne, Zakładki do książek, Zeszyty, 41 Usługi prowadzenia kursów językowych, Nauczanie
języków obcych, Organizacja kursów językowych, Pomoc
w nauce języków obcych, Tłumaczenia językowe, Tłumaczenia ustne, Tłumaczenia pisemne, Udostępnianie kursów instruktażowych w dziedzinie języków, Usługi edukacji
akademickiej w zakresie nauczania języków obcych, Usługi
edukacyjne w zakresie języków, Usługi edukacyjne w zakresie przekazywania metod nauczania języków, Usługi edukacyjne związane z nauką języków obcych, Usługi nauki języka
obcego, Usługi szkół w zakresie nauczania języków obcych.
535486
(220) 2021 10 21
FLASH INVESTMENT GROUP SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FLASH GROUP
(210)
(731)

535476
(220) 2021 10 20
AZGC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) STREFA psychoterapia

(210)
(731)

(531) 26.01.01, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 44 Usługi w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi.
(210)
(731)

535481
(220) 2021 10 20
PROLANG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław

(531) 05.03.06, 27.05.01, 29.01.05
(510), (511) 35 Audyt działalności gospodarczej, Doradztwo
w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, Usługi pośrednictwa biznesowego dotyczące kontaktowania ze sobą potencjalnych inwestorów prywatnych
z przedsiębiorcami potrzebującymi finansowania, 36 Inwestycje kapitałowe, Inwestycje finansowe, Crowdfunding.
(210)
(731)

535506
(220) 2021 10 20
POLSKA GRUPA GÓRNICZA SPÓŁKA AKCYJNA,
Katowice
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(540) (znak słowny)
(540) Greenpal ekomiał
(510), (511) 4 Antracyt, brykiety węglowe, brykiety materiałów palnych, mieszaniny węgla z biokomponentami i biomasą, miał węglowy, węgiel kamienny, 35 Wyselekcjonowanie, z myślą o osobach trzecich, produktów węglowych
i węgla dla umożliwienia konsumentom obejrzenia towaru
i dokonania zakupu, w tym także za pośrednictwem Internetu, usługi hurtowni i składu opału w zakresie oferowania
węgla i produktów węglopochodnych, rozpowszechnianie
materiałów reklamowych, organizowanie wystaw w celach
handlowych i reklamowych, 39 Konfekcjonowanie węgla
i produktów węglowych w worki i pojemniki, dystrybucja,
dostawy i magazynowanie węgla i produktów węglowych,
usługi transportowe.
535507
(220) 2021 10 20
POLSKA GRUPA GÓRNICZA SPÓŁKA AKCYJNA,
Katowice
(540) (znak słowny)
(540) Greenpal
(510), (511) 4 Antracyt, brykiety węglowe, brykiety materiałów palnych, mieszaniny węgla z biokomponentami i biomasą, miał węglowy, węgiel kamienny, 35 Wyselekcjonowanie, z myślą o osobach trzecich, produktów węglowych
i węgla dla umożliwienia konsumentom obejrzenia towaru
i dokonania zakupu, w tym także za pośrednictwem Internetu, usługi hurtowni i składu opału w zakresie oferowania
węgla i produktów węglopochodnych, rozpowszechnianie
materiałów reklamowych, organizowanie wystaw w celach
handlowych i reklamowych, 39 Konfekcjonowanie węgla
i produktów węglowych w worki i pojemniki, dystrybucja,
dostawy i magazynowanie węgla i produktów węglowych,
usługi transportowe.
(210)
(731)

535509
(220) 2021 10 21
SWPS UNIWERSYTET HUMANISTYCZNOSPOŁECZNY,
Warszawa
(540) (znak graficzny)
(540)
(210)
(731)
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stacjonarnych i księgarniach, Sprzedaż gadżetów, Usługi organizacji targów i wystaw handlowych i reklamowych w zakresie osiągnięć naukowych, również za pośrednictwem
sieci internetowej, Tworzenie i rozpowszechnianie ogłoszeń
i materiałów promocyjnych i reklamowych, Rekrutacja personelu, Sondaże opinii publicznej, Usługi doradcze w zakresie prowadzenia i zarządzania działalnością gospodarczą
i tworzenia strategii rozwoju, Badanie rynku i opinii publicznej, 38 Usługi w zakresie zapewnienie dostępu do treści,
stron internetowych i portali, Udostępnianie serwisów on-line, 41 Usługi w zakresie edukacji, nauki i kultury, Usługi w zakresie nauczania, Prowadzenie szkół (w tym szkół wyższych),
Nauczanie i edukacja on-line (e-learning), Publikowanie tekstów innych niż reklamowe, Publikowanie książek, Publikacja
elektroniczna on-line książek i periodyków, Usługi szkoleniowe, Organizowanie i prowadzenie konferencji, warsztatów,
szkoleń, kursów, występów, seminariów, wydarzeń, Szkoły
językowe, Usługi trenerskie, Usługi organizowania i prowadzenia pracowni specjalistycznych i centrów badawczych,
Usługi wydawnicze, 42 Analizy, badania, ekspertyzy oraz
usługi naukowe i techniczne w szczególności w zakresie
nauk humanistycznych, nauk społecznych, nauk medycznych i nauk o zdrowiu, nauk inżynieryjno-technicznych, nauk
ścisłych i przyrodniczych oraz sztuki, Inne usługi badawczo-rozwojowe prowadzone na uczelni wyższej, Rozwój, programowanie i wdrażanie oprogramowania komputerowego,
Projektowanie i opracowywanie systemów do wprowadzania, wyprowadzania, przetwarzania, wyświetlania i przechowywania danych, 44 Badania psychologiczne, Doradztwo
psychologiczne, Konsultacje psychologiczne, Opieka psychologiczna, Terapia psychologiczna dla dzieci i młodzieży,
Usługi w zakresie oceny psychologicznej, Badanie przeprowadzanie ocen i badań psychologicznych, Psychoterapia,
Usługi psychoterapeutyczne, Usługi terapeutyczne, Opieka
medyczna, Opieka zdrowotna, Pomoc medyczna, 45 Analizy,
badania i ekspertyzy prawne, Zarządzanie prawami autorskimi i prawami z zakresu własności przemysłowej, Doradztwo
i licencjonowanie w zakresie własności intelektualnej, Transfer technologii polegający na licencjonowaniu i zarządzaniu
własnością intelektualną.
535510
(220) 2021 10 21
SWPS UNIWERSYTET HUMANISTYCZNOSPOŁECZNY,
Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Uniwersytet SWPS

(210)
(731)

(531) 26.01.01, 26.01.03
(510), (511) 9 Programy telewizyjne, Filmy, Audycje radiowe, Nagrania dźwięku, obrazu i filmowe utrwalone w dowolnej formie, Nośniki mediów elektronicznych, Publikacje
on-line, E-booki, Oprogramowanie komputerowe, 16 Druki,
Afisze, Artykuły papiernicze, Albumy, Broszury, Czasopisma,
Fotografie, Indeksy, Skorowidze, Kalendarze, Karty pocztowe, Katalogi, Książki, Mapy, Materiały dydaktyczne i szkoleniowe, Papeterie, Periodyki, Plakaty, Podręczniki, Prospekty,
Publikacje, Wydawnictwa, Skrypty, Materiały szkoleniowe
i instruktażowe, 35 Usługi reklamowe, Merchandising, Usługi
publikowania i rozpowszechniania materiałów reklamowych,
Usługi promocyjne, Usługi w zakresie zarządzania zbiorami
informatycznymi, Prowadzenie sklepu w systemie on-line
za pośrednictwem internetu, Usługi sprzedaży w sklepach

(531) 26.01.01, 26.01.03, 27.05.01
(510), (511) 9 Programy telewizyjne, Filmy, Audycje radiowe, Nagrania dźwięku, obrazu i filmowe utrwalone w dowolnej formie, Nośniki mediów elektronicznych, Publikacje
on-line, E-booki, Oprogramowanie komputerowe, 16 Druki,
Afisze, Artykuły papiernicze, Albumy, Broszury, Czasopisma,
Fotografie, Indeksy, Skorowidze, Kalendarze, Karty pocztowe, Katalogi, Książki, Mapy, Materiały dydaktyczne i szkoleniowe, Papeterie, Periodyki, Plakaty, Podręczniki, Prospekty,
Publikacje, Wydawnictwa, Skrypty, Materiały szkoleniowe
i instruktażowe, 35 Usługi reklamowe, Merchandising, Usłu-
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gi publikowania i rozpowszechniania materiałów reklamowych, Usługi promocyjne, Usługi w zakresie zarządzania
zbiorami informatycznymi, Prowadzenie sklepu w systemie on-line za pośrednictwem internetu, Usługi sprzedaży
w sklepach stacjonarnych i księgarniach, Sprzedaż gadżetów, Usługi organizacji targów i wystaw handlowych i reklamowych w zakresie osiągnięć naukowych, również za pośrednictwem sieci internetowej, Tworzenie i rozpowszechnianie ogłoszeń i materiałów promocyjnych i reklamowych,
Rekrutacja personelu, Sondaże opinii publicznej, Usługi doradcze w zakresie prowadzenia i zarządzania działalnością
gospodarczą i tworzenia strategii rozwoju, Badanie rynku
i opinii publicznej, 38 Usługi w zakresie zapewnienie dostępu do treści, stron internetowych i portali, Udostępnianie
serwisów on-line, 41 Usługi w zakresie edukacji, nauki i kultury, Usługi w zakresie nauczania, Prowadzenie szkół (w tym
szkół wyższych), Nauczanie i edukacja on-line (e-learning),
Publikowanie tekstów innych niż reklamowe, Publikowanie
książek, Publikacja elektroniczna on-line książek i periodyków, Usługi szkoleniowe, Organizowanie i prowadzenie
konferencji, warsztatów, szkoleń, kursów, występów, seminariów, wydarzeń, Szkoły językowe, Usługi trenerskie, Usługi organizowania i prowadzenia pracowni specjalistycznych i centrów badawczych, Usługi wydawnicze, 42 Analizy, badania, ekspertyzy oraz usługi naukowe i techniczne
w szczególności w zakresie nauk humanistycznych, nauk
społecznych, nauk medycznych i nauk o zdrowiu, nauk
inżynieryjno-technicznych, nauk ścisłych i przyrodniczych
oraz sztuki, Inne usługi badawczo-rozwojowe prowadzone
na uczelni wyższej, Rozwój, programowanie i wdrażanie
oprogramowania komputerowego, Projektowanie i opracowywanie systemów do wprowadzania, wyprowadzania,
przetwarzania, wyświetlania i przechowywania danych,
44 Badania psychologiczne, Doradztwo psychologiczne,
Konsultacje psychologiczne, Opieka psychologiczna, Terapia psychologiczna dla dzieci i młodzieży, Usługi w zakresie
oceny psychologicznej, Badanie przeprowadzanie ocen
i badań psychologicznych, Psychoterapia, Usługi psychoterapeutyczne, Usługi terapeutyczne, Opieka medyczna,
Opieka zdrowotna, Pomoc medyczna, 45 Analizy, badania
i ekspertyzy prawne, Zarządzanie prawami autorskimi i prawami z zakresu własności przemysłowej, Doradztwo i licencjonowanie w zakresie własności intelektualnej, Transfer
technologii polegający na licencjonowaniu i zarządzaniu
własnością intelektualną.
535511
(220) 2021 10 21
SWPS UNIWERSYTET HUMANISTYCZNOSPOŁECZNY,
Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) SWPS
(510), (511) 9 Programy telewizyjne, Filmy, Audycje radiowe, Nagrania dźwięku, obrazu i filmowe utrwalone w dowolnej formie, Nośniki mediów elektronicznych, Publikacje
on-line, E-booki, Oprogramowanie komputerowe, 16 Druki, Afisze, Artykuły papiernicze, Albumy, Broszury, Czasopisma, Fotografie, Indeksy, Skorowidze, Kalendarze, Karty
pocztowe, Katalogi, Książki, Mapy, Materiały dydaktyczne
i szkoleniowe, Papeterie, Periodyki, Plakaty, Podręczniki,
Prospekty, Publikacje, Wydawnictwa, Skrypty, Materiały
szkoleniowe i instruktażowe, 35 Usługi reklamowe, Merchandising, Usługi publikowania i rozpowszechniania materiałów reklamowych, Usługi promocyjne, Usługi w zakresie zarządzania zbiorami informatycznymi, Prowadzenie
sklepu w systemie on-line za pośrednictwem internetu,
Usługi sprzedaży w sklepach stacjonarnych i księgarniach,
(210)
(731)
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Sprzedaż gadżetów, Usługi organizacji targów i wystaw
handlowych i reklamowych w zakresie osiągnięć naukowych, również za pośrednictwem sieci internetowej, Tworzenie i rozpowszechnianie ogłoszeń i materiałów promocyjnych i reklamowych, Rekrutacja personelu, Sondaże
opinii publicznej, Usługi doradcze w zakresie prowadzenia
i zarządzania działalnością gospodarczą i tworzenia strategii rozwoju, Badanie rynku i opinii publicznej, 38 Usługi
w zakresie zapewnienie dostępu do treści, stron internetowych i portali, Udostępnianie serwisów on-line, 41 Usługi w zakresie edukacji, nauki i kultury, Usługi w zakresie
nauczania, Prowadzenie szkół (w tym szkół wyższych),
Nauczanie i edukacja on-line (e-learning), Publikowanie
tekstów innych niż reklamowe, Publikowanie książek, Publikacja elektroniczna on-line książek i periodyków, Usługi szkoleniowe, Organizowanie i prowadzenie konferencji, warsztatów, szkoleń, kursów, występów, seminariów,
wydarzeń, Szkoły językowe, Usługi trenerskie, Usługi organizowania i prowadzenia pracowni specjalistycznych
i centrów badawczych, Usługi wydawnicze, 42 Analizy,
badania, ekspertyzy oraz usługi naukowe i techniczne
w szczególności w zakresie nauk humanistycznych, nauk
społecznych, nauk medycznych i nauk o zdrowiu, nauk
inżynieryjno-technicznych, nauk ścisłych i przyrodniczych
oraz sztuki, Inne usługi badawczo-rozwojowe prowadzone
na uczelni wyższej, Rozwój, programowanie i wdrażanie
oprogramowania komputerowego, Projektowanie i opracowywanie systemów do wprowadzania, wyprowadzania,
przetwarzania, wyświetlania i przechowywania danych,
44 Badania psychologiczne, Doradztwo psychologiczne,
Konsultacje psychologiczne, Opieka psychologiczna, Terapia psychologiczna dla dzieci i młodzieży, Usługi w zakresie oceny psychologicznej, Badanie przeprowadzanie ocen
i badań psychologicznych, Psychoterapia, Usługi psychoterapeutyczne, Usługi terapeutyczne, Opieka medyczna,
Opieka zdrowotna, Pomoc medyczna, 45 Analizy, badania i ekspertyzy prawne, Zarządzanie prawami autorskimi
i prawami z zakresu własności przemysłowej, Doradztwo
i licencjonowanie w zakresie własności intelektualnej,
Transfer technologii polegający na licencjonowaniu i zarządzaniu własnością intelektualną.
535512
(220) 2021 10 20
POLSKA GRUPA GÓRNICZA SPÓŁKA AKCYJNA,
Katowice
(540) (znak słowny)
(540) Pieklorz ekogroszek
(510), (511) 4 Antracyt, brykiety węglowe, brykiety materiałów palnych, mieszaniny węgla z biokomponentami i biomasą, miał węglowy, węgiel kamienny, 35 Wyselekcjonowanie, z myślą o osobach trzecich, produktów węglowych
i węgla dla umożliwienia konsumentom obejrzenia towaru
i dokonania zakupu, w tym także za pośrednictwem Internetu, usługi hurtowni i składu opału w zakresie oferowania
węgla i produktów węglopochodnych, rozpowszechnianie
materiałów reklamowych, organizowanie wystaw w celach
handlowych i reklamowych, 39 Konfekcjonowanie węgla
i produktów węglowych w worki i pojemniki, dystrybucja,
dostawy i magazynowanie węgla i produktów węglowych,
usługi transportowe.
(210)
(731)

535514
(220) 2021 10 20
POLSKA GRUPA GÓRNICZA SPÓŁKA AKCYJNA,
Katowice
(540) (znak słowny)
(210)
(731)
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(540) Karlik ekogroszek
(510), (511) 4 Antracyt, brykiety węglowe, brykiety materiałów palnych, mieszaniny węgla z biokomponentami i biomasą, miał węglowy, węgiel kamienny, 35 Wyselekcjonowanie, z myślą o osobach trzecich, produktów węglowych
i węgla dla umożliwienia konsumentom obejrzenia towaru
i dokonania zakupu, w tym także za pośrednictwem Internetu, usługi hurtowni i składu opału w zakresie oferowania
węgla i produktów węglopochodnych, rozpowszechnianie
materiałów reklamowych, organizowanie wystaw w celach
handlowych i reklamowych, 39 Konfekcjonowanie węgla
i produktów węglowych w worki i pojemniki, dystrybucja,
dostawy i magazynowanie węgla i produktów węglowych,
usługi transportowe.
535516
(220) 2021 10 20
POLSKA GRUPA GÓRNICZA SPÓŁKA AKCYJNA,
Katowice
(540) (znak słowny)
(540) Retopal ekogroszek
(510), (511) 4 Antracyt, brykiety węglowe, brykiety materiałów palnych, mieszaniny węgla z biokomponentami i biomasą, miał węglowy, węgieł kamienny, 35 Wyselekcjonowanie, z myślą o osobach trzecich, produktów węglowych
i węgla dla umożliwienia konsumentom obejrzenia towaru
i dokonania zakupu, w tym także za pośrednictwem Internetu, usługi hurtowni i składu opału w zakresie oferowania
węgla i produktów węglopochodnych, rozpowszechnianie
materiałów reklamowych, organizowanie wystaw w celach
handlowych i reklamowych, 39 Konfekcjonowanie węgla
i produktów węglowych w worki i pojemniki, dystrybucja,
dostawy i magazynowanie węgla i produktów węglowych,
usługi transportowe.
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węgla i produktów węglopochodnych, rozpowszechnianie
materiałów reklamowych, organizowanie wystaw w celach
handlowych i reklamowych, 39 Konfekcjonowanie węgla
i produktów węglowych w worki i pojemniki, dystrybucja,
dostawy i magazynowanie węgla i produktów węglowych,
usługi transportowe.
535533
(220) 2021 10 21
OKRUCIŃSKI BARTOSZ GARDEN FACTORY,
Nowogrodziec
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Garden FACTORY

(210)
(731)

(210)
(731)

535517
(220) 2021 10 20
POLSKA GRUPA GÓRNICZA SPÓŁKA AKCYJNA,
Katowice
(540) (znak słowny)
(540) Karolinka ekogroszek
(510), (511) 4 Antracyt, brykiety węglowe, brykiety materiałów palnych, mieszaniny węgla z biokomponentami i biomasą, miał węglowy, węgiel kamienny, 35 Wyselekcjonowanie, z myślą o osobach trzecich, produktów węglowych
i węgla dla umożliwienia konsumentom obejrzenia towaru
i dokonania zakupu, w tym także za pośrednictwem Internetu, usługi hurtowni i składu opału w zakresie oferowania
węgla i produktów węglopochodnych, rozpowszechnianie
materiałów reklamowych, organizowanie wystaw w celach
handlowych i reklamowych, 39 Konfekcjonowanie węgla
i produktów węglowych w worki i pojemniki, dystrybucja,
dostawy i magazynowanie węgla i produktów węglowych,
usługi transportowe.

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 20 Poduszki-podkładki na krzesła, Poduszki
na krzesła, Budy, kojce i legowiska dla zwierząt domowych,
Poduszki, Łóżka, pościel, materace, poduszki.
535540
(220) 2021 10 21
CREM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) isspUA

(210)
(731)

(210)
(731)

535518
(220) 2021 10 20
POLSKA GRUPA GÓRNICZA SPÓŁKA AKCYJNA,
Katowice
(540) (znak słowny)
(540) Ekoret ekogroszek
(510), (511) 4 Antracyt, brykiety węglowe, brykiety materiałów palnych, mieszaniny węgla z biokomponentami i biomasą, miał węglowy, węgiel kamienny, 35 Wyselekcjonowanie, z myślą o osobach trzecich, produktów węglowych
i węgla dla umożliwienia konsumentom obejrzenia towaru
i dokonania zakupu, w tym także za pośrednictwem Internetu, usługi hurtowni i składu opału w zakresie oferowania

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 Agencje pośrednictwa pracy, Wyszukiwanie
miejsc pracy, Pośrednictwo pracy (Biura -), Tymczasowe wyznaczenie pracowników, Usługi agencji pośrednictwa pracy
i rekrutacji pracowników, Usługi rejestrowania pracowników,
Usługi agencji pośrednictwa pracy, Usługi w zakresie pośrednictwa pracy, Dostarczanie informacji dotyczących rekrutacji
pracowników, Usługi w zakresie rejestrowania pracowników,
Usługi w zakresie relokacji pracowników, Usługi w zakresie
pracowników tymczasowych, Przydzielanie stanowisk dla
pracowników tymczasowych, Znajdowanie posady dla pracowników tymczasowych, Biura pośrednictwa pracy, Dostarczanie informacji na temat rekrutacji za pośrednictwem
globalnej sieci komputerowej, Dostarczanie informacji w zakresie rekrutacji pracowników, Profesjonalne usługi w zakresie rekrutacji, Rekrutacja personelu tymczasowego, Rekrutacja tymczasowego personelu technicznego, Usługi agencji
w zakresie rekrutacji personelu, Usługi biur pośrednictwa
pracy w zakresie pracy tymczasowej, Usługi rekrutacji personelu do sprzedaży i marketingu, Usługi w zakresie rekrutacji
i przydzielania stanowisk pracy, Wsparcie dla pracowników
w sprawach z zakresu działalności gospodarczej.
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535572
(220) 2021 10 21
GOŁASZEWSKA KATARZYNA, GOŁASZEWSKI
STANISŁAW FIRMA BUDOWLANA-REMONTOWO-USŁUGOWA GOLBUD SPÓŁKA CYWILNA,
Widna Góra
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GOŁASZEWSCY
(210)
(731)

(531) 01.01.04, 26.03.04, 26.04.05, 27.05.01, 29.01.02
(510), (511) 41 organizacja przyjęć okolicznościowych takich
jak: śluby, wesela, komunie, jubileusze, urodziny, imieniny,
bankiety, organizacja imprez, konferencji, wystaw, spotkań,
zjazdów, 43 usługi hotelarskie, hotel, pensjonat, dom gościnny, zakwaterowanie wakacyjne, zakwaterowanie turystyczne, usługi obiektu gościnnego, usługi zapewnienia obiektu
na uroczystości, wynajmowanie pokoi, organizowanie zakwaterowania wakacyjnego, organizowanie zakwaterowania
dla turystów, organizacja obozów turystycznych, rezerwacja
zakwaterowania tymczasowego za pośrednictwem Internetu, wynajem pomieszczeń na uroczystości towarzyskie
- usługi gastronomiczne, restauracja, cukiernia, kawiarnia,
catering, organizowanie posiłków, dostarczanie żywności
i napojów, zaopatrzenie w żywność i napoje, wynajem pomieszczeń na uroczystości towarzyskie.
(210) 535578
(220) 2021 10 21
(731) TENUTE PICCINI S.P.A., Castellina in Chianti, IT
(540) (znak słowny)
(540) ZODIACALE
(510), (511) 33 Wino.
535583
(220) 2021 10 22
SOLBET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Solec Kujawski
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SOLBET ELEKTROSTAL
(210)
(731)

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

535585
(220) 2021 10 22
KUMOREK PRZEMYSŁAW, Tarnów
(znak słowno-graficzny)
Czarny SEZAM RESTAURACJA ORIENTALNA

(531) 27.05.01
(510), (511) 43 Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem (catering), Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem.
535598
(220) 2021 10 22
NATUR PRODUKT ZDROVIT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GRINOVITA suplement diety

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12, 25.01.25
(510), (511) 5 Preparaty farmaceutyczne, preparaty dietetyczne dla celów leczniczych, suplementy diety, preparaty
witaminowe i lecznicze, preparaty mineralne do celów medycznych.
535601
(220) 2021 10 25
DOTI SPÓŁKA JAWNA MANUFAKTURA, D.M.
MROCZKOWSCY, Smolec
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Dopieszczajmy relacje!

(210)
(731)

(531) 27.05.01
(510), (511) 30 Czekolada, czekoladki i wyroby czekoladowe,
wyroby cukiernicze z czekolady, Orzechy, migdały, ziarna
i owoce w czekoladzie.
535602
(220) 2021 10 25
DOTI SPÓŁKA JAWNA MANUFAKTURA, D.M.
MROCZKOWSCY, Smolec
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Doti

(210)
(731)
(531) 26.01.03, 26.01.18, 26.01.21, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 6 Budowlane materiały metalowe, konstrukcje
metalowe, 9 Przyrządy elektryczne do pomiaru wielkości
elektrycznych, przyrządy pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, kable i przewody do celów elektrycznych, osprzęt
elektroinstalacyjny, 11 Aparaty i urządzenia oświetleniowe
i grzewcze, urządzenia wentylacyjne, wodociągowe, instalacje sanitarne, pompy wodne, urządzenia klimatyzacyjne,
kotły elektryczne, 19 Materiały budowlane niemetalowe,
rury z tworzywa sztucznego, 35 Usługi handlu detalicznego
i hurtowego w zakresie stali i wyrobów ze stali.
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(531) 27.05.01, 26.04.07, 09.01.10, 29.01.13
(510), (511) 30 Czekolada, czekoladki i wyroby czekoladowe,
wyroby cukiernicze z czekolady, Orzechy, migdały, ziarna
i owoce w czekoladzie.
535619
(220) 2021 10 22
ARCO SWEETS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Skarszewy
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KRÓWKOMANIA KRÓWKA RZEMIEŚLNICZA

(210)
(731)

(531)

03.04.01, 03.04.02, 03.04.13, 03.04.24, 26.11.03, 26.11.08,
27.05.01, 27.05.10, 27.05.11
(510), (511) 30 Wyroby cukiernicze, Słodycze [cukierki], Słodycze nielecznicze, Cukierki, 35 Usługi sprzedaży detalicznej
i hurtowej, w tym sprzedaży online, w zakresie wyrobów
cukierniczych i słodyczy, Usługi doradztwa biznesowego
związane z zakładaniem i prowadzeniem franczyz, Usługi
franczyzowe związane z pomocą dla firm, Pomoc w zarządzaniu biznesowym w ramach kontraktu franczyzowego,
Usługi świadczone przez franczyzodawcę, mianowicie pomoc w prowadzeniu przedsiębiorstw przemysłowych lub
handlowych lub w zarządzaniu nimi.
(210)
(731)
(540)
(540)

535625
(220) 2021 10 22
CHAMI NICOLE, Piastów
(znak słowno-graficzny)
PARIS OPTIQUE

(531)

01.07.06, 27.05.01, 27.05.24, 29.01.14, 26.04.01, 26.04.04,
26.04.05, 26.04.13, 26.04.16, 26.04.18, 26.04.22
(510), (511) 9 Okulary przeciwsłoneczne, Okulary optyczne,
Oprawki do okularów, Szkła do okularów optyczne i przeciwsłoneczne, Części i akcesoria do okularów, Soczewki kontaktowe, 44 Usługi optyczne, Usługi optometryczne.
(210)
(731)
(540)
(540)

535640
(220) 2021 10 22
SMART KID SPÓŁKA AKCYJNA, Borzęcin Mały
(znak słowno-graficzny)
smart KID belt
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(531) 27.05.01, 27.05.24, 29.01.15, 26.04.02, 26.04.04, 26.04.22
(510), (511) 12 Pasy bezpieczeństwa do pojazdów, Pasy
bezpieczeństwa dla dzieci do pojazdów, Pasy bezpieczeństwa do pojazdów do użytku wraz z fotelikami bezpieczeństwa, Foteliki dla dzieci do pojazdów, 35 Usługi
sprzedaży detalicznej i hurtowej oraz internetowej pasów
bezpieczeństwa do pojazdów, pasów bezpieczeństwa dla
dzieci do pojazdów, pasów bezpieczeństwa do pojazdów
do użytku wraz z fotelikami bezpieczeństwa, fotelików dla
dzieci do pojazdów.
(210)
(731)
(540)
(540)

(531)

535660
(220) 2021 10 25
DEMBIŃSKI ŁUKASZ, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
Klinika Gastroenterologii i Żywienia Dzieci
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

02.05.02, 02.05.17, 02.05.23, 26.01.01, 26.01.04, 02.09.25,
27.05.01
(510), (511) 16 Dzieła sztuki oraz figurki z papieru i kartonu,
modele architektoniczne, Materiały drukowane i artykuły papiernicze oraz wyposażenie edukacyjne, Materiały filtracyjne
z papieru, Materiały i środki dla artystów i do dekoracji, Papier
i karton, Torebki oraz artykuły do pakowania i przechowywania z papieru, kartonu lub tworzyw sztucznych, Materiały filtrujące z papieru, Afisze, plakaty z papieru lub kartonu, Bielizna stołowa papierowa, Bileciki stołowe, Chłonne arkusze papieru lub plastiku do pakowania żywności, Chorągiewki papierowe, Chusteczki do nosa papierowe, Chusteczki do nosa
[papierowe], Chusteczki higieniczne papierowe, Chusteczki
do twarzy z papieru, Chusteczki toaletowe, Dekoracje na środek stołu z papieru, Dekoracje na stół z papieru, Dekoracje
z papieru [flagi], Higieniczne ręczniki papierowe do rąk, Maty
pod nakrycia stołowe z tektury, Maty pod nakrycia stołowe
z papieru, Maty stołowe z kartonu, Maty stołowe z papieru,
Niemowlęce śliniaki papierowe, Osłony z papieru na doniczki,
Ozdoby kartonowe na artykuły spożywcze, Papier do celów
kuchennych, Papier do pakowania żywności, Papier chłonny, Papier do pieczenia, Papier do użytku na stołach do badań, Papier higieniczny, Papier kuchenny w rolkach, Papier
pergaminowy, Papier serwetkowy, Papier tłuszczoodporny,
Papier toaletowy w rolkach, Papierowe chusteczki higieniczne, Papierowe chusteczki toaletowe, Papierowe chusteczki
do wycierania, Papierowe chusteczki do mycia, Papierowe
obrusy, Papierowe parasolki do koktajli, Papierowe podkładki do zmiany pieluszek, Papierowe podkładki pod szklanki,
Papierowe podkładki stołowe, Papierowe podstawki, Papierowe podstawki pod kufle do piwa, Papierowe podstawki
pod szklanki, Papierowe serwetki do użytku domowego, Papierowe worki na śmieci, Pergamin do pieczenia, Pergamin,
Plakaty z papieru, Podkładki pod szklanki z tektury, Podkładki
pod kufle do piwa, Podkładki stołowe z papieru, Podstawki na stół papierowe, Podstawki papierowe, Podstawki pod
kufle do piwa, Podstawki pod szklanki z kartonu, Podstawki pod szklanki z tektury, Podstawki pod szklanki z papieru,
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Proporczyki z papieru, Ręczniki kuchenne w rolkach, Ręczniki papierowe, Ręczniki papierowe do osuszania, Ręczniki
papierowe do rąk, Rolki papieru toaletowego, Ściereczki
z celulozy, Serwetki jednorazowe, Serwetki papierowe pod
desery z imitowanym koronkowym wykończeniem, Serwetki papierowe stołowe, Serwetki stołowe papierowe, Serwetki z celulozy do użytku domowego, Śliniaki papierowe,
Śliniaki z rękawami, papierowe, Bielizna stołowa papierowa,
Szorstkie chusteczki [do użytku toaletowego], Papier toaletowy, Torby do pakowania wykonane z biodegradowalnego
papieru, Torby na śmieci z papieru, Transparenty z papieru,
Afisze, plakaty, Albumy, Artykuły biurowe z wyjątkiem mebli, Atlasy, Bilety, Biurowe maszyny do stemplowania, Bloki
do pisania, Bloki listowe [papeteria], Broszury, Chorągiewki
papierowe, Czasopisma [periodyki], Diagramy, Emblematy,
pieczęcie papierowe, Folia z tworzywa sztucznego do pakowania, Formularze [blankiety, druki], Fotografie, Gazety,
Kalendarze, Kalendarze z kartkami do zrywania, Kartki z życzeniami, Karton, Karty pocztowe, Katalogi, Koperty [artykuły
piśmienne], Książki, Malarstwo [obrazy] oprawione lub nie,
Materiały do nauczania [z wyjątkiem aparatów], Materiały
do rysowania, Materiały drukowane, Materiały piśmienne,
Naklejki adresowe, Nalepki, naklejki [materiały piśmienne],
Notatniki [notesy], Notesy podręczne, Obrazy, Obwoluty
na luźne kartki, Okładki, obwoluty [papiernictwo], Oprawy,
Kasetki ozdobne na papeterię [artykuły biurowe], Papier,
Papier do pisania, Pieczęcie [stemple], Podręczniki [książki],
Portrety, Prospekty, Przezrocza [materiały piśmienne], Przybory do pisania [materiały piśmienne], Przybory do pisania
[zestawy], Przyrządy do pisania, Przyrządy do rysowania,
Publikacje, Pudełka kartonowe lub papierowe, Reprodukcje graficzne, Rysunki [ryciny], Segregatory [artykuły biurowe], Skoroszyty na dokumenty, Stemple do pieczętowania,
Stemple [pieczątki], Szyldy z papieru lub z kartonu, Tablice
ogłoszeniowe na afisze z kartonu lub papieru, Teczki na dokumenty [artykuły biurowe], Teczki, skoroszyty [artykuły biurowe], Torebki do pakowania [koperty, woreczki] z papieru
lub tworzyw sztucznych, Ulotki, Wydruki graficzne, Wyroby
z kartonu, Zakładki do książek, Zeszyty, Znaczki pocztowe,
41 Publikowanie, sprawozdawczość i pisanie tekstów, Tłumaczenia, Usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, Usługi
rezerwacji biletów na atrakcje i wydarzenia edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, Edukacja, rozrywka i sport, Tłumaczenia językowe, Usługi w zakresie tłumaczeń pisemnych, Informacja o edukacji, Nauczanie, Nauczanie korespondencyjne,
Organizowanie i prowadzenie konferencji, Organizowanie
i prowadzenie kongresów, Organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], Publikacje elektroniczne on-line książek
i periodyków, Publikowanie książek, Sprawdziany edukacyjne, Pisanie tekstów innych niż reklamowe, Publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, Udostępnianie publikacji
elektronicznych on-line, nie do pobierania z sieci komputerowych, Organizacja wystaw związanych z kulturą lub edukacją, Wyższe uczelnie [edukacja], Organizowanie i obsługa
zjazdów, Organizowanie i prowadzenie kursów, Publikacje
elektroniczne czasopism, gazet, książek, fotografii, poradników, broszur, doradztwo w zakresie edukacji lub kształcenia,
44 Usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody ludzi, Usługi
w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi, Usługi w zakresie rolnictwa, akwakultury, ogrodnictwa i leśnictwa, Higiena i pielęgnacja urody istot ludzkich, Higiena i pielęgnacja urody
dla ludzi, Kliniki medyczne, Opieka pielęgniarska, medyczna,
Opieka zdrowotna, Szpitale, Usługi telemedyczne.
(210)
(731)

535663
(220) 2021 10 25
GABLER ŁUKASZ WOOGLER, Rostarzewo
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(540) (znak słowny)
(540) DecoNest
(510), (511) 27 Tapety winylowe.
535665
(220) 2021 10 25
FORT MOKOTÓW 99 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FORTY
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 27.05.24, 29.01.12
(510), (511) 43 Restauracje.
535666
(220) 2021 10 25
FORT MOKOTÓW 99 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FORTY

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 27.05.24, 29.01.12
(510), (511) 43 Restauracje.
(210)
(731)
(540)
(540)

535707
(220) 2021 10 26
MISIAK MARCIN MOTONITA, Żyrardów
(znak słowno-graficzny)
MOTONITA MOTOCYKLE Z GWARANCJĄ

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.11.03, 26.11.09
(510), (511) 7 Filtry powietrza do silników motocyklowych,
Rozruszniki nożne do motocykli, 8 Podnośniki do motocykli
obsługiwane ręcznie, 9 Artykuły odzieży ochronnej dla motocyklistów do ochrony przed wypadkami lub urazami, Kaski motocyklowe, Gogle dla motocyklistów, Kaski ochronne
dla motocyklistów, 11 Lampy przednie do motocykli, Lampy
motocyklowe, Oświetlenie do motocykli, 12 Amortyzatory
do motocykli, Amortyzatory kierownicy [części motocykli],
Bagażniki dla motocykli, Blokady hamulców tarczowych
do motocykli, Błotniki do motocykli, Części konstrukcyjne
do motocykli, Dętki do opon motocykli, Dopasowane pokrowce na motocykle, Dźwiękowe sygnały ostrzegawcze
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do motocykli, Dźwignie kontrolne kierownicy [części motocykli], Dźwignie zmiany biegów [części do motocykli], Zaciski
hamulca tarczowego [części motocykli], Wolne koła do motocykli, Wirniki hamulca [części motocykli], Widełki przednie
do motocykli, Wahacze do motocykli, Uchwyty kierownicy
[części motocykli], Torby na motocykl, Torby na bagażniki
motocyklowe, Taśma na rączki motocyklowe, Tarcze hamulcowe do motocykli, Stojaki na motocykle, Siodełka rowerowe lub motocyklowe, Siodełka do motocykli, Silniki do motocykli, Sakwy przystosowane do motocykli, Sakwy boczne
motocyklowe, Ramy do motocykli, Ramiona kół do motocykli, Przewody sprzęgła [części motocykli], Przekładki przednie
[części motocykli], Przednie panele deski rozdzielczej [części
motocykli], Pompy powietrza do motocykli, Pokrycia siodełek
rowerów lub motocykli, Pokrowce na siodełka motocyklowe,
Pokrowce na siodełka do motocykli, Podnóżki motocyklowe,
Piasty do kół w pojazdach (motocykle), Pedały hamulca [części motocykli], Pedały do motocykli, Osłony przeciwpyłowe
amortyzatora [części motocykli], Oprawy reflektorów [części
motocykli], Opony pneumatyczne i dętki do motocykli, Opony do motocykli, Oparcia pasażerów do motocykli, Obręcze
kół do motocykli, Motocykle motocrossowe, Nóżki motocyklowe, Motocykle do motocrossu, Motocykle, Manetki obrotowe do motocykli, Linki hamulcowe [części motocykli],
Łańcuchy napędowe do motocykli, Łańcuchy do motocykli,
Korby do motocykli, Koła zębate do napędów motocyklowych, Koła łańcuchowe do motocykli, Koła do motocykli,
Kierownice [rowerowa, motocyklowa], Kierownice do motocykli, Kierownice [części motocykli], Dzwonki do motocykli,
Elektryczne motocykle, Elektryczne skutery jednokołowe,
Pojazdy [skutery] śnieżne, Skutery do transportu, Skutery
do transportu osobowego wyposażone w silnik lub nie, Skutery niesilnikowe [pojazdy], Skutery [pojazdy], Skutery śnieżne, Skutery sterowane elektrycznie, Skutery wodne, Skutery
wodne [prywatne jednostki pływające], Skutery wyposażone w silnik, Skutery z napędem elektrycznym, Wyposażone
w silnik skutery dla osób niepełnosprawnych i z trudnościami w poruszaniu się, Quady, 25 Stroje nieprzemakalne dla
motocyklistów, Rękawice motocyklowe, Odzież skórzana dla
motocyklistów, Odzież do jazdy na motocyklu, Kurtki motocyklowe, Buty motocyklowe, Buty dla motocyklistów, 37 Naprawa i konserwacja motocykli, 39 Wynajem motocykli, Wynajem skuterów do transportu.
(210)
(731)
(540)
(540)

535716
(220) 2021 10 26
ŁUKAWSKI ADAM, Nowa Biała
(znak słowno-graficzny)
agpress drukarnia

(531) 26.11.03, 26.11.08, 26.11.12, 27.05.01, 26.01.01, 26.01.03
(510), (511) 40 Cyfrowe odnawianie fotografii, Cyfrowe polepszanie zdjęć, Druk sitowy, Druk typograficzny, Druk wywabowy, Drukowanie, Drukowanie cyfrowe, Drukowanie
cyfrowo przechowywanych obrazów i zdjęć, Drukowanie
dokumentów z nośników cyfrowych, Drukowanie filmu kinematograficznego, Drukowanie fotograficzne, Drukowanie
fotografii z nośników cyfrowych, Drukowanie fotograwiury,
Drukowanie książek, Drukowanie litograficzne, Drukowanie
na wełnie, Drukowanie obrazów na przedmiotach, Drukowanie offsetowe, Drukowanie ozdobnych wzorów na opakowaniach prezentów, Drukowanie portretów, Drukowanie
przezroczy fotograficznych, Drukowanie reklam, Drukowanie szablonów, Drukowanie wklęsłe, Drukowanie wzorów,
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Drukowanie wzorów dla osób trzecich, Drukowanie wzorów
na dywanach, Drukowanie zdjęć, Drukowanie znaczków,
Fotograficzne filmy (Wywoływanie -), Fotograficzne wytrawianie papieru, Fotograficzne wytrawianie tkanin, Fotograficzne wytrawianie artykułów odzieżowych, Fotograficzne
wytrawianie artykułów gospodarstwa domowego, Introligatorstwo, Kolacjonowanie maszynopisów [oprawy introligatorskie], Kolacjonowanie materiałów drukowanych [oprawy
introligatorskie], Kolacjonowanie materiałów kopiowanych
[oprawy introligatorskie], Kopiowanie filmów fotograficznych, Kopiowanie przezroczy, Kopiowanie slajdów fotograficznych, Kopiowanie zdjęć, Malowanie sitodrukiem, Mocowanie dzieł sztuki jako część procesu oprawiania, Nadruk
wzorów na płytki dywanowe, Nadruk wzorów na pokryciach
ściennych, Nadruk wzorów na pokryciach podłogowych, Nadruk wzorów na tkaninach, Nadrukowywanie koszulek z krótkim rękawem, Nadrukowywanie, na zamówienie, ozdobnych
wzorów na odzież, Nanoszenie pasków magnetycznych
na filmy kinowe, Obróbka filmów fotograficznych, Obróbka
filmów i obróbka fotograficzna, Obróbka fotograficzna, Obróbka fotograficzna [wywoływanie zdjęć], Obróbka obrazów
stereoskopowych, Obróbka taśm filmów kinematograficznych, Obróbka taśm filmowych, Obróbka taśmy filmowej,
Obróbka zdjęć fotograficznych, Obróbka zdjęć lotniczych
lub satelitarnych, Oddzielania kolorów [obróbka], Odnawianie fotografii, Oprawa dokumentów, Oprawa książek lub
dokumentów, Oprawianie książek, Powiększanie odbitek fotograficznych, Powiększanie prac graficznych, Powiększanie
zdjęć, Powielanie slajdów fotograficznych, Przenoszenie filmów fotograficznych na taśmę wideo, Przenoszenie filmów
kinematograficznych na taśmę wideo, Przenoszenie filmów
z taśmy amatorskiej na taśmy wideo, Przenoszenie fotografii na płyty kompaktowe, Przenoszenie klisz fotograficznych
na taśmy wideo, Przenoszenie odbitek fotograficznych, Przenoszenie przeźroczy fotograficznych, Przetwarzanie filmów
fotograficznych i kinematograficznych, Przetwarzanie przeźroczy i druków, Reprodukcja dzieł muzealnych, Reprodukcja
fotografii, Reprodukcja odbitek fotograficznych, Reprodukcja
przezroczy fotograficznych, Retusz fotograficzny, Rotograwiura, Segregacja pod względem kolorów, Sitodruk, Składanie tekstu, Tłoczenie oryginałów [wzorców] płyt, Tłoczenie
wzorców płyt kompaktowych, Typografia, Udzielanie informacji dotyczących usług drukarskich, Udzielanie informacji
związanych z przetwarzaniem filmów kinematograficznych,
Udzielanie informacji związanych z usługami introligatorskimi, Udzielanie informacji związanych z usługami fotograwiury, Udzielanie informacji związanych z usługami drukowania
fotograficznego, Udzielanie informacji związanych z usługami powiększania fotograficznego, Udzielanie informacji
związanych z wywoływaniem filmów fotograficznych, Usługi
cyfrowego drukowania książek i innych dokumentów na zamówienie, Usługi diazotypii do stosowania w kopiowaniu
dokumentów, Usługi drukowania, Usługi druku na tkaninach,
Usługi druku offsetowego, Usługi informacyjne dotyczące
obróbki filmów fotograficznych, Usługi informacyjne dotyczące wykonywania odbitek z filmów fotograficznych, Usługi
laboratorium fotograficznego, Usługi montażu prac kaligraficznych, Usługi montażu suchego, Usługi odnawiania fotografii, Usługi składania druku, Usługi w zakresie drukowania
materiałów papierniczych, Usługi w zakresie fotokompozycji,
Usługi wykańczania druków [składanie], Usługi wykańczania
druków [introligatorstwo], Usługi wykańczania druków [cięcie], Usługi wykańczania druków, Usługi z zakresu przenoszenia odbitek fotograficznych na taśmy wideo, Utrwalanie
fotografii, Utrwalanie i konserwacja fotografii, Uwydatnianie
kolorów czarno-białych filmów wideo, Uwydatnianie kolorów na czarno-białych filmach, Wykonywanie światłokopii
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[planów], Wytrawianie fotograficzne druków, Wytrawianie
zdjęć, Wywoływanie filmów, Wywoływanie filmów fotograficznych, Wywoływanie filmów i powielanie fotografii, Wywoływanie i obróbka filmów, Wywoływanie fotograficzne.
(210)
(731)
(540)
(540)

535760
(220) 2021 10 26
ŁUKAWSKI ADAM, Nowa Biała
(znak słowno-graficzny)
agpress

(531) 27.05.01, 26.01.01, 26.11.03, 26.11.08, 26.11.12
(510), (511) 40 Cyfrowe odnawianie fotografii, Cyfrowe polepszanie zdjęć, Druk sitowy, Druk typograficzny, Druk wywabowy, Drukowanie, Drukowanie cyfrowe, Drukowanie
cyfrowo przechowywanych obrazów i zdjęć, Drukowanie
dokumentów z nośników cyfrowych, Drukowanie filmu kinematograficznego, Drukowanie fotograficzne, Drukowanie
fotografii z nośników cyfrowych, Drukowanie fotograwiury,
Drukowanie książek, Drukowanie litograficzne, Drukowanie
na wełnie, Drukowanie obrazów na przedmiotach, Drukowanie offsetowe, Drukowanie ozdobnych wzorów na opakowaniach prezentów, Drukowanie portretów, Drukowanie
przezroczy fotograficznych, Drukowanie reklam, Drukowanie szablonów, Drukowanie wklęsłe, Drukowanie wzorów,
Drukowanie wzorów dla osób trzecich, Drukowanie wzorów
na dywanach, Drukowanie zdjęć, Drukowanie znaczków,
Fotograficzne filmy (wywoływanie -), Fotograficzne wytrawianie papieru, Fotograficzne wytrawianie tkanin, Fotograficzne wytrawianie artykułów odzieżowych, Fotograficzne
wytrawianie artykułów gospodarstwa domowego, Introligatorstwo, Kolacjonowanie maszynopisów [oprawy introligatorskie], Kolacjonowanie materiałów drukowanych [oprawy
introligatorskie], Kolacjonowanie materiałów kopiowanych
[oprawy introligatorskie], Kopiowanie filmów fotograficznych, Kopiowanie przezroczy, Kopiowanie slajdów fotograficznych, Kopiowanie zdjęć, Malowanie sitodrukiem, Mocowanie dzieł sztuki jako część procesu oprawiania, Nadruk
wzorów na płytki dywanowe, Nadruk wzorów na pokryciach
ściennych, Nadruk wzorów na pokryciach podłogowych, Nadruk wzorów na tkaninach, Nadrukowywanie koszulek z krótkim rękawem, Nadrukowywanie, na zamówienie, ozdobnych
wzorów na odzież, Nanoszenie pasków magnetycznych
na filmy kinowe, Obróbka filmów fotograficznych, Obróbka
filmów i obróbka fotograficzna, Obróbka fotograficzna, Obróbka fotograficzna [wywoływanie zdjęć], Obróbka obrazów
stereoskopowych, Obróbka taśm filmów kinematograficznych, Obróbka taśm filmowych, Obróbka taśmy filmowej,
Obróbka zdjęć fotograficznych, Obróbka zdjęć lotniczych
lub satelitarnych, Oddzielania kolorów [obróbka], Odnawianie fotografii, Oprawa dokumentów, Oprawa książek lub
dokumentów, Oprawianie książek, Powiększanie odbitek fotograficznych, Powiększanie prac graficznych, Powiększanie
zdjęć, Powielanie slajdów fotograficznych, Przenoszenie filmów fotograficznych na taśmę wideo, Przenoszenie filmów
kinematograficznych na taśmę wideo, Przenoszenie filmów
z taśmy amatorskiej na taśmy wideo, Przenoszenie fotogra-
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fii na płyty kompaktowe, Przenoszenie klisz fotograficznych
na taśmy wideo, Przenoszenie odbitek fotograficznych, Przenoszenie przeźroczy fotograficznych, Przetwarzanie filmów
fotograficznych i kinematograficznych, Przetwarzanie przeźroczy i druków, Reprodukcja dzieł muzealnych, Reprodukcja
fotografii, Reprodukcja odbitek fotograficznych, Reprodukcja
przezroczy fotograficznych, Retusz fotograficzny, Rotograwiura, Segregacja pod względem kolorów, Sitodruk, Składanie tekstu, Tłoczenie oryginałów [wzorców] płyt, Tłoczenie
wzorców płyt kompaktowych, Typografia, Udzielanie informacji dotyczących usług drukarskich, Udzielanie informacji
związanych z przetwarzaniem filmów kinematograficznych,
Udzielanie informacji związanych z usługami introligatorskimi, Udzielanie informacji związanych z usługami fotograwiury, Udzielanie informacji związanych z usługami drukowania
fotograficznego, Udzielanie informacji związanych z usługami powiększania fotograficznego, Udzielanie informacji
związanych z wywoływaniem filmów fotograficznych, Usługi
cyfrowego drukowania książek i innych dokumentów na zamówienie, Usługi diazotypii do stosowania w kopiowaniu
dokumentów, Usługi drukowania, Usługi druku na tkaninach,
Usługi druku offsetowego, Usługi informacyjne dotyczące
obróbki filmów fotograficznych, Usługi informacyjne dotyczące wykonywania odbitek z filmów fotograficznych, Usługi
laboratorium fotograficznego, Usługi montażu prac kaligraficznych, Usługi montażu suchego, Usługi odnawiania fotografii, Usługi składania druku, Usługi w zakresie drukowania
materiałów papierniczych, Usługi w zakresie fotokompozycji,
Usługi wykańczania druków [składanie], Usługi wykańczania
druków [introligatorstwo], Usługi wykańczania druków [cięcie], Usługi wykańczania druków, Usługi z zakresu przenoszenia odbitek fotograficznych na taśmy wideo, Utrwalanie
fotografii, Utrwalanie i konserwacja fotografii, Uwydatnianie
kolorów czarno-białych filmów wideo, Uwydatnianie kolorów na czarno-białych filmach, Wykonywanie światłokopii
[planów], Wytrawianie fotograficzne druków, Wytrawianie
zdjęć, Wywoływanie filmów, Wywoływanie filmów fotograficznych, Wywoływanie filmów i powielanie fotografii, Wywoływanie i obróbka filmów, Wywoływanie fotograficzne.
(210)
(731)
(540)
(540)

535761
(220) 2021 10 27
FUNDACJA KATALYST EDUCATION, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
pi-stacja

(531) 05.01.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 16 Wydawnictwa, Wydawnictwa prasowe i naukowe, Książki, Skrypty, Podręczniki, Słowniki, Informatory,
Gazety, Czasopisma, Pomoce naukowe i dydaktyczne na nośnikach papierowych, Materiały informacyjne, szkoleniowe,
dydaktyczne i instruktażowe, 35 Usługi sprzedaży detalicznej
i hurtowej towarów takich jak: wydawnictwa, wydawnictwa
prasowe i naukowe, książki, skrypty, podręczniki, słowniki,
informatory, gazety, czasopisma, pomoce naukowe i dydaktyczne na nośnikach papierowych, materiały informacyjne,
szkoleniowe, dydaktyczne i instruktażowe, Usługi sprzedaży
detalicznej świadczone online w zakresie towarów takich jak:
wydawnictwa, wydawnictwa prasowe i naukowe, książki,
skrypty, podręczniki, słowniki, informatory, gazety, czasopisma, pomoce naukowe i dydaktyczne na nośnikach papierowych, materiały informacyjne, szkoleniowe, dydaktyczne
i instruktażowe, Badania opinii publicznej, Analizy i badania
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rynku, Badania w dziedzinie działalności gospodarczej, Doradztwo i pomoc w zakresie organizowania, zarządzania
i prowadzenia działalności gospodarczej, Administrowanie
działalności gospodarczej, Informacja o działalności gospodarczej, Marketing, Public relations, Reklama, Reklama billboardowa, Reklama za pośrednictwem sieci komputerowej,
Promocja, reklama i marketing stron internetowych on-line,
Wynajmowanie nośników reklamowych i miejsc na reklamę,
Tworzenie reklam i tekstów sponsorowanych, Uaktualnianie
materiału reklamowego, Reklamy korespondencyjne, prasowe radiowe, telewizyjne, Rozpowszechnienie materiałów reklamowych, Wynajem bilbordów, Wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu, Usługi w zakresie
tworzenia marki (reklama i promocja), Promocja sprzedaży dla
osób trzecich, Zarządzanie zbiorami informatycznymi, Sortowanie danych w bazach komputerowych, Doradztwo w zakresie zarządzania personelem, Rekrutacja personelu, Usługi
sekretarskie, Organizacja pokazów, wystaw i targów w celach
handlowych lub reklamowych, 41 Usługi edukacyjne, Organizowanie i prowadzenie kursów edukacyjnych, Usługi doradztwa zawodowego w zakresie edukacji lub kształcenia,
Edukacja, Informacja o edukacji, Edukacja w szkołach i wyższych uczelniach, Nauczanie, Nauczanie zdalne, Komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji, Organizowanie,
obsługa i prowadzenie: konferencji, kongresów, seminariów, sympozjów, zjazdów, wykładów, Zapewnianie szkoleń
online, Organizacja i prowadzenie szkoleń, Organizowanie
szkoleń biznesowych, Organizowanie i prowadzenie kursów
szkoleniowych, Organizowanie i prowadzenie seminariów
szkoleniowych, Usługi organizowania zwiedzania muzeów
lub wystaw, Organizacja wystaw związanych z kulturą lub
edukacją, Wypożyczanie nagrań dźwiękowych, Usługi studia filmowego i studia nagrań, Nagrywanie filmów video,
Produkcja filmów edukacyjnych, Montaż video, Produkcja
filmów, Produkcja programów radiowych i telewizyjnych,
Produkcja przedstawień teatralnych, Pisanie scenariuszy, Pisanie tekstów innych niż reklamowe, Publikowanie książek
i tekstów innych niż reklamowe, Studia filmowe, Fotoreportaże, Nauczanie korespondencyjne, Usługi wykonywania obrazów cyfrowych, Publikacje multimedialne, Organizowanie
i prowadzenie pracowni specjalistycznych, Usługi kształcenia
praktycznego, Nauczanie w przedszkolach i szkołach, Informacyjny serwis internetowy dla nauki przedmiotów, Przygotowywanie materiałów edukacyjnych i pomocniczych, Publikacje elektroniczne on-line książek i periodyków, Radiowe
programy rozrywkowe, Realizacja spektakli, Usługi reporterskie, Wystawianie spektakli na żywo, Sporządzanie napisów,
Sprawdziany edukacyjne, Prowadzenie szkół w internecie.
535776
(220) 2021 10 27
ALLEGRO.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(554) (znak przestrzenny)
(540) allegro
(210)
(731)
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(531)

07.15.05, 07.15.22, 27.05.01, 29.01.15, 05.03.04, 05.03.11,
05.03.13, 05.03.16, 05.03.19, 19.03.04
(510), (511) 6 Skrzynki na listy oraz paczki metalowe, Pojemniki metalowe do przechowywania, sortowania, nadawania
i odbioru przesyłek listowych, paczek oraz towarów, Kontenery metalowe do przechowywania, sortowania, nadawania
i odbioru przesyłek listowych i paczek oraz towarów, 7 Urządzenia automatyczne zawierające skrytki pocztowe służące
do przyjmowania, sortowania oraz wydawania i nadawania
paczek, przesyłek i towarów oraz części do tych urządzeń.
(210)
(731)
(540)
(540)

535990
(220) 2021 11 02
FIC DOMINIKA MILLONI, Stare Miasto
(znak słowno-graficzny)
milloni JUBILER

(531) 27.05.01, 27.05.13
(510), (511) 14 Wyroby jubilerskie, Sztuczna biżuteria i biżuteria z metali i kamieni szlachetnych, spinki do mankietów,
szpilki do krawatów, zegarki i zegary.
(210) 536003
(220) 2021 11 03
(731) ZIÓŁKOWSKA PAULINA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) NINKI WOOD
(510), (511) 11 Lampy biurkowe z drewna, Lampki pokojowe
dekoracyjne z drewna, 20 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.
536010
(220) 2021 11 03
TELEWIZJA POLSAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WYDARZENIA

(210)
(731)

(531) 26.04.02, 26.04.04, 26.04.06, 24.15.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 Aplikacje mobilne, Programy komputerowe
do pobrania związane z odbieraniem i udostępnianiem
materiałów informacyjnych, Programy komputerowe
do pobrania do odbierania i udostępniania materiałów
audio i video, Urządzenia elektroniczne, Elektroniczne
nośniki danych, Nagrania audio i wideo, Nagrania magnetyczne, cyfrowe i multimedialne, Urządzenia fotograficzne
i kinematograficzne, Publikacje elektroniczne, 16 Książki, Publikacje, Periodyki, Czasopisma, Druki, Kalendarze,
35 Usługi analizy i informacji biznesowej oraz badania
rynkowe, Badania opinii publicznej, Usługi przeglądu prasy, Rozpowszechnianie reklam, Reklama telewizyjna, Usługi reklamowe, Wynajem powierzchni, czasu i materiałów
reklamowych, Tworzenie reportaży reklamowych, Dystrybucja materiałów reklamowych, Usługi marketingowe
i promocyjne, 38 Nadawanie informacji za pośrednictwem
telewizji, Programy informacyjne (transmisja), Nadawanie
programów telewizyjnych i radiowych, Nadawanie i transmisja programów telewizyjnych, Nadawanie programów
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za pośrednictwem Internetu, Usługi nadawania materiałów
wideo w celach informacyjnych lub rozrywkowych, Przesyłanie [transmisja] wiadomości, Nadawanie i dostarczanie
treści multimedialnych, audio i wideo w celach informacyjnych lub rozrywkowych, Transmisja strumieniowa telewizji
przez internet, Transmisja strumieniowa materiałów audio i wideo w Internecie, Nadawanie i rozpowszechnianie
materiałów informacyjnych i aktualności, Transmisja satelitarna, Transmisja telewizji kablowych, Transmisja plików
cyfrowych, Transmisja wideo na żądanie, Usługi komunikacji bezprzewodowej, Usługi komunikacji internetowej,
Usługi komunikacji elektronicznej, Udostępnianie forów
internetowych online, Elektroniczna wymiana wiadomości
za pośrednictwem linii czatowych, pokojów rozmów [chatroomów] oraz forów internetowych, Usługi telekomunikacyjne, Usługi dostępu do telekomunikacji, Zapewnianie
dostępu telekomunikacyjnego do programów telewizyjnych dostarczanych za pośrednictwem usługi na życzenie,
Zapewnianie dostępu telekomunikacyjnego do filmów
i programów telewizyjnych udostępnianych za pośrednictwem usługi wideo na życzenie, Zapewnianie dostępu
do portalu internetowego obejmującego programy wideo
na życzenie, Usługi agencji informacyjnej i prasowej, Prowadzenie portali internetowych dotyczących aktualnych
wiadomości i przedstawiania informacji, 41 Usługi w zakresie rozrywki, Usługi związane z produkcją rozrywki w postaci telewizji, Usługi publikowania cyfrowych materiałów
wideo, audio i rozrywki multimedialnej, Usługi rozrywkowe
w postaci programów telewizyjnych, Usługi rozrywkowe
dostarczane przez Internet, Usługi związane z produkcją
rozrywki w postaci materiałów wideo, Usługi w zakresie
nagrań, Produkcja filmów oraz programów telewizyjnych,
Produkcja materiałów wideo o charakterze informacyjnym,
Montaż wideo, filmów i programów telewizyjnych, Studia
filmowe i telewizyjne, Pisanie scenariuszy, Reżyserowanie filmów i programów telewizyjnych, Usługi w zakresie
tworzenia i sprzedaży reportaży, Organizowanie imprez
rozrywkowych i kulturalnych, Organizowanie konkursów,
Organizowanie konferencji, Organizowanie debat, Usługi
edukacyjne, Usługi wydawnicze, Publikowanie, Publikowanie materiałów multimedialnych, Dystrybucja filmów i programów telewizyjnych, Dystrybucja nagrań wideo, Wypożyczanie nagrań dźwiękowych i wideo.
536014
(220) 2021 11 03
MERYK PATRYCJA ZAKŁAD CUKIERNICZY, KAFETERIA
MERYK, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MERYK CUKIERNIA & CAFE
(210)
(731)

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.10, 24.17.02
(510), (511) 30 Wypieki, Wyroby cukiernicze, Desery, Ciasta,
Ciasteczka, Croissant, Czekoladowe wyroby cukiernicze, Gotowe desery, Słodycze lodowe, Lodowe wyroby cukiernicze,
Mleczne wyroby cukiernicze, Torty, w tym mrożone torty
jogurtowe, Mrożone wyroby cukiernicze zawierające lody,
Musy, Mączne wyroby cukiernicze, Owoce w polewie czekoladowej, Produkty na bazie czekolady, Słodycze, Smakowe
wyroby cukiernicze na bazie cukru, Suflety deserowe, Tiramisu, Trufle, Wyroby piekarnicze, Żywność na bazie kakao, Lody
spożywcze, Mrożone jogurty, Sorbety, Ciasta lodowe, Desery
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lodowe, Desery z warstwą lodów, owoców i bitej śmietany,
Jadalne lody owocowe, Jogurt mrożony, Lody, Mrożone ciasta jogurtowe, Mrożone mleczne wyroby cukiernicze, Napoje mrożone, Napoje z lodów, Owocowe lody, Tort lodowy,
Wyroby lodowe, Biała herbata, Cappuccino, Czekolada pitna,
Czekoladowa kawa, Czekoladowe napoje spożywcze na bazie produktów mlecznych lub warzyw, Espresso, Gorąca czekolada, Gotowa kawa i napoje na bazie kawy i kakao, Gotowe
napoje kawowe, Herbata, Herbata mrożona, Herbata zielona,
Kakao, Kakaowe napoje, Kawa, Mieszanki kawowe, Mieszanki
kakaowe, Mrożona kawa, Mrożone napoje, Nadzienia na bazie kawy, Napary inne niż dla celów leczniczych, Napoje czekoladowe, Napoje kakaowe, Napoje kawowe, Napoje na bazie czekolady, Napoje na bazie herbaty, Napoje na bazie
kakao, Napoje na bazie kawy, Napoje na bazie substytutów
kawy, Pierniczki, Gofry, Tarty, 35 Sprzedaż hurtowa i detaliczna wypieków, wyrobów cukierniczych, deserów, ciastek
i ciasteczek, 43 Usługi kawiarni, Usługi koktajlbarów, Usługi
lodziarni, Oferowanie żywności i napojów, Organizowanie
imprez okolicznościowych, Przygotowywanie posiłków i napojów, Serwowanie jedzenia i napojów, Usługi cukierni, Usługi kateringowe.
536024
(220) 2021 11 03
THERMO SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TS THERMO SYSTEMS
(210)
(731)

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17
(510), (511) 11 Instalacje i urządzenia do ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji i oczyszczania powietrza, Agregaty chłodnicze będące częściami systemów do chłodzenia wody,
Agregaty klimatyzacyjne, Chłodnie, Urządzenia do mrożenia powietrza, Instalacje do mrożenia powietrza, Komory
mroźnicze, Systemy do ogrzewania i chłodzenia samochodów, 12 Pojazdy-chłodnie, Nadwozia do pojazdów mechanicznych, Izolowane części nadwozia pojazdów, 35 Usługi
sprzedaży detalicznej w zakresie części samochodowych,
Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie części samochodowych, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z urządzeniami do chłodzenia, Usługi sprzedaży hurtowej w związku
z urządzeniami do chłodzenia, 37 Naprawa i konserwacja
urządzeń do klimatyzacji, Regularne serwisowanie urządzeń
do klimatyzacji, Konserwacja lub naprawa pojazdów samochodowych, Naprawa i wykańczanie karoserii samochodowej dla osób trzecich, Obsługa i naprawa samochodów,
Udzielanie informacji związanych z naprawą lub konserwacją
samochodów, Naprawa lub konserwacja maszyn i urządzeń
mrożących, Udzielanie informacji związanych z naprawą lub
konserwacją maszyn i urządzeń do mrożenia, Naprawa i konserwacja części podwozia oraz nadwozia pojazdów, Instalowanie i naprawa urządzeń elektrycznych, Instalacja urządzeń
do chłodzenia, Naprawa i konserwacja układów chłodzenia
w pojazdach mechanicznych, Naprawa i konserwacja urządzeń do chłodzenia, Naprawa i konserwacja urządzeń i instalacji do chłodzenia, Regularne serwisowanie urządzeń
do chłodzenia, Usługi doradcze związane z instalacją urządzeń do ogrzewania i chłodzenia.
(210) 536027
(220) 2021 11 04
(731) RESTERNY DOMINIK, Zduńska Wola
(540) (znak słowno-graficzny)

Nr ZT51/2021

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

(540) RESKA team

(531) 26.04.02, 26.04.22, 27.05.01, 27.05.13, 29.01.13
(510), (511) 5 Suplementy diety i preparaty dietetyczne,
Koktajle białkowe, Dodatki dietetyczne, Dodatki witaminowe
i mineralne, Kapsułki odchudzające, Napoje witaminizowane,
25 Odzież sportowa, 41 Usługi sportowe i w zakresie fitnessu,
Usługi trenerów osobistych, Zajęcia sportowe i rekreacyjne,
Zajęcia gimnastyczne, Usługi treningowe siłowe i poprawiające kondycję, Usługi edukacyjne i instruktażowe, Usługi
w zakresie edukacji sportowej, Doradztwo w zakresie treningu fizycznego, Dostarczanie informacji na temat aktywności
sportowych, Fitness kluby, Kursy szkoleniowe dotyczące zajęć sportowych, Organizowanie turniejów, Usługi w zakresie
edukacji dietetycznej, 44 Masaż sportowy, Doradztwo w zakresie dietetyki i odżywiania, Usługi fizjoterapii, Masaż.
536035
(220) 2021 11 03
WYDAWNICZA SPÓŁDZIELNIA PRACY GWAREK
ŚLĄSKI, Tarnowskie Góry
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Gwarek
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 27.05.17, 29.01.12
(510), (511) 16 Czasopismo.
(210)
(731)
(540)
(540)

536071
(220) 2021 11 04
KHABLIEV ASLAN, Pieszczany, SK
(znak słowno-graficzny)
FEED

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.08, 27.05.19
(510), (511) 9 Oprogramowanie komputerowe do użytku
jako interfejs programowania aplikacji (API) do oprogramowania komputerowego pozwalającego na świadczenie
usług online w zakresie tworzenia sieci kontaktów społecznych, tworzenia aplikacji do tworzenia sieci kontaktów
społecznych oraz wyszukiwania, ładowania, pobierania, uzyskiwania dostępu i zarządzania danymi, Oprogramowanie
komputerowe pozwalające na dostarczanie mediów elektronicznych lub informacji za pośrednictwem sieci komputerowych i łącznościowych, w tym na: ładowanie, pobieranie,
uzyskiwanie dostępu, wysyłanie, wyświetlanie, tagowanie,
blogowanie, transmisję strumieniową, wysyłanie hiperłączy, dzielenie się, 38 Umożliwianie dostępu do baz danych
komputerowych, elektronicznych oraz on-line, Elektroniczna
transmisja danych, wiadomości i informacji, Udostępnianie
forów online do rozmów na tematy zainteresowań ogólnych, Udostępnianie chat-roomów i elektronicznych tablic
ogłoszeń online, Usługi w zakresie transmisji audio, tekstu
i wideo, mianowicie ładowanie, zamieszczanie, wyświetla-
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nie, tagowanie i elektroniczna transmisja danych, informacji,
audio i obrazów wideo, Umożliwianie dostępu do komputerowych baz danych w zakresie tworzenia sieci społecznych,
zapoznawania nowych osób i organizowania randek, Udostępnianie forum online do wymiany danych źródłowych
za pośrednictwem skomputeryzowanej sieci, Udostępnianie komputerowych, elektronicznych i online baz danych
w celach towarzyskich i społecznych, 41 Usługi dzielenia
się zdjęciami i wideo, Publikowanie dzienników elektronicznych i dzienników sieciowych zawierających treści stworzone lub określone przez użytkowników, Usługi w zakresie
publikacji elektronicznych dla osób trzecich, Usługi w zakresie udostępniania gier interaktywnych nie do pobrania,
w tym usługi w zakresie udostępniania gier interaktywnych
nie do pobrania dla jednego lub wielu graczy, Zapewnianie
informacji dotyczących gier komputerowych online i gier
wideo za pośrednictwem sieci komputerowych lub komunikacyjnych, Organizowanie i prowadzenie zawodów dla osób
grających w gry wideo i dla osób grających w gry komputerowe, Udostępnianie informacji z dziedziny wiadomości,
spraw kulturalnych i akademickich z przeszukiwalnych baz
danych, 42 Usługi komputerowe, mianowicie tworzenie społeczności wirtualnych dla zarejestrowanych użytkowników,
w celu organizowania grup i imprez, uczestniczenia w dyskusjach oraz brania udziału w tworzeniu sieci społecznych,
biznesowych i społecznościowych, Usługi komputerowe,
mianowicie hosting obiektów elektronicznych dla osób
trzecich, w celu organizowania i prowadzenia spotkań, imprez oraz interaktywnych dyskusji za pośrednictwem sieci
łącznościowych, Usługi dostawców aplikacji (ASP), mianowicie hosting aplikacji oprogramowania komputerowego
na rzecz osób trzecich, Usługi internetowego dostawcy
aplikacji (ASP) obejmujące oprogramowanie umożliwiające
lub usprawniające ładowanie, pobieranie, transmisję strumieniową, wysyłanie, wyświetlanie, blogowanie, wysyłanie
hiperłączy, dostarczanie mediów elektronicznych lub informacji za pośrednictwem sieci łącznościowych, Dostarczanie
aplikacji oprogramowania komputerowego nie do pobrania,
przeznaczonych do tworzenia sieci kontaktów społecznych,
tworzenia społeczności wirtualnych oraz przesyłania treści
audio, wideo, obrazów fotograficznych, tekstów, grafik i danych, Usługi komputerowe w postaci stron internetowych
zawierających informacje zdefiniowane lub określone przez
użytkowników, profile osobiste, treści audio, wideo, obrazy
fotograficzne, teksty, grafikę i dane, Udostępnianie strony internetowej z technologią umożliwiającą użytkownikom online tworzenie profili osobistych obejmujących informacje
w zakresie tworzenia kontaktów towarzyskich oraz transfer
takich informacji w Internecie, 45 Usługi w zakresie zawierania znajomości, tworzenia sieci społecznych i aranżowania
randek, Dostarczanie usług społecznych i informacji społecznych w zakresie rozwoju osobistego, na rzecz społeczności
lokalnej oraz działalności humanitarnej.
536075
(220) 2021 11 04
1M TRACK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białystok
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 1M TRACK RUNNING TECHNOLOGY
(210)
(731)
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(531) 29.01.14, 26.01.06, 27.05.01, 27.05.10
(510), (511) 9 Sportowe symulatory treningowe, Moduły
sterująco-kontrolne [elektryczne], Mobilne aplikacje, 28 Artykuły gimnastyczne i sportowe, Sprzęt sportowy, Bieżnie
stacjonarne do użytku w ćwiczeniach sportowych.
536089
(220) 2021 11 04
KRZYWORZEKA MARIAN NALMAT TRZEBINIA,
Trzebinia
(540) (znak słowny)
(540) Nalmat
(510), (511) 1 Produkty chemiczne przeznaczone dla przemysłu, kleje (spoiwa) przeznaczone dla przemysłu, Kity, wypełniacze, pasty przeznaczone dla przemysłu, 16 Kleje do celów biurowych i domowych.
(210)
(731)

536123
(220) 2021 11 05
TAURON POLSKA ENERGIA SPÓŁKA AKCYJNA,
Katowice
(540) (znak słowny)
(540) TAURON Zielona Energia
(510), (511) 4 Energia elektryczna, Energia elektryczna
ze źródeł odnawialnych, 9 Aparatura i urządzenia do przełączania, przekształcania, przewodzenia, sterowania przepływu, gromadzenia i przechowywania energii elektrycznej,
Instalacje elektryczne, 35 Usługi sprzedaży energii elektrycznej i cieplnej, Usługi w zakresie prowadzenia działalności
gospodarczej i zarządzania, Badania rynkowe, Ekspertyzy
i doradztwo w zakresie promocji projektów urządzeń i instalacji energooszczędnych i ekologicznych, 36 Obrót świadectwami pochodzenia na energię odnawialną, Usługi obrotu
papierami wartościowymi w dziedzinie energetyki w postaci świadectw pochodzenia na energię odnawialną, 37 Wynajem maszyn, narzędzi i urządzeń do użytku w budowie
budynków, Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń
peryferyjnych do komputerów, Instalacja, konserwacja i naprawa sprzętu telekomunikacyjnego, 39 Dystrybucja energii odnawialnej, Usługi w zakresie przesyłania i dystrybucji
energii elektrycznej, mocy, powietrza, ciepła i zimna, gazu
i ropy naftowej oraz paliw, pary wodnej i gorącej wody, Magazynowanie energii elektrycznej i cieplnej, Zaopatrywanie
w energię elektryczną i cieplną, 40 Wytwarzanie energii
elektrycznej ze źródeł odnawialnych, Usługi wytwarzania
i przetwarzanie energii elektrycznej oraz cieplnej, Usługi
wytwarzania mocy i energii, 42 Doradztwo budowlane oraz
techniczno-organizacyjne w zakresie realizacji inwestycji dla
potrzeb energetyki.
(210)
(731)

536139
(220) 2021 11 05
WĄSIKIEWICZ DARIUSZ, WĄSIKIEWICZ RADOSŁAW,
WĄSIKIEWICZ MATEUSZ ASEPTA SPÓŁKA CYWILNA,
Bielsko-Biała
(540) (znak słowny)
(540) StawoVit
(510), (511) 5 Produkty farmaceutyczne, Wyroby i substancje farmaceutyczne, Zioła lecznicze, Substancje dietetyczne do celów leczniczych, Suplementy diety, Oleje lecznicze, Tabletki musujące wzbogacone w witaminy i minerały
do celów medycznych, Preparaty farmaceutyczne, Preparaty
multiwitaminowo - multiminerałowe, Preparaty witaminowe, Dodatki odżywcze i dietetyczne, Herbata lecznicza, Korzenie lekarskie, Kosmetyki lecznicze, Kosmetyki zdrowotne
do celów leczniczych, Kosmetyki dermatologiczne do celów
leczniczych, Maści do celów farmaceutycznych, Preparaty
z mikroelementami dla ludzi i zwierząt, Wody lecznicze, Sole
(210)
(731)
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lecznicze, Nalewki do celów leczniczych, Napary do celów
leczniczych, Sole do kąpieli mineralnych, Suplementy mineralne do żywności, Herbata z ziół do celów medycznych,
Żywność dietetyczna do celów leczniczych, Środki odkażające, Materiały opatrunkowe, Materiały i środki sanitarne i higieniczne, Preparaty i artykuły higieniczne, Preparaty i artykuły medyczne i weterynaryjne, Suplementy diety i preparaty dietetyczne, Preparaty i artykuły dentystyczne, Lecznicze
pasty do zębów, Lecznicze płyny do płukania ust, Lecznicze
płyny do płukania jamy ustnej, Lecznicze środki do czyszczenia zębów, Płyny do płukania ust, Płyny lecznicze do płukania ust, Preparaty farmaceutyczne do celów stomatologicznych, Preparaty lecznicze do leczenia jamy ustnej, Preparaty
lecznicze do pielęgnacji jamy ustnej, Spraye do jamy ustnej
do użytku medycznego, Mydła i detergenty lecznicze i odkażające, Środki dezynfekcyjne i antyseptyczne, Substancje
chłonne do higieny osobistej, Higieniczne środki nawilżające,
Lecznicze suche szampony, Preparaty higieniczne do sterylizacji, Produkty higieniczne do celów medycznych, Antybakteryjne płyny do rąk, Antyseptyczne preparaty do mycia, Antyseptyczne preparaty do pielęgnacji ciała, Antyseptyczne
preparaty oczyszczające, Antyseptyki, Chusteczki antybakteryjne, Chusteczki odkażające, Leczniczy środek do mycia
rąk, Maści antyseptyczne, Nasączone chusteczki lecznicze,
Preparaty antybakteryjne, Preparaty antyseptyczne, Preparaty do dezynfekcji rąk, Środki bakteriobójcze, Spraye antybakteryjne, Środki odkażające do użytku domowego, Substancje
sterylizujące, Dietetyczna żywność do celów medycznych,
Białkowe suplementy diety, Dietetyczna żywność przystosowana do celów medycznych, Dietetyczne dodatki do żywności, Dietetyczne preparaty żywnościowe przystosowane
do celów medycznych, Dietetyczne środki spożywcze do celów medycznych, Dodatki dietetyczne do użytku medycznego, Dodatki dietetyczne w formie napojów, Dodatki witaminowe, Dodatki witaminowe i mineralne, Dodatki witaminowe w płynie, Ekstrakty z kory do użytku nutraceutycznego,
Dodatki do żywności do celów niemedycznych, Jedzenie
liofilizowane przystosowane do celów medycznych, Krople
witaminowe, Mieszane preparaty witaminowe, Mieszanki do picia będące suplementami diety, Mieszanki do picia
w proszku z dodatkami odżywczymi, Mieszanki do picia
w proszku będące suplementami diety o smaku owocowym,
Mięta do celów farmaceutycznych, Mineralne suplementy
diety, Mineralne suplementy diety dla ludzi, Mineralne suplementy odżywcze, Multiwitaminy, Mleczko pszczele do celów
medycznych, Musujące tabletki witaminowe, Napoje stosowane w lecznictwie, Napoje witaminizowane, Napoje wzbogacone witaminami do celów medycznych, Napoje z dodatkami dietetycznymi, Nośniki uwalniające substancje czynne
w formie rozpuszczalnych warstw ułatwiających uwalnianie
suplementów odżywczych, Nośniki uwalniające substancje
czynne w formie powłoczek tabletek ułatwiających uwalnianie suplementów odżywczych, Odżywcze mieszanki
do picia do stosowania jako zamienniki posiłków, Odżywcze
suplementy diety, Preparaty dietetyczne dla dzieci, Preparaty
dietetyczne do użytku medycznego, Preparaty dietetyczne
i odżywcze, Preparaty multiwitaminowe, Preparaty nutraceutyczne dla ludzi, Preparaty pobudzające apetyt, Preparaty stosowane jako dodatki do żywności dla ludzi [lecznicze],
Preparaty witaminowe i mineralne, Preparaty witaminowe
w postaci suplementów diety, Preparaty wzbogacające organizm w niezbędne witaminy i mikroelementy, Probiotyki
(suplementy), Produkty dietetyczne do celów medycznych,
Przeciwutleniacze, Przeciwutleniacze do użytku leczniczego,
Przeciwutleniacze do użytku dietetycznego, Przeciwutleniacze uzyskane z ziół, Przeciwutleniające suplementy diety,
Przeciwutleniające suplementy, Skrobia do celów dietetycz-
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nych, Sole wód mineralnych, Suplementy dietetyczne i odżywcze, Suplementy diety dla ludzi, Suplementy diety dla
ludzi i zwierząt, Suplementy diety dla ludzi nieprzeznaczone
do celów leczniczych, Suplementy diety do użytku dietetycznego, Suplementy diety do użytku medycznego, Suplementy diety o działaniu kosmetycznym, Suplementy diety
poprawiające kondycję i wytrzymałość, Suplementy diety
w płynie, Suplementy prebiotyczne, Suplementy witaminowe w postaci plastrów, Suplementy wzmacniające zawierające preparaty parafarmaceutyczne stosowane profilaktycznie
i dla rekonwalescentów, Suplementy ziołowe, Suplementy
ziołowe w płynie, Suplementy żywnościowe, Tabletki witaminowe, Tran, Witaminy i preparaty witaminowe, Zdrowotne
suplementy diety sporządzone głównie z minerałów, Żelki
witaminowe, Ziołowe dodatki dietetyczne dla osób ze specjalnymi wymaganiami dietetycznymi, Ziołowe suplementy
diety dla osób o szczególnych wymaganiach dietetycznych,
Żywność dla diet medycznych, Żywność homogenizowana
przystosowana do celów medycznych, Żywność liofilizowana przystosowana do celów medycznych, Homeopatyczne
maści przeciwzapalne, Maści do leczenia oparzeń słonecznych, Maści lecznicze, Maści lecznicze do leczenia schorzeń
dermatologicznych, Maści lecznicze do stosowania na skórę,
Maści o właściwościach leczniczych, Maści przeciw swędzeniu, Maści przeciwzapalne, Syropy do użytku farmaceutycznego, Syrop na kaszel, Kremy do ciała do użytku farmaceutycznego, Kremy do pielęgnacji skóry do użytku medycznego, Kremy do rąk do celów medycznych, Kremy do stóp
(Lecznicze -), Kremy do stosowania na noc [lecznicze], Kremy
do użytku dermatologicznego, Kremy do wzmacniania orgazmu, Kremy farmaceutyczne, Kremy lecznicze, Kremy lecznicze do ochrony skóry, Kremy lecznicze do pielęgnacji skóry,
Kremy uśmierzające ból, Kremy ziołowe do celów medycznych, Lecznicze kremy do ciała, Lecznicze kremy do skóry,
Lecznicze kremy ochronne, Medyczne kremy terapeutyczne, Miejscowe kremy znieczulające, Olejki lecznicze, Olejki
do pielęgnacji skóry [lecznicze], Mydła antybakteryjne, Mydła
dezynfekujące, Mydła lecznicze, Lecznicze balsamy, Balsamy
przeciwbólowe, Uniwersalne lecznicze balsamy przeciwbólowe, Wazelina do celów medycznych, Woda morska do kąpieli leczniczych, Woda źródlana do celów medycznych.
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księgowość i audyt, Usługi konsultingowe w zakresie księgowości podatkowej, Usługi w zakresie księgowości i rachunkowości, 36 Doradztwo podatkowe [nie dotyczy księgowości].
536147
(220) 2021 11 07
KOWALCZYK JAROSŁAW USŁUGI BUDOWLANE,
Gaboń
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) STARO SĄDECKIE PIWO Z HISTORIĄ, KTÓRE WARTO
POZNAĆ JK

(210)
(731)

(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.10, 26.01.03, 07.01.08
(510), (511) 32 Piwo i produkty piwowarskie.
536165
(220) 2021 11 05
BIOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) covital
(510), (511) 5 Produkty farmaceutyczne, Leki, Środki sanitarne do celów medycznych, Żywność i substancje dietetyczne
do celów leczniczych, Suplementy diety dla ludzi.
(210)
(731)

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

536182
(220) 2021 11 05
MAŁACHOWSKI MATEUSZ MM-GROUP, Gostyń
(znak słowno-graficzny)
MM GROUP

536146
(220) 2021 11 07
CONFIDENCIAL ACCOUNTING SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Jabłonowo
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CONFIDENCIAL ACCOUNTING

(210)
(731)

(531) 29.01.12, 24.15.11, 26.04.02, 26.01.12, 27.05.01, 26.11.13
(510), (511) 35 Doradztwo z zakresu księgowości, Księgowość, Księgowość i prowadzenie ksiąg, Księgowość i rachunkowość, Prowadzenie księgowości przedsiębiorstwa, Rachunkowość, w szczególności księgowość, Rachunkowość,

(531) 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.17, 27.05.19, 27.05.22
(510), (511) 37 Usługi budowlane, Doradztwo inżynieryjne (usługi budowlane), Usługi budowlane i konstrukcyjne,
Usługi budowlane i naprawy budynków, Usługi budowlane
w zakresie stawiania budynków, Usługi budowlane w zakresie budynków mieszkalnych, Usługi budowlane w zakresie
budowania na potrzeby przemysłu, Budowa dróg, Budowa
domów, Budowa pomieszczeń, Budowa fundamentów, Budowanie nieruchomości, Budowa części budynków, Budowa
bloków mieszkalnych, Budowa fundamentów dróg, Budowa
fundamentów budynków, Budowa nieruchomości mieszkalnych, Budowa nieruchomości komercyjnych, Budowa
budynków na zamówienie, Budowa domów na zamówie-
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nie, Wznoszenie budynków i innych konstrukcji, Wznoszenie prefabrykowanych budynków i konstrukcji, Udzielanie
informacji online związanych ze wznoszeniem budynków,
Udzielanie informacji związanych ze wznoszeniem, naprawą
i konserwacją budynków, Zbrojenie budynków, Zagospodarowywanie gruntu pod zabudowę, Wylewanie (układanie)
fundamentów, Budowanie konstrukcji żelbetowych przy wykorzystaniu szalunków przesuwnych i wznoszących.
536200
(220) 2021 11 05
LARIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) XERION
(510), (511) 43 Hotele, hostele i pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne, Organizowanie i udostępnianie
zakwaterowania tymczasowego, Organizowanie zakwaterowania na pobyt czasowy, Tymczasowy wynajem pokoi,
Udostępnianie pomieszczeń i urządzeń do obsługi wydarzeń,
udostępnianie biur, udostępnianie pomieszczeń na posiedzenia, Usługi w zakresie wynajmu pokojów, Usługi w zakresie
zakwaterowania, Usługi w zakresie zapewniania obiektów
na uroczystości, Wynajem pokoi jako tymczasowego zakwaterowania, Wynajem pomieszczeń na przyjęcia towarzyskie,
Wynajmowanie pokoi, Wynajmowanie zakwaterowania
na pobyt czasowy, Biura zakwaterowania [hotele, pensjonaty],
Organizowanie zakwaterowania w hotelach, Organizowanie
zakwaterowania dla turystów, Organizowanie zakwaterowania
wakacyjnego, Świadczenie usług przez hotele i motele, Udostępnianie miejsc noclegowych w hotelach, Udostępnianie
zakwaterowania tymczasowego dla gości, Usługi hotelowe,
Usługi w zakresie zakwaterowania w hotelach, Zapewnianie
zakwaterowania w hotelach, Bary, Kawiarnia, Koktajlbary, Kontraktowe usługi w zakresie żywności, Oferowanie żywności
i napojów dla gości w restauracjach i barach, Organizowanie
bankietów, Organizowanie posiłków w hotelach, Przygotowywanie i zaopatrywanie w żywność i napoje do bezpośredniego spożycia, Przygotowywanie posiłków i napojów, Serwowanie jedzenia i napojów, Serwowanie żywności i napojów dla
gości w restauracjach, Usługi restauracji hotelowych, Usługi
restauracyjne, Usługi w zakresie przygotowywania jedzenia
i posiłków, Dokonywanie rezerwacji restauracji i posiłków, Rezerwacja stolików w restauracjach, Obsługa gastronomiczna
z własnym zapleczem, produktami i transportem, Hotelowe
usługi kateringowe, Katering obejmujący żywność i napoje dla
instytucji, Katering obejmujący żywność i napoje na bankiety,
Restauracje dla turystów, Usługi kateringowe.
(210)
(731)

536217
(220) 2021 11 08
BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Bielenda boost me up
(210)
(731)
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(531)

29.01.14, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.11, 05.03.11,
05.03.13, 05.03.15, 26.04.02, 26.04.04, 26.04.05,
26.04.15, 26.04.18, 26.04.22, 26.13.01
(510), (511) 3 Kosmetyki do pielęgnacji twarzy.
536232
(220) 2021 11 08
DRIVESHAFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) goecom
(510), (511) 35 Analiza trendów biznesowych, Doradztwo
biznesowe, Doradztwo marketingowe w zakresie mediów
społecznościowych, Doradztwo podatkowe [rachunkowość],
Doradztwo w zakresie marketingu biznesowego, Doradztwo
z zakresu księgowości, Doradztwo związane z rozwojem wizerunku firmy, Konsultacje w zakresie technik sprzedaży i programów sprzedaży, Marketing cyfrowy, Promocja, reklama
i marketing stron internetowych on-line, Przygotowywanie
planów marketingowych, Przygotowywanie zeznań podatkowych i doradztwo podatkowe, Rachunkowość, księgowość i audyt, Sporządzanie dokumentów, Usługi badawcze
w zakresie reklamy i marketingu, Usługi doradcze dotyczące
promocji sprzedaży, Usługi doradcze w zakresie działalności
gospodarczej, Usługi doradcze w zakresie marketingu, Usługi informacyjne w zakresie przetwarzania danych, Usługi
konsultingowe w zakresie marketingu internetowego, Usługi
marketingowe za pośrednictwem wyszukiwarek internetowych, Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, Usługi
tworzenia marki (reklama i promocja), Usługi w zakresie pozycjonowania marki, Usługi w zakresie strategii marki, Usługi
doradcze dotyczące reklamy, 45 Audyty zgodności z prawem,
Audyty zgodności z przepisami, Doradztwo prawne związane z prawami własności intelektualnej, Doradztwo w sporach
sądowych, Doradztwo związane z rejestracją nazw domen,
Dostarczanie informacji prawnych, Konsultacje w zakresie
zgodności z przepisami dotyczącymi ochrony danych, Mediacja, Monitorowanie praw własności intelektualnej do celów
doradztwa prawnego, Pomoc prawna przy tworzeniu umów,
Przygotowywanie raportów prawnych, Udostępnianie informacji dotyczących usług prawnych za pośrednictwem strony
internetowej, Udzielanie opinii prawnych przez ekspertów,
Usługi adwokackie, Usługi doradcze w zakresie prawa, Usługi
doradcze związane z prawami konsumenta [doradztwo prawne], Usługi informacyjne w odniesieniu do kwestii prawnych,
Usługi informacyjne w zakresie praw konsumenta, Usługi pomocy prawnej, Usługi prawne dotyczące rejestracji znaków towarowych, Usługi przygotowywania dokumentów prawnych,
Usługi radców prawnych.
(210)
(731)

536252
(220) 2021 11 09
FUNDACJA ULTRA-BIES. BIEGNIJ ZA MARZENIAMI,
Cisna
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ULTRABIES BIEGI GÓRSKIE

(210)
(731)
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(531) 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 04.01.04, 06.01.02, 06.01.04
(510), (511) 41 Edukacja, rozrywka i sport, Zajęcia sportowe
i rekreacyjne, Organizowanie zajęć sportowych i zawodów
sportowych, Prowadzenie zawodów sportowych, Przeprowadzanie imprez sportowych, Organizowanie imprez
sportowych, Przygotowywanie imprez sportowych, Zajęcia sportowe, Obozy sportowe, Szkolenia sportowe, Usługi
sportowe, Edukacja sportowa, Sport i fitness, Organizowanie
konkursów sportowych, Szkolenia zawodników sportowych,
Usługi klubów sportowych, Przeprowadzanie wydarzeń
sportowych, Informacje na temat sportu, Informacje dotyczące edukacji sportowej, Usługi edukacyjne dotyczące
sportu, Usługi sportowe i kulturalne, Zajęcia sportowe i kulturalne, Sędziowanie na imprezach sportowych, Organizowanie lokalnych wydarzeń sportowych, Usługi szkoleniowe
w zakresie sportu, Usługi trenerskie w zakresie sportu, Usługi
rozrywkowe związane ze sportem, Udostępnianie aktualności związanych ze sportem, Organizowanie i zarządzanie imprezami sportowymi, Usługi sportowe i w zakresie fitnessu,
Zarządzanie imprezami na rzecz klubów sportowych, Usługi
edukacyjne i instruktażowe w zakresie sportu, Usługi doradcze w zakresie organizowania imprez sportowych, Organizowanie biegów i maratonów górskich.

(531)

536277
(220) 2021 11 10
ZAKŁAD ROBÓT INŻYNIERYJNYCH HENRYK CHROBOK
I HUBERT CHROBOK SPÓŁKA JAWNA, Bojszowy
(540) (znak słowny)
(540) ZRI CHROBOK
(510), (511) 37 Usługi budowlane, Usługi remontowe, instalacyjne i naprawcze w budownictwie, Budownictwo wodno-lądowe.

(531) 27.05.01, 29.01.13, 01.17.25
(510), (511) 5 Aerozole chłodzące do celów medycznych,
Akonityna, Albuminowe artykuły żywnościowe do celów
medycznych, Aldehyd mrówkowy do celów farmaceutycznych, Aldehydy do celów farmaceutycznych, Alginiany
do celów farmaceutycznych, Alkaliczne jodki do celów farmaceutycznych, Alkaloidy do celów medycznych, Alkohol
leczniczy, Amalgamaty dentystyczne, Amalgamaty dentystyczne ze złota, Aminokwasy do celów medycznych, Aminokwasy do celów weterynaryjnych, Anestetyki [środki znieczulające], Antybakteryjne środki do mycia rąk, Antybiotyki,
Antyseptyki, Apteczki pierwszej pomocy, wyposażone, Apteczki przenośne z wyposażeniem, Azotan bizmutu do celów farmaceutycznych, Balsam gurjunowy do celów medycznych, Balsamiczne preparaty do celów medycznych,
Balsamy do użytku medycznego, Bandaże opatrunkowe,
Białkowe suplementy diety, Białkowe suplementy dla zwierząt, Biocydy, Biologiczne hodowle tkanek do celów medycznych, Biologiczne hodowle tkanek do celów weterynaryjnych, Biologiczne preparaty do celów medycznych, Biologiczne preparaty do celów weterynaryjnych, Biomarkery
diagnostyczne do celów medycznych, Błonnik pokarmowy,
Borowina do kąpieli, Borowina lecznicza, Bransoletki nasączone środkiem odstraszającym owady, Brom do celów farmaceutycznych, Butle z tlenem, napełnione, przeznaczone
do celów medycznych, Cement kostny do celów chirurgicznych i ortopedycznych, Chemiczne środki antykoncepcyjne, Chinina do celów medycznych, Chinolina do celów medycznych, Chinowiec do celów medycznych, Chirurgiczne
materiały opatrunkowe, Chleb dla diabetyków przystosowany do celów medycznych, Chloroform, Chusteczki nasączane płynami farmaceutycznymi, Cukier do celów medycznych, Cukier mlekowy do celów farmaceutycznych, Cukier
skrystalizowany do celów medycznych, Czopki, Dentystyczne materiały ścierne, Detergenty do celów medycznych,
Dezodoranty do kuwet, Dezodoranty, inne niż dla ludzi lub
zwierząt, Diastaza do celów medycznych, Dietetyczna żywność przystosowana do celów medycznych, Dietetyczne
napoje przystosowane do celów medycznych, Dietetyczne
substancje przystosowane do celów medycznych, Digitalina, Drewno cedrowe jako środek odstraszający owady,

(210)
(731)

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

536278
(220) 2021 11 10
DOBNER KRZYSZTOF RAMOFAKTURA, Bielsko-Biała
(znak słowno-graficzny)
SCARLET OAK EYEWEAR

(531)

27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.17, 05.03.02, 05.03.13,
05.03.15
(510), (511) 9 Etui na okulary, Etui na okulary i okulary przeciwsłoneczne, Etui na okulary słoneczne, Oprawki do okularów,
Oprawki do okularów i okularów przeciwsłonecznych, Oprawki do okularów słonecznych, Soczewki do okularów, Sznurki
do okularów, Sznurki do okularów przeciwsłonecznych.
536279
(220) 2021 11 10
ZAKŁAD ROBÓT INŻYNIERYJNYCH HENRYK CHROBOK
I HUBERT CHROBOK SPÓŁKA JAWNA, Bojszowy
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ZRI CHROBOK

(210)
(731)

29.01.14, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.17, 26.04.01, 26.04.02,
26.04.04, 26.04.08, 26.04.11, 26.04.16, 26.03.04,
26.03.07
(510), (511) 37 Usługi budowlane, Usługi remontowe, instalacyjne i naprawcze w budownictwie, Budownictwo wodno-lądowe.
536283
(220) 2021 11 09
VITA IDEA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) POLSKIE SKLEPY BLISKO CIEBIE
(210)
(731)
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Drożdże do celów farmaceutycznych, Ekstrakty roślinne
do celów farmaceutycznych, Ekstrakty tytoniowe [owadobójcze], Ekstrakty ziołowe do celów medycznych, Eliksiry
(preparaty farmaceutyczne), Enzymy do celów farmaceutycznych, Enzymy do celów medycznych, Enzymy do celów
weterynaryjnych, Enzymy mlekowe do celów farmaceutycznych, Ergotamina do celów farmaceutycznych, Estry celulozy do celów farmaceutycznych, Estry do celów farmaceutycznych, Etery celulozy do celów farmaceutycznych, Etery
do celów farmaceutycznych, Eukaliptol do celów farmaceutycznych, Eukaliptus do celów farmaceutycznych, Fenol
do celów farmaceutycznych, Fosforany do celów farmaceutycznych, Fungicydy, Gaza opatrunkowa, Gazy do celów
medycznych, Gąbka do ran, Gąbki antykoncepcyjne, Gencjana do celów farmaceutycznych, Glicerofosfaty, Gliceryna
do celów medycznych, Glukoza do celów medycznych, Gorczyca do celów farmaceutycznych, Guma do celów medycznych, Guma do żucia do celów medycznych, Guma
z nikotyną do użytku jako pomoc w rzucaniu palenia, Gumiguta do celów medycznych, Gwajakol do celów farmaceutycznych, Hematogen, Hemoglobina, Herbata dla astmatyków, Herbata lecznicza, Herbaty ziołowe do celów leczniczych, Herbicydy, Hormony do celów medycznych, Hydrastyna, Hydrastynina, Immunostymulanty, Implanty chirurgiczne składające się z żywych tkanek, Insektycydy, Intymne
preparaty nawilżające, Izotopy do celów medycznych, Jalapa [wilec przeczyszczający], Jednorazowe maty do przewijania niemowląt, Jednorazowe pieluchy dziecięce do pływania, Jod do celów farmaceutycznych, Jodki do celów farmaceutycznych, Jodoform, Jodyna, Jujuba lecznicza, Kadzidełka do odstraszania owadów, Kalomel [fungicyd], Kamfora do celów medycznych, Kapsułki do celów farmaceutycznych, Kapsułki na lekarstwa, Kapsułki z polimerów na bazie
dendrymerów, do produktów farmaceutycznych, Karbolineum [środek przeciwpasożytniczy], Katechu do celów farmaceutycznych, Kauczuk do celów dentystycznych, Kąpiele
tlenowe, Kleje chirurgiczne, Kleje do protez dentystycznych,
Kokaina, Kolagen do celów medycznych, Kolcorośl lekarska
[sarsaparilla] do celów medycznych, Kolodium do celów farmaceutycznych, Komórki macierzyste do celów medycznych, Komórki macierzyste do celów weterynaryjnych,
Kompresy, Konopie indyjskie do celów medycznych, Koper
włoski do celów medycznych, Kora do celów farmaceutycznych, Kora drzewa myrobalan do celów farmaceutycznych,
Kora kondurango do celów medycznych, Kora krotonowa,
Kora mangrowa do celów farmaceutycznych, Kora z angostury do celów medycznych, Korzenie lecznicze, Korzenie
rabarbaru do celów farmaceutycznych, Kreozot do celów
farmaceutycznych, Krew do celów medycznych, Kultury mikroorganizmów do celów medycznych i weterynaryjnych,
Kurara, Kwas galusowy do celów farmaceutycznych, Kwasja
[gorzknia] do celów medycznych, Kwasy do celów farmaceutycznych, Kwebracho do celów medycznych, Kwiat siarczany do celów farmaceutycznych, Lakier dentystyczny, Lecytyna do celów medycznych, Lecznicze pasty do zębów,
Lecznicze płyny do przemywania oczu, Lecznicze płyny
do włosów, Lecznicze płyny po goleniu, Lecznicze preparaty toaletowe, Lecznicze suche szampony, Lecznicze szampony dla zwierząt domowych, Lecznicze środki do czyszczenia zębów, Lekarstwa przeciw zaparciom, Leki dla ludzi,
Leki do celów stomatologicznych, Leki do celów weterynaryjnych, Leki pomocnicze [wspierające] do celów medycznych, Leki seroterapeutyczne, Leki wzmacniające, Lep
na muchy [taśmy], Lepy na muchy, Lukrecja do celów farmaceutycznych, Lupulina do celów farmaceutycznych, Magnezja do celów farmaceutycznych, Majtki chłonne dla osób
cierpiących na inkontynencję, Majtki higieniczne, Mastyksy
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dentystyczne, Maści do celów farmaceutycznych, Maści
do leczenia oparzeń słonecznych, Maści rtęciowe, Maść
przeciw odmrożeniom do użytku farmaceutycznego, Materiały do plombowania zębów, Materiały opatrunkowe, medyczne, Mazidła, Mączka rybna do celów farmaceutycznych,
Mąka do celów farmaceutycznych, Mąka z siemienia lnianego do celów farmaceutycznych, Mech irlandzki do celów
medycznych, Mentol, Mięso liofilizowane przystosowane
do celów medycznych, Mięta do celów farmaceutycznych,
Mineralne suplementy diety, Mleczko pszczele do celów farmaceutycznych, Mleko migdałowe do celów farmaceutycznych, Mleko w proszku dla niemowląt, Moleskin do celów
medycznych, Mydła antybakteryjne, Mydła dezynfekujące,
Mydła lecznicze, Nalewki do celów medycznych, Napary
lecznicze, Napoje stosowane w lecznictwie, Napoje z mleka
słodowego do celów medycznych, Narkotyki, Narkotyki
do celów medycznych, Obroże przeciwpasożytnicze dla
zwierząt, Octan glinu do celów farmaceutycznych, Octany
do celów farmaceutycznych, Odczynniki chemiczne do celów medycznych lub weterynaryjnych, Odświeżacze
do ubrań i tkanin, Odżywcze suplementy diety, Okłady,
Okłady gorczycowe, Okrągłe podkładki na odciski stóp, Olej
gorczycowy do celów medycznych, Olej rycynowy do celów medycznych, Olejek kamforowy do celów medycznych,
Olejek terpentynowy do celów farmaceutycznych, Olejek
z kopru do celów leczniczych, Olejki lecznicze, Opaski barkowe do celów chirurgicznych, Opiaty, Opium, Opodeldok
[maść mydlano-kamforowa], Osocze krwi, Owadobójcze
szampony dla zwierząt, Owadobójcze weterynaryjne środki
do mycia, Papier do okładów gorczycowych, Papier odczynnikowy do celów medycznych, Papier odczynnikowy do celów weterynaryjnych, Papier przeciwmolowy, Papierosy
beztytoniowe do celów medycznych, Paski siarkowe do dezynfekcji, Pastylki do ssania do celów farmaceutycznych,
Pasza lecznicza dla zwierząt, Pektyna do celów farmaceutycznych, Pepsyny do celów farmaceutycznych, Peptony
do celów farmaceutycznych, Pestycydy, Pielucho majtki
dziecięce, Pieluchy dla osób cierpiących na inkontynencję,
Pieluchy dla zwierząt, Pieluszki dla niemowląt, Pijawki do celów medycznych, Plastry, Plastry do celów medycznych, Plastry z nikotyną do użytku jako pomoc w rzucaniu palenia,
Płótno opatrunkowe do celów medycznych, Płyny do celów
farmaceutycznych, Płyny do celów weterynaryjnych, Płyny
do płukania jamy ustnej do celów medycznych, Płyny
do przemywania oczu, Płyny do przemywania pochwy
do celów medycznych, Podłoża dla kultur bakteryjnych,
Podpaski higieniczne, Pomady do celów medycznych, Porcelana na protezy dentystyczne, Preparaty albuminowe
do celów medycznych, Preparaty bakteriologiczne do celów medycznych i weterynaryjnych, Preparaty bakteryjne
do celów medycznych lub weterynaryjnych, Preparaty bizmutowe do celów farmaceutycznych, Preparaty chemiczne do celów farmaceutycznych, Preparaty chemiczne
do celów medycznych, Preparaty chemiczne do celów weterynaryjnych, Preparaty chemiczne do diagnozowania ciąży, Preparaty chemiczne do leczenia chorób roślin zbożowych, Preparaty chemiczne do usuwania śnieci zbożowej,
Preparaty chemiczne do zwalczania chorób winorośli, Preparaty chemiczne do zwalczania filoksery, Preparaty chemiczne do zwalczania pleśni, Preparaty chemiczno-farmaceutyczne, Preparaty czyszczące do szkieł kontaktowych,
Preparaty diagnostyczne, Preparaty diagnostyczne do celów weterynaryjnych, Preparaty do irygacji do celów medycznych, Preparaty do kąpieli do celów medycznych, Preparaty do leczenia trądziku, Preparaty do niszczenia grzybów powodujących próchnienie drewna, Preparaty do niszczenia szkodników, Preparaty do odświeżania powietrza,
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Preparaty do odymiania do celów medycznych, Preparaty
do sterylizacji, Preparaty do sterylizacji gleby, Preparaty
do tępienia larw, Preparaty do tępienia ślimaków nagich,
Preparaty do zwalczania myszy, Preparaty enzymatyczne
do celów medycznych, Preparaty enzymatyczne do celów
weterynaryjnych, Preparaty farmaceutyczne, Preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, Preparaty farmaceutyczne przeciw łupieżowi, Preparaty fitoterapeutyczne do celów
medycznych, Preparaty leczące wszawicę [pedikulicydy],
Preparaty lecznicze na porost włosów, Preparaty medyczne
do odchudzania, Preparaty na bazie wapna do celów farmaceutycznych, Preparaty na hemoroidy, Preparaty na odmrożenia, Preparaty nutraceutyczne do celów terapeutycznych
lub medycznych, Preparaty organoterapeutyczne, Preparaty przeciw moczeniu się, Preparaty przeciw molom, Preparaty przeciw oparzeniom słonecznym do celów farmaceutycznych, Preparaty przeciwpasożytnicze, Preparaty rozszerzające oskrzela, Preparaty tamujące krwawienie, Preparaty
terapeutyczne do kąpieli, Preparaty ułatwiające ząbkowanie, Preparaty weterynaryjne, Preparaty witaminowe, Preparaty z pierwiastkami śladowymi dla ludzi i zwierząt, Preparaty zawierające aloes do celów farmaceutycznych, Preparaty
zmniejszające popęd seksualny, Produkty uboczne z procesu obróbki ziaren zbóż do celów dietetycznych lub medycznych, Propolis do celów farmaceutycznych, Proszek kantarydowy, Proszek perłowy do celów medycznych, Przepaski
na oczy do celów medycznych, Przeszczepy [żywe tkanki],
Przewodniki chemiczne do elektrod elektrokardiografów,
Pyretrum [proszek], Rad do celów medycznych, Radiologiczne substancje kontrastowe do celów medycznych, Rozpuszczalniki do usuwania plastrów samoprzylepnych, Roztwory do szkieł kontaktowych, Siemię lniane do celów farmaceutycznych, Skrobia do celów dietetycznych lub farmaceutycznych, Słód do celów farmaceutycznych, Soda
oczyszczona do celów farmaceutycznych, Sole do celów
medycznych, Sole do kąpieli do celów medycznych, Sole
do kąpieli mineralnych, Sole potasowe do celów medycznych, Sole sodowe do celów medycznych, Sole trzeźwiące,
Sole wód mineralnych, Sperma do sztucznego zapłodnienia, Spoiwa do kopyt zwierzęcych, Sterydy, Stopy metali
szlachetnych do celów dentystycznych, Strychnina, Substancje odżywcze dla mikroorganizmów, Substancje radioaktywne do celów medycznych, Substancje żrące do celów
farmaceutycznych, Sulfonamidy [leki], Suplementy diety dla
zwierząt, Suplementy diety o działaniu kosmetycznym, Suplementy diety zawierające alginiany, Suplementy diety zawierające białko, Suplementy diety zawierające drożdże,
Suplementy diety zawierające enzymy, Suplementy diety
zawierające glukozę, Suplementy diety zawierające kazeinę,
Suplementy diety zawierające kiełki pszenicy, Suplementy
diety zawierające lecytynę, Suplementy diety zawierające
mleczko pszczele, Suplementy diety zawierające olej lniany,
Suplementy diety zawierające propolis, Suplementy diety
zawierające pyłek kwiatowy, Suplementy diety zawierające
siemię lniane, Suplementy diety ze sproszkowanymi jagodami acai, Suplementy witaminowe w postaci plastrów, Surowice, Sykatywy [środki osuszające] do celów medycznych,
Syropy do użytku farmaceutycznego, Szampony lecznicze,
Szampony przeciw wszom, Szczepionki, Sztyfty kaustyczne,
Sztyfty łagodzące ból głowy, Sztyfty przeciw brodawkom,
Środki algobójcze, Środki bakteriobójcze, Środki dezynfekcyjne do celów higienicznych, Środki dezynfekcyjne do toalet chemicznych, Środki do leczenia oparzeń, Środki do mycia bydła [insektycydy], środki do mycia psów [insektycydy],
Środki do mycia zwierząt [insektycydy], Środki do oczyszczania powietrza, Środki do tępienia much, środki do tępienia szkodników, Środki hemostatyczne w sztyfcie, Środki
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lecznicze przeciw poceniu się, Środki lecznicze przeciw poceniu się stóp, Środki na odciski, Środki nasenne, Środki odkażające, środki odstraszające insekty dla psów, Środki odstraszające owady, Środki przeciw pasożytom, Środki przeciw roślinom skrytopłciowym, Środki przeciw roztoczom,
Środki przeciw zrogowaceniom, Środki przeciwbólowe,
Środki przeciwgorączkowe, Środki przeciwrobacze, Środki
przeczyszczające, Środki ściągające do celów medycznych,
Środki trawienne do celów farmaceutycznych, Środki uspakajające, Środki uspokajające, Środki wywołujące pęcherze,
Środki zmniejszające apetyt do celów medycznych, Świeczki do masażu do celów terapeutycznych, Tabletki przeciwutleniające, Tabletki wspomagające odchudzanie, Tabletki
wspomagające opalanie, Tabletki zmniejszające apetyt,
Tampony, Terpentyna do celów farmaceutycznych, Tlen
do celów medycznych, Tłuszcz dojarski [maść do pielęgnacji wymion oraz skóry ludzkiej], Tłuszcze do celów medycznych, Tłuszcze do celów weterynaryjnych, Tran, Trociczki
do odymiania, Tymol do celów farmaceutycznych, Waciki
do celów medycznych, Wata antyseptyczna, Wata aseptyczna, Wata do celów medycznych, Wata higroskopijna, Wazelina do celów medycznych, Węgiel drzewny do celów farmaceutycznych, Wielorazowe pieluszki do pływania dla niemowląt, Winny kamień do celów farmaceutycznych, Wkładki do stanika dla karmiących matek, Woda gulardowa, Woda
melisowa do celów farmaceutycznych, Woda morska do kąpieli leczniczych, Woda termalna, Woda utleniona do celów
medycznych, Wody mineralne do celów medycznych, Wodzian chloralu do celów farmaceutycznych, Wosk dentystyczny, Wosk do modelowania do celów stomatologicznych, Wstępnie wypełnione strzykawki do celów medycznych, Wyciągi z chmielu do celów farmaceutycznych, Wypełniacze przestrzeni kostnej składające się z żywych tkanek, Wypełnienia skóry do wstrzykiwania, Wywary do celów
farmaceutycznych, Zioła do palenia do celów medycznych,
Zioła lecznicze, Żelatyna do celów medycznych, Żele
do masażu do celów medycznych, Żele do stymulacji seksualnej, Żywność dla niemowląt, Żywność homogenizowana
przystosowana do celów medycznych, Żywność liofilizowana przystosowana do celów medycznych, 28 Akcesoria nadmuchiwane do basenów, Amunicja do broni paintballowej
[artykuły sportowe], Artykuły gimnastyczne, Automaty
do gier hazardowych, Automaty do gier na monety, Automaty do gier wideo, Automaty do gry, Balony na przyjęcia,
Bandy stołów bilardowych, Bańki mydlane [zabawki], Baseny kąpielowe [zabawki], Bąki [zabawki], Bloki startowe [artykuły sportowe], Bobsleje, Bodyboard, Broń do szermierki,
Broń harpunowa [artykuły sportowe], Broń paintballowa
[artykuły sportowe], Broń zabawkowa, Bumerangi, Butelki
do karmienia lalek, Choinki z materiałów syntetycznych,
Chusty do jogi, Ciastolina, Czujniki brania [sprzęt wędkarski],
Deski do paddleboardingu, Deski do pływania, Deski surfingowe, Deskorolki, Dętki do piłek do gry, Domki dla lalek,
Domki zabawkowe dla dzieci, Drony (zabawki), Dyski latające, Dyski sportowe, Dzwonki na choinkę, Dżojstiki do gier
wideo, Ekrany maskujące [artykuły sportowe], Ekspandery
[ćwiczenia], Etykiety na torby golfowe, Figurki do zabawy,
Folie ochronne przystosowane do ekranów gier przenośnych, Gra w domino, Gra w kulki, Gry, Gry nadmuchiwane
do basenów, Gry planszowe, Gry polegające na budowaniu,
Gry przenośne z wyświetlaczami ciekłokrystalicznymi, Gry
towarzyskie, Gry z obręczami, Grzechotki, Gwizdki [wabiki]
myśliwskie, Haczyki wędkarskie, Hantle, Hulajnogi [zabawki],
Huśtawki, Igły do pompek do pompowania piłek do gier,
Kalafonia używana przez sportowców, Kalejdoskopy, Kapiszony do pistoletów [zabawki], Kapiszony wybuchowe [zabawki], Kapoki do pływania, Karty do bingo, Karty do gry,
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Karty na wymianę [gry karciane], Karuzele do wesołych miasteczek, Kije do gier, Kije do snookera, Kije golfowe, Kije hokejowe, Kijki do nartorolek, Kijki narciarskie, Klocki do zabawy [konstrukcyjne], Koła do ruletki, Kołowrotki wędkarskie,
Konfetti, Konie na biegunach [zabawki], Konsole do gier wideo, Kontrolery do konsoli gier, Końcówki do kijów bilardowych, Kosmetyki zabawkowe [nie do stosowania], Kości
do gry, Krawędzie nart, Kreda do kijów bilardowych, Kręgle,
Kubki na kości do gry, Kule bilardowe, Lalki, Latawce, Lotki
[gry], Lotnie, Łóżka dla lalek, Łuki do strzelania, Łyżworolki,
Łyżwy, Madżong, Marionetki, Maski szermiercze, Maski teatralne, Maski zabawkowe, Maszty do desek windsurfingowych, Maszyny do ćwiczeń sprawnościowych, Maszyny
do rzucania piłek, Maszyny i urządzenia do kręgli, Matrioszki
[rosyjskie drewniane lalki umieszczone jedna w drugiej],
Maty z zabawkami dla niemowląt, Misie pluszowe, Modele
będące zabawkami, Modele pojazdów w zmniejszonej skali,
Naciągi do rakiet, Nagolenniki [artykuły sportowe], Nakolanniki [artykuły sportowe], Namioty zabawkowe, Nartorolki,
Narty, Narty skiboardowe, Narty wodne, Ochraniacze [części
strojów sportowych], Ochraniacze genitaliów do użytku
podczas uprawiania sportu, Ochraniacze na łokcie [artykuły
sportowe], Ozdoby choinkowe [z wyjątkiem artykułów
oświetleniowych i słodyczy], Pachinko [japońska gra automatowa], Pałeczki mażoretkowe, Papierowe czapeczki
na przyjęcia, Paralotnie, Pasy do pływania, Pasy do podnoszenia ciężarów [artykuły sportowe], Pasy na talie, do ćwiczeń, Pierścienie do rzucania [gry], Piłki do gier, Piłki do gier
i zabaw, Piniaty, Plansze do gry w warcaby, Plastelina do zabawy, Pluszowe zabawki z przymocowanym kocykiem, Płetwy do nurkowania z akwalungiem, Płetwy do pływania,
Pneumatyczne pistolety [zabawki], Podbieraki dla wędkarzy,
Pojazdy zdalnie sterowane do zabawy, Pokrycie ślizgów
nart, Pompki specjalnie przystosowane do pompowania piłek do gier, Proce [artykuły sportowe], Przenośne gry i zabawki posiadające funkcje telekomunikacyjne, Przenośne
konsole do gier wideo, Przybory do łucznictwa, Przyrządy
do naprawy darni na polu golfowym [akcesoria golfowe],
Przyrządy do wyrzucania rzutek strzelniczych, Przyrządy
stosowane do ćwiczeń fizycznych, Rakiety śnieżne, Rękawice baseballowe, Rękawice bokserskie, Rękawice dla pałkarzy
[akcesoria do gier], Rękawice do gier, Rękawice do szermierki, Rękawice golfowe, Rękawice płetwy do pływania, Roboty
zabawkowe, Rolki do stacjonarnych rowerów treningowych,
Rowery trójkołowe dla dzieci [zabawki], Rzut podkową [gry],
Rzutki strzelnicze [tarcze], Rzutki, strzałki [gra], Samochody
do zabawy, Sanki, Sanki [artykuły sportowe], Siatki do sportów, Siatki na motyle, Siatki tenisowe, Skóra focza [pokrycia
na narty], Smycze do desek surfingowych, Spławiki wędkarskie, Sprzęt do gier wideo, Sprzęt wędkarski, Stacjonarne
rowery treningowe, Sterowniki do zabawek, Stojaki do choinek, Stoły bilardowe, Stoły bilardowe uruchamiane monetami lub żetonami, Stoły do piłkarzyków, Stoły do tenisa stołowego, Strzelające zabawki bożonarodzeniowe w kształcie
cukierków, Suspensoria dla sportowców, Szachownice, Szachy, Szpule do latawców, Sztuczne przynęty wędkarskie,
Śmieszne gadżety do zabawy, Śmieszne gadżety na imprezy, Śnieg sztuczny na choinki, Śnieżne kule, Tarcze elektroniczne, Tarcze strzelnicze, Torby na kije golfowe, na kółkach
lub bez, Torby na sprzęt do krykieta, Torby specjalnie zaprojektowane do nart, Torby specjalnie zaprojektowane na deski surfingowe, Trampoliny, Trampoliny [artykuły sportowe],
Trapezy [uprząż] do desek windsurfingowych, Tryktrak [gra],
Tuby strzelające na imprezy, Tyczki do uprawiania skoku
o tyczce, Ubranka dla lalek, Uchwyty na świeczki choinkowe, Układanki [puzzle], Uprząż wspinaczkowa, Urządzenia
do gier, Urządzenia do sztuczek magicznych, Urządzenia
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do wyrzucania piłek tenisowych, Urządzenia do zaznaczania punktów w bilardzie, Urządzenia pływackie do pływania, Urządzenia zaciskowe [sprzęt do wspinaczki górskiej],
Wabiki do myślistwa lub rybołówstwa, Warcaby, Wędki, Wiązania do nart, Więcierze [pułapki na ryby], Wiszące karuzele
dla dzieci [mobile], Worki treningowe, Wózki na torby golfowe, Wrotki, Wskaźniki brania [sprzęt wędkarski], Wstążki
do gimnastyki artystycznej, Zabawki, Zabawki antystresowe
typu fidget, Zabawki dla zwierząt domowych, Zabawki wypchane, Zapachowe przynęty do łowiectwa i wędkarstwa,
Zdrapki do gier loteryjnych, Zestawy modeli w zmniejszonej
skali do składania [zabawki], Zjeżdżalnie [przedmioty do zabawy], Żetony do gier hazardowych, Żyłki wędkarskie, Żyroskopy i stabilizatory lotu do modeli samolotów w pomniejszonej skali, 29 Agar-agar do celów kulinarnych, Alginiany
do celów kulinarnych, Aloes spożywczy, Anchois nieżywe,
Andouillette, Bekon, Białka jajek, Białko do celów kulinarnych, Biały ser z chudego mleka [quark], Bita śmietana, Bulgogi (koreańskie danie z wołowiny), Bulion (preparaty
do produkcji -), Cassoulet, Cebula konserwowana, Chipsy
owocowe, Chipsy ziemniaczane, Choucroute garnie [kapusta kiszona garnirowana], Confity z kaczki, Czipsy o niskiej
zawartości tłuszczu, Czosnek (konserwowy), Daktyle, Drób
nieżywy, Dziczyzna, Dżem imbirowy, Dżemy, Ekstrakty alg
do celów spożywczych, Ekstrakty mięsne, Enzymy mlekowe
do celów spożywczych, Falafel, Fasolka konserwowa, Filety
rybne, Flaki, Galaretki, Galaretki owocowe, Galarety mięsne,
Groszek konserwowy, Grzyby konserwowane, Guacamole
[pasta z awokado], Homary nieżywe, Hot dogi w cieście kukurydzianym, Hummus [pasta z ciecierzycy], Ikra rybia przetworzona, Imbir kandyzowany, Imbir marynowany, Imbir,
konserwowany, Jadalne gniazda ptaków, Jadalne larwy mrówek preparowane, Jadalne owady, nieżywe, Jadalne suszone kwiaty, Jagody, konserwowane, Jaja, Jaja ślimacze jadalne, Jaja w proszku, Jogurt, Kapusta kwaszona, Karczochy
konserwowe, Kaszanka, Kawior, Kefir [napój mleczny], Kiełbaski do hotdogów, Kiełbaski w cieście, Kiszone warzywa
[kimchi], Klej rybi spożywczy, Klipfisz [solony i suszony
dorsz], Koktajle jajeczne bezalkoholowe, Koktajle mleczne,
Kompot żurawinowy, Kompozycje owoców przetworzonych, Koncentraty na bazie owoców przeznaczone do gotowania, Koncentraty na bazie warzyw przeznaczone do gotowania, Koncentraty rosołowe, Konserwowane ryby, Konserwowane warzywa, Konserwy rybne, Korniszony, Kotlety
sojowe, Kotlety z tofu, Krążki z cebuli, Krem na bazie masła,
Krewetki [nieżywe], Krewetki różowe [nieżywe], Krokiety, Kukurydza cukrowa, przetworzona, Kumys [napój mleczny],
Kwaśna śmietana, Langusty nieżywe, Lecytyna do celów
kulinarnych, Łosoś, nieżywy, Łój spożywczy, Małże (mięczaki) nieżywe, Małże [nieżywe], Margaryna, Marmolada, Masło,
Masło arachidowe, Masło kakaowe, Masło kokosowe [olej
kokosowy], Miąższ owoców, Mięso i wędliny, Mięso konserwowane, Mięso liofilizowane, Mięso solone, Migdały mielone, Mleczne produkty, Mleko, Mleko albuminowe, Mleko
kokosowe, Mleko kokosowe do celów kulinarnych, Mleko
migdałowe, Mleko migdałowe do celów kulinarnych, Mleko
owsiane, Mleko ryżowe, Mleko ryżowe do celów kulinarnych, Mleko skondensowane, Mleko sojowe, Mleko w proszku, Mleko z orzeszków ziemnych, Mleko z orzeszków ziemnych do celów kulinarnych, Mrożone owoce, Nadziewane
roladki z kapusty, Napoje mleczne z przewagą mleka, Napoje na bazie mleka kokosowego, Napoje na bazie mleka migdałowego, Napoje na bazie mleka orzechowego, Napoje
zawierające bakterie kwasu mlekowego, Nasiona słonecznika przetworzone, Nasiona, przetworzone, Nieżywe małże,
Nieżywe mięczaki, Olej i tłuszcz kokosowy [do celów spożywczych], Olej kostny, jadalny, Olej palmowy jadalny, Olej
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rzepakowy jadalny, Olej słonecznikowy do celów spożywczych, Olej sojowy spożywczy, Olej z oliwek jadalny, Olej
z orzecha palmowego do żywności, Olej z siemienia lnianego do celów kulinarnych, Oleje spożywcze, Oliwa z oliwek
z pierwszego tłoczenia, Oliwki konserwowane, Omlety,
Orzechy aromatyzowane, Orzechy kandyzowane, Orzechy
laskowe, przetworzone, Orzechy preparowane, Orzechy
ziemne przetworzone, Osłonki kiełbas, naturalne lub sztuczne, Ostrygi, nieżywe, Owoce gotowane, Owoce konserwowane, Owoce konserwowane w alkoholu, Owoce lukrowane, Owoce przetworzone, Owoce w puszkach, Papryka konserwowana, Pasta z cukinii, Pasta z oberżyny, Pasta z owoców tłoczonych, Pasty do kromek zawierające tłuszcz, Pasty
do smarowania na bazie warzyw, Pasty na bazie orzechów,
Pasztet z wątróbki, Pektyna do celów kulinarnych, Pierożki
na bazie ziemniaków, Pikle, Placki ziemniaczane, Płatki ziemniaczane, Poczwarki jedwabnika do spożycia przez ludzi,
Podpuszczka, Potrawy z ryb do spożycia przez ludzi, Produkty serowarskie, Przecier jabłkowy, Przecier pomidorowy,
Przeciery rybne, Przeciery warzywne, Przekąski na bazie
owoców, Przetwory do zup jarzynowych, Pyłki kwiatowe
jako żywność, Raki nieżywe, Ratatouille, Rodzynki, Ryby,
Ryby solone, Sałatki owocowe, Sałatki warzywne, Sardynki,
nieżywe, Satay, Ser twarogowy, Serwatka, Sfermentowane
pieczone mleko, Skorupiaki nieżywe, Skórki owocowe, Smalec, Smażone placuszki twarogowe, Smażone ziemniaki
(placki ziemniaczane), Soczewica konserwowana, Soja konserwowana spożywcza, Sok cytrynowy do celów kulinarnych, Sok pomidorowy do gotowania, Soki roślinne do gotowania, Spożywczy olej kokosowy, Spożywczy olej kukurydziany, Spożywczy olej sezamowy, Strzykwy nieżywe, Substytuty mleka, Surowce do produkcji tłuszczy jadalnych,
Szpik kostny zwierzęcy jadalny, Szynka, Śledzie nieżywe,
Śmietana [produkty mleczarskie], Śmietana na bazie warzyw, Tahini [pasta z ziarna sezamowego], Tajine [gotowe
danie z mięsa, ryby lub warzyw], Tempeh, Tłuszcze jadalne,
Tofu, Trufle konserwowane, Tuńczyk, nieżywy, Warzywa gotowane, Warzywa liofilizowane, Warzywa przetworzone,
Warzywa suszone, Warzywa w puszkach, Wątroba, White
pudding [rodzaj kaszanki bez krwi], Wieprzowina, Wiórki kokosowe, Wodorosty konserwowe, Wywar bulion, Yakitori,
Yuba [skórka z tofu], Zsiadłe mleko, Zupy, Zupy (składniki
do sporządzania -), Żelatyna, Żółtka jajek, Żywność przygotowywana z ryb, 30 Anyż, Anyż gwiaździsty, Aromaty (preparaty -) do żywności, Aromaty do ciast, inne niż olejki eteryczne, Aromaty kawowe, Aromaty spożywcze inne niż olejki eteryczne, Baozi (nadziewane kluski gotowane na parze),
Batony zbożowe, Bibimbap [ryż z warzywami i wołowiną],
Bita śmietana (preparaty usztywniające do -), Budyń ryżowy,
Bułeczki słodkie, Bułeczki z czekoladą, Bułka tarta, Bułki, Burrito, Chałwa, Cheeseburgery, Chipsy [produkty zbożowe],
Chleb, Chleb bezdrożdżowy, Chleb bezglutenowy, Chow-chow [przyprawa], Chrupiące ciastka z kremem (profiterole), Chutney [ostry, gęsty sos], Ciasta, Ciasteczka, Ciastka,
Ciasto [masa do pieczenia], Ciasto na słodkie wypieki, Ciasto
na wypieki, Ciasto w proszku, Crème brûlées [przypalony
krem], Croissant [rogaliki z ciasta francuskiego], Cukier, Cukier palmowy, Cukierki miętowe, Curry [przyprawa], Cykoria
[substytut kawy], Cynamon [przyprawa], Czekolada, Czekolada pitna, Czosnek mielony [przyprawa], Dania liofilizowane, których głównym składnikiem jest makaron, Dania liofilizowane, których głównym składnikiem jest ryż, Dekoracje
cukiernicze do ciast, Dodatki glutenowe do celów kulinarnych, Dodatki smakowe do napojów, inne niż olejki eteryczne, Drożdże, Dulce de leche [kajmak], Enzymy do ciast, Esencje do artykułów żywnościowych, inne niż esencje eteryczne i olejki eteryczne, Gałka muszkatołowa, Glazury do szyn-
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ki, Glukoza do celów kulinarnych, Gluten jako artykuł spożywczy, Gofry, Gotowe potrawy na bazie makaronu, Goździki [przyprawa], Gryka, przetworzona, Grzanki, Guma do żucia, Guma do żucia odświeżająca oddech, Harissa [przyprawa], Herbata, Herbata mrożona, Herbata z wodorostów kelp,
Herbatniki petit-beurre, Herbatniki słodowe, Imbir [przyprawa], Jadalny papier ryżowy, Jęczmień gnieciony, Jęczmień
łuskany, Jiaozi (pierogi nadziewane), Jogurt mrożony [lody
spożywcze], Kakao, Kanapki, Kanapki z parówką [hot dog],
Kapary, Kapsułki z kawą, Karmelki [cukierki], Kasza bulgur, Kasza kukurydziana, Kasza manna, Kasze spożywcze, Kawa,
Kawa nienaturalna, Kawa niepalona, Keczup, Kiełki pszeniczne do celów spożywczych dla ludzi, Kostki lodu, Krakersy,
Krakersy ryżowe, Kukurydza mielona, Kukurydza palona, Kukurydza prażona [popcorn], Kurkuma, Kuskus [kasza], Kwiaty
i liście jako substytuty herbaty, Laksa, Lizaki lodowe, Lody
jadalne, Lody spożywcze, Lód, Lód naturalny lub sztuczny,
Lód pokruszony ze słodzoną czerwoną fasolą, Lukier
do ciast, Lukier lustrzany [polewa lustrzana], Lukrecja [cukiernictwo], Majonez, Makaron nitki, Makaron rurki, Makaroniki [wyroby cukiernicze], Makaroniki kokosowe, Makarony,
Maltoza, Marcepan, Marynaty, Mąka, Mąka gorczycowa,
Mąka gryczana do celów spożywczych, Mąka jęczmienna,
Mąka kukurydziana, Mąka orzechowa, Mąka pszenna, Mąka
z tapioki, Mąka ziemniaczana, Mieszanki ciasta, Mieszanki
na naleśniki słone, Mięsne sosy, Mięso zapiekane w cieście,
Mięta do wyrobów cukierniczych, Miętówki odświeżające
oddech, Miód, Mleczko pszczele, Muesli, Musy czekoladowe, Musy deserowe, Musztarda, Naleśniki, Naleśniki słone,
Napary, inne niż do celów leczniczych, Napoje czekoladowe
z mlekiem, Napoje herbaciane z mlekiem, Napoje kakaowe
z mlekiem, Napoje na bazie kakao, Napoje na bazie kawy,
Napoje na bazie rumianku, Nielecznicze napoje na bazie
herbaty, Nugat, Ocet, Ocet piwny, Onigiri [kulki ryżowe],
Opłatki, Orzechy w czekoladzie, Owies łuskany, Owocowe
(galaretki -) [słodycze], Pałeczki lukrecjowe [wyroby cukiernicze], Papier jadalny, Papka ryżowa do celów kulinarnych, Papryka [przyprawy], Pasta imbirowa [przyprawa], Pasta migdałowa, Pasta z soi [przyprawy], Pasty czekoladowe do smarowania zawierające orzechy, Pasty na bazie czekolady, Pastylki [wyroby cukiernicze], Pasztet w cieście (pâté en
croûte), Pesto [sos], Piccalilli [marynowane warzywa w pikantnym sosie musztardowym], Pielmieni [pierogi z nadzieniem mięsnym], Pieprz, Piernik, Pierożki na bazie mąki, Pierożki ravioli, Pizza, Placki, Placki z kimchi [kimchijeon], Płatki
kukurydziane, Podpłomyki na bazie ziemniaków, Pomadki
[cukierki], Pralinki, Preparaty do zmiękczania mięsa do użytku domowego, Preparaty roślinne zastępujące kawę, Produkty spożywcze na bazie owsa, Produkty wiążące do kiełbas, Propolis, Proszek do pieczenia, Proszki do sporządzania
lodów, Przekąski na bazie ryżu, Przekąski na bazie zbóż, Przetworzona komosa ryżowa, Przetworzone nasiona do użytku
jako przyprawa, Przyprawy, Przyprawy korzenne, Przyprawy
smakowe (sosy, marynaty), Ptifurki [ciasteczka], Puddingi,
Quiche, Ramen (japońskie danie na bazie makaronu), Rośliny strączkowe (mączka z -), Ryż, Ryż błyskawiczny, Ryż preparowany zawijany w wodorosty, Sago, Sajgonki, Siemię
lniane do celów kulinarnych [przyprawa], Skrobia do celów
spożywczych, Skrystalizowany cukier kamienny, Słodycze
owocowe, Słodziki naturalne, Słód do celów spożywczych,
Soba [japoński makaron z gryki], Soda oczyszczona [wodorowęglan sodu do pieczenia], Sojowa (mąka -), Sorbety
[lody], Sos jabłkowy [przyprawa], Sos sojowy, Sos żurawinowy [przyprawa], Sosy [przyprawy], Sosy do makaronów,
Sosy owocowe, Sosy pomidorowe, Sosy sałatkowe, Sól
do konserwowania żywności, Sól kuchenna, Sól selerowa,
Spaghetti, Suchary, Sushi, Syrop z agawy [słodzik naturalny],
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Syropy i melasa, Szafran [przyprawa], Środki wiążące do lodów spożywczych, Tabule [sałatka z kuskus], Tacos [danie
meksykańskie], Tamaryndowiec [przyprawa], Tapioka, Tarty
(z owocami), Tortille, Udon [makaron japoński], Wafle ryżowe, Wanilia [aromat], Wanilina [aldehyd, substytut wanilii],
Woda morska do gotowania, Woda z kwiatu pomarańczy
do celów kulinarnych, Wodorowinian potasowy do celów
kulinarnych, Wyroby cukiernicze, Wyroby cukiernicze do dekoracji świątecznych choinek, Wyroby cukiernicze na bazie
migdałów, Wyroby cukiernicze na bazie orzechów arachidowych, Wyroby czekoladowe do dekoracji ciast, Wysokoproteinowe batoniki zbożowe, Zaczyn, Zagęszczacze stosowane przy gotowaniu produktów spożywczych, Zboża, Ziarna
sezamu [przyprawy], Ziele angielskie, Zioła do celów spożywczych, Zioła konserwowane [przyprawy], 31 Algarobilla
[pasza dla zwierząt], Aloes [roślina], Artykuły jadalne do żucia dla zwierząt, Bagassa z trzciny cukrowej [w stanie surowym], Buraki. świeże, Cebula świeża [warzywa], Cebulki
kwiatowe, Chleb świętojański surowy, Chmiel, Choinki, Cukinie świeże, Cykoria świeża, Cytryny świeże, Czosnek, świeży,
Darń naturalna, Drewno nieobrobione, Drożdże jako pasza
dla zwierząt, Drób (preparaty zwiększające niesienie się -),
Drób [żywy], Drzewa [rośliny], Fasola, świeża, Groch świeży,
Grzybnia do rozmnażania, Grzyby świeże, Homary żywe,
Ikra rybia, Jadalne owady, żywe, Jadalne siemię lniane, nieprzetworzone, Jagody jałowca, Jagody świeże owoce, Jaja
do wylegania. zapłodnione, Jajeczka jedwabników, Jedwabniki, Jęczmień, Kabaczki świeże, Karczochy świeże, Karmy
i pasze dla zwierząt, Karpie koi. żywe, Kasze dla drobiu, Kasztany jadalne świeże, Kiełki pszenicy jako pasza dla zwierząt,
Kompozycje świeżych owoców, Konopie, nieprzetworzone,
Kopra, Kora surowa, Korek jako surowiec, Korzenie cykorii,
Korzenie do spożycia przez zwierzęta, Krzewy, Krzewy róż,
Kukurydza, Kwiaty, Kwiaty suszone do dekoracji, Langusty
[żywe], Liofilizowana przynęta wędkarska, Łosoś, żywy, Łupiny orzechów kokosowych, Makuchy, Makuchy rzepaku dla
bydła, Makuchy z kukurydzy dla bydła, Małże żywe, Mączka
dla zwierząt, Mączka lniana [pasza], Mączka lniana jako pasza dla zwierząt, Mączka rybna na pasze dla zwierząt, Mączka z orzechów arachidowych dla zwierząt, Mąka z ryżu [pasza], Menażeria [dzikie, egzotyczne, żywe zwierzęta do celów wystawowych lub naukowych], Mesz dla tuczonych
zwierząt hodowlanych, Migdały [owoce], Napoje dla zwierząt domowych, Nasienie żyta, Nasiona, Nieprzetworzona
gryka, Nieprzetworzona komosa ryżowa, Nieprzetworzone
kolby kukurydzy [łuskane lub niełuskane], Nieprzetworzone
orzechy, Odpady z gorzelni [pasza dla zwierząt], Ogórki
świeże, Oliwki świeże, Orzechy kokosowe, Orzechy koli,
Orzechy laskowe świeże, Orzeszki arachidowe (makuchy z -)
dla zwierząt, Orzeszki arachidowe świeże, Osad gorzelniany
[pozostałości w czasie produkcji wina], Ostrygi żywe, Ości
mątwy dla ptactwa, Otręby [pokarm dla zwierząt], Otręby
zbożowe, Owies, Owoce cytrusowe świeże, Owoce świeże,
Palmy, Palmy [liście palmowe], Papier pokryty piaskiem
[ściółka] dla zwierząt domowych, Papryki [rośliny], Pasza dla
zwierząt tucznych, Piasek aromatyczny [ściółka] dla zwierząt
domowych, Pnie drzew, Pokarm dla ptaków, Pokarm dla
zwierząt domowych, Pokrzywy, Pomarańcze, Pory świeże,
Produkty do tuczenia zwierząt, Produkty uboczne z procesu
obróbki ziaren zbóż jako pasza dla zwierząt, Przynęty dla
wędkarstwa [żywe], Pszenica, Pyłek [materiał surowy], Rabarbar świeży, Raki żywe, Rośliny, Rośliny konopi, Rośliny suszone do dekoracji, Ryby żywe, Ryż nieprzetworzony, Sadzonki,
Sałata świeża, Sardele, żywe, Sardynki. żywe, Sezam jadalny
nieprzetworzony, Siano, Siemię lniane jako pasza dla zwierząt, Skorupiaki [żywe], Słoma [pasza], Słoma na ściółkę, Słomiana mierzwa [do przykrycia humusu], Słód dla piwowar-
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stwa i gorzelni, Soczewica świeża [warzywa], Sól dla bydła,
Spożywcze pasze wzmacniające dla zwierząt, Strzykwy
żywe, Suchary dla psów, Surowe drewno, Szpinak świeży,
Szyszki chmielowe, Szyszki sosnowe, Ściółka dla zwierząt,
Ściółka torfowa, Śledzie, żywe, Świeże kwiaty jadalne, Świeże ziarna soi, Świeże ziemniaki, Świeży imbir, Trufle świeże,
Trzcina cukrowa, Tuńczyk żywy, Wapno do pasz, Warzywa
świeże, Wieńce z kwiatów naturalnych, Winogrona świeże,
Winorośle, Wióry drewniane do wyrobu miazgi drzewnej,
Wodorosty spożywcze nieprzetworzone dla ludzi lub zwierząt, Wysłodziny, Wytłoki z owoców, Zarodki [botanika],
Zboże w ziarnach nieprzetworzone, Ziarna [zboże], Ziarno
do żywienia zwierząt, Ziarno kakaowe w stanie surowym,
Zioła ogrodowe świeże, Zwierzęta hodowlane do reprodukcji, Zwierzęta żywe, 32 Aperitify bezalkoholowe, Barley Wine
[piwo], Bezalkoholowe preparaty do produkcji napojów,
Bezalkoholowe wyciągi z owoców, Brzeczka piwna, Brzeczka słodowa, Chmiel (wyciąg z-) do wytwarzania piwa, Cydr
bezalkoholowy, Drinki na bazie piwa, Esencje do wytwarzania napojów bezalkoholowych nie w postaci olejków eterycznych, Koktajle bezalkoholowe, Kwas chlebowy [napoje
bezalkoholowe], Lemoniada, Moszcz, Napoje bezalkoholowe, Napoje bezalkoholowe na bazie aloesu, Napoje bezalkoholowe na bazie miodu, Napoje bezalkoholowe na bazie
suszonych owoców, Napoje bezalkoholowe o smaku herbaty, Napoje bezalkoholowe o smaku kawy, Napoje energetyzujące, Napoje gazowane (proszek do wytwarzania-), Napoje izotoniczne, Napoje na bazie owoców lub warzyw, Napoje na bazie ryżu inne niż substytuty mleka, Napoje na bazie
soi inne niż substytuty mleka, Napoje serwatkowe, Napoje
sportowe wzbogacane proteinami, Napój imbirowy, Orszada, Owoce (bezalkoholowe napoje z soków-), Owocowe
nektary bezalkoholowe, Pastylki do napojów gazowanych,
Piwo, Piwo słodowe, Pomidory (sok-) [napój], Sarsaparilla
(napoje bezalkoholowe z-), Shandy [napój składający się
z piwa i lemoniady], Soki, Soki warzywne [napoje], Sorbety
[napoje], Syrop do lemoniady, Syropy do napojów, Winogrona (moszcz-) niesfermentowany, Woda [napoje], Woda gazowana, Woda gazowana (preparaty do produkcji-), Woda
litowa, Woda mineralna [napoje], Woda selcerska, Woda sodowa, Woda stołowa, 33 Alkohol ryżowy, Alkohole wysokoprocentowe [napoje], Alkoholowe (ekstrakty-), Alkoholowe
(esencje-), Alkoholowe ekstrakty owocowe, Anyżówka [likier], Aperitify, Arak, Brandy, Curaçao [likier], Cydr, Destylowane napoje, Destylowane napoje alkoholowe na bazie
zbóż, Dżin, Gorzkie nalewki, Gotowe napoje alkoholowe
inne niż na bazie piwa, Gruszecznik [napój alkoholowy],
Kirsz [alkohol na bazie wiśni], Koktajle, Likiery, Miętowy (likier-), Miód pitny, Napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa),
Napoje alkoholowe na bazie trzciny cukrowej, Napoje alkoholowe wspomagające trawienie [likiery i alkohole wysokoprocentowe], Napoje alkoholowe zawierające owoce, Piquette [wino z wytłoczyn winogronowych], Rum, Sake, Whisky,
Wino, Wódka, 34 Bibułki papierosowe, Bloczki bibułki papierosowej, Ciekłe roztwory do użytku w e-papierosach, Cygara,
Cygaretki, Cygarnice, Cygarniczki, Fajki, Fajki (stojaczki na -),
Fajki wodne, Filtry do papierosów, Gilotynki do cygar, Higroskopijny (papier -) do fajek, Humidory, Kamienie do zapalniczek, Knoty do zapalniczek, Papierosy, Papierosy (kieszonkowe przyrządy do skręcania -), Papierosy elektroniczne, Papierosy zawierające substytuty tytoniu nie do celów leczniczych, Papierośnice, Pojemniczki z gazem do zapalniczek,
Pojemniki na zapałki, Popielniczki dla palaczy, Przybory
do czyszczenia fajek, Spluwaczki dla żujących tytoń, Środki
aromatyzujące do stosowania w papierosach elektronicznych inne niż olejki eteryczne, Środki aromatyzujące do tytoniu inne niż olejki eteryczne, Tabaka, Tabakierki, Tytoń, Ty-
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toń (pojemniki na -), Tytoń do żucia, Ustniki do cygar, Ustniki
do cygarniczek, Ustniki z bursztynu do papierosów i cygar,
Waporyzatory dla palaczy do stosowania doustnego, Woreczki na tytoń, Zapalniczki dla palaczy, Zapałki, Zapałki (pudełka na -), Zioła do palenia, 39 Akcje ratunkowe [transport],
Chroniony transport przedmiotów wartościowych, Dostarczanie gazet, Dostarczanie kwiatów, Dostarczanie paczek,
Dostarczanie towarów zamówionych korespondencyjnie,
Dostarczanie wiadomości, Dostawa energii elektrycznej,
Dostawa towarów, Dystrybucja energii, Dystrybucja wody,
Eskortowanie podróżnych, Fracht, Fracht [przewóz towarów], Frankowanie przesyłek pocztowych, Holowanie, Informacja o składowaniu, Informacja o transporcie, Informacje
o ruchu drogowym, Logistyka transportu, Łamanie lodu,
Magazynowanie elektronicznych nośników danych lub dokumentów, Maklerstwo okrętowe, Maklerstwo transportowe, Napełnianie automatów sprzedających, Obsługa śluz,
Organizacja transportu osobowego na rzecz osób trzecich
poprzez aplikację online, Organizacja wiz podróżnych, paszportów i dokumentów na podróż dla osób wyjeżdżających
za granicę, Organizowanie rejsów, Pakowanie prezentów, Pakowanie towarów, Parkowanie samochodów, Pilotowanie,
Pilotowanie dronów cywilnych, Pojazdy (wypożyczanie -),
Pośrednictwo frachtowe, Powietrzny (transport -), Przechowywanie łodzi, Przenoszenie przewóz bagaży, Przeprowadzki, Przewożenie, Przewóz samochodami ciężarowymi,
Ratownictwo podwodne, Rezerwacja miejsc na podróż, Rezerwacja transportu, Składowanie bagażu, Składowanie towarów, Spedycja, Ściąganie statków z mielizny, Transport,
Transport autobusowy, Transport barkami, Transport i przechowywanie odpadów, Transport karetkami ratunkowymi,
Transport kolejowy, Transport łodziami, Transport łodziami
spacerowymi, Transport mebli, Transport morski, Transport
pasażerski, Transport promowy, Transport rurociągami,
Transport rzeczny, Transport samochodami opancerzonymi,
Transport tramwajowy, Udzielanie wskazówek o trasie dojazdu do celów podróży, Usługi butelkowania, Usługi car-sharingu, Usługi kierowców, Usługi kurierskie [wiadomości
lub towary], Usługi pomocy drogowej w przypadku awarii
pojazdów, Usługi ratownicze, Usługi rozładunku towarów,
Usługi taksówek, Usługi transportu barkami, Usługi transportu na wycieczki ze zwiedzaniem, Usługi transportu samochodami silnikowymi, Usługi w zakresie carpoolingu,
Usługi w zakresie organizowania transportu dla wycieczek,
Uzupełnianie banknotów w bankomatach, Wynajem autokarów, Wynajem łodzi, Wynajem samochodów, wynajem
silników lotniczych, Wynajem statków powietrznych, Wynajem systemów nawigacyjnych, Wynajem traktorów, Wynajem zamrażarek, Wynajmowanie garaży, Wynajmowanie
koni, Wynajmowanie magazynów, Wynajmowanie miejsc
parkingowych, Wypożyczanie dzwonów nurkowych [kesony], Wypożyczanie elektrycznych chłodziarek do wina, Wypożyczanie kontenerów magazynowych, Wypożyczanie
samochodowych bagażników dachowych, Wypożyczanie
samochodów wyścigowych, Wypożyczanie skafandrów
nurkowych, Wypożyczanie wagonów towarowych, Wypożyczanie wózków inwalidzkich, Wypożyczanie zamrażarek,
Wystrzeliwanie satelitów na rzecz osób trzecich, Załadunek,
wyładunek statków, Zbieranie wyrobów nadających się
do przetworzenia (transport).
536291
(220) 2021 11 09
HASCO TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)

(210)
(731)
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(540) REKITIN IMMUNO

(531)

29.01.15, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 05.09.06, 05.09.22,
05.09.23, 03.09.02, 03.09.24, 26.01.01, 26.01.02, 26.01.06,
26.04.02, 26.04.05, 26.04.06, 26.04.10
(510), (511) 5 Produkty farmaceutyczne, Wyroby medyczne
w postaci kapsułek i tabletek, Leki, Substancje dietetyczne
do celów leczniczych, Preparaty do celów medycznych,
Preparaty farmaceutyczne stosowane w leczeniu ludzi, Preparaty ziołowe, preparaty ziołowo-witaminowe, preparaty
farmaceutyczne w postaci tabletek, Preparaty farmaceutyczne w postaci kapsułek, Preparaty farmaceutyczne w postaci tabletek powlekanych, Preparaty w postaci płynnej,
Preparaty w postaci kropli, Leki dla ludzi, Pastylki do celów
farmaceutycznych, Pigułki do celów farmaceutycznych,
Krople do celów farmaceutycznych, Kapsułki do celów farmaceutycznych, Tabletki do celów farmaceutycznych, Tabletki powlekane do celów farmaceutycznych, Preparaty
farmaceutyczne zawierające w swoim składzie witaminy
i/lub mikroelementy i/lub makroelementy i/lub wyciągi
z ziół i lub wyciągi z owoców, Preparaty farmaceutyczne
w postaci tabletek zawierające w swoim składzie wyciągi
z roślin, Preparaty farmaceutyczne w postaci kapsułek zawierające w swoim składzie wyciągi z roślin, Preparaty farmaceutyczne w postaci tabletek powlekanych zawierające
w swoim składzie wyciągi z roślin, Preparaty w postaci płynnej zawierające w swoim składzie wyciągi z roślin, Preparaty
w postaci kropli zawierające w swoim składzie wyciągi z roślin, Leki dla ludzi zawierające w swoim składzie wyciągi z roślin, Pastylki do celów farmaceutycznych zawierające w swoim składzie wyciągi z roślin, Pigułki do celów farmaceutycznych zawierające w swoim składzie wyciągi z roślin, Krople
do celów farmaceutycznych zawierające w swoim składzie
wyciągi z roślin, Kapsułki do celów farmaceutycznych zawierające w swoim składzie wyciągi z roślin, Tabletki do celów
farmaceutycznych zawierające w swoim składzie wyciągi
z roślin, Tabletki powlekane do celów farmaceutycznych
zawierające w swoim składzie wyciągi z roślin, Suplementy
diety inne niż do celów leczniczych, suplementy żywności
inne niż do celów leczniczych, środki dietetyczne inne niż
do celów leczniczych, dietetyczne substancje inne niż do celów leczniczych, preparaty roślinne, wszystkie ww. produkty
sporządzone z towarów zawartych w tej klasie lub w większości z tych produktów, Suplementy diety inne niż do celów
leczniczych zawierające w swoim składzie wyciągi z owoców
i/lub wyciągi z warzyw i/lub ziół i/lub witaminy i/lub mikroelementy i/lub makroelementy, Suplementy żywności inne
niż do celów leczniczych zawierające w swoim składzie wyciągi z owoców i/lub wyciągi z warzyw i lub ziół i/lub wita-
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miny i/lub mikroelementy i/lub makroelementy, Środki dietetyczne inne niż do celów leczniczych zawierające w swoim
składzie wyciągi z owoców i lub wyciągi z warzyw i/lub ziół
i/lub witaminy i/lub mikroelementy i/lub makroelementy.
(210)
(731)
(540)
(540)

Nr ZT51/2021

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AERO CANDLE

536306
(220) 2021 11 10
KRAWIEC KRZYSZTOF, Swojczany
(znak słowno-graficzny)
GUTIMEX

(531) 01.05.01, 18.05.01, 27.05.01, 29.01.02
(510), (511) 4 Świece sojowe, Świece zapachowe, Świece.
(531)

29.01.14, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.08, 27.05.11, 27.05.17,
27.05.24, 26.04.02, 26.04.04, 26.04.06, 26.04.07,
26.04.12, 26.04.18, 26.04.22, 26.11.02, 26.11.05
(510), (511) 29 Kiszona kapusta i kiszone ogórki, Kiszone warzywa kimchi, Sałatki warzywne, Warzywa gotowane, konserwowane, suszone, Warzywa w puszkach.
536318
(220) 2021 11 10
BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) Bielenda BLUE MATCHA
(510), (511) 3 Nielecznicze kosmetyki do pielęgnacji twarzy,
Kosmetyki do makijażu i demakijażu.
(210)
(731)

536319
(220) 2021 11 10
BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SKIN sensory mask RESTART
(210)
(731)

(531) 26.11.01, 27.05.01, 27.05.10, 29.01.15
(510), (511) 3 Nielecznicze kosmetyki do pielęgnacji twarzy,
Kosmetyki do makijażu i demakijażu, Kosmetyki do pielęgnacji twarzy, Maseczki i peelingi do pielęgnacji twarzy.
536320
(220) 2021 11 10
BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FOOT REMEDY+
(210)
(731)

(531) 24.17.07, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 Kosmetyki do pielęgnacji stóp.
(210)
(731)

536327
(220) 2021 11 10
RUSZTECKA KATARZYNA, Warszawa

536331
(220) 2021 11 10
DOM INWESTYCYJNY XELION SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Xelion
(510), (511) 9 Oprogramowanie, Aplikacje do pobrania
na smartfony, Aplikacje komputerowe do pobrania, Aplikacje
do pobrania, Aplikacje biurowe i biznesowe, Aplikacje
do łączności maszyna-maszyna [m2m], Dane zapisane elektronicznie, Mobilne aplikacje, Oprogramowanie biznesowe,
Oprogramowanie do analizy danych biznesowych, Oprogramowanie do smartfonów, Oprogramowanie i aplikacje
do urządzeń przenośnych, Pobieralne aplikacje na telefony
komórkowe do zarządzania danymi, Oprogramowanie
do tabletów, Oprogramowanie komputerowe, nagrane,
Oprogramowanie do pobrania, Oprogramowanie dla bankowości, Oprogramowanie do zarządzania finansami, Oprogramowanie do płatności elektronicznych, Oprogramowanie
do wykonywania płatności, Oprogramowanie typu wirtualny asystent, Oprogramowanie do prognoz rynkowych,
Oprogramowanie komputerowe do celów biznesowych,
Oprogramowanie do przetwarzania transakcji biznesowych,
Oprogramowanie do przetwarzania w chmurze, Oprogramowanie do zarządzania procesami biznesowymi, Oprogramowanie komputerowe dotyczące obsługi transakcji finansowych, Oprogramowanie komputerowe do analizy informacji rynkowych, Oprogramowanie komputerowe do przetwarzania informacji rynkowych, Oprogramowanie komputerowe do wytwarzania modeli finansowych, Pobieralne
oprogramowanie komputerowe do zarządzania danymi, Pobieralne oprogramowanie komputerowe do zarządzania informacjami, Oprogramowanie do zarządzania relacjami
z klientami, Oprogramowanie komputerowe do pobrania dla
technologii blockchain, Oprogramowanie komputerowe
[programy] do zarządzania bazami danych, Komputerowe
oprogramowanie do chatbotów do symulowania rozmów,
Oprogramowanie do uczenia maszynowego dla sektora finansów, Oprogramowanie do handlu elektronicznego i płatności elektronicznych, Oprogramowanie umożliwiające bezpieczne przeprowadzanie transakcji kartami kredytowymi,
Oprogramowanie komputerowe do pobrania do stosowania
jako portfel elektroniczny, Oprogramowanie do integracji
sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego w dziedzinie
dużych zbiorów danych, Oprogramowanie komputerowe
do komunikacji, umożliwiające klientom dostęp do informacji na temat rachunków bankowych i przeprowadzanie operacji bankowych, Oprogramowanie do zarządzania danymi
i plikami oraz do baz danych, Oprogramowanie do zarządzania treścią, Interaktywne oprogramowanie komputerowe,
Interaktywne płyty DVD, Interaktywne systemy komputero(210)
(731)
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we, Interaktywne urządzenia do transferu danych, Interfejsy
komputerowe, Interfejsy komunikacyjne, Karty USB, Nagrane
dyski kompaktowe, Nagrane programy komputerowe, Nośniki do danych, Nośniki dostosowane do telefonów komórkowych, Pakiety oprogramowania komputerowego, Pamięć
USB [pendrive], Płyty kompaktowe, Podcasty, Programy
komputerowe, Publikacje elektroniczne, Sprzęt i akcesoria
do przetwarzania danych (elektryczne i mechaniczne), Urządzenia technologii informacyjnej i audiowizualne, Utrwalone
na nośnikach informacje i dane, 35 Administrowanie dotyczące planowania działalności gospodarczej, Administrowanie i zarządzanie działalnością gospodarczą, Administrowanie w zakresie oceny przedsiębiorstw, Analiza danych biznesowych, Analiza danych i statystyk dotyczących badań rynkowych, Analiza informacji w zakresie działalności gospodarczej, Analiza ocen dotyczących zarządzania działalnością
gospodarczą, Analiza położenia (stanu) firmy, Analiza rynku,
Analiza systemów zarządzania działalnością gospodarczą,
Analiza trendów biznesowych, Analiza trendów marketingowych, Analiza zarządzania w biznesie, Analiza zysków biznesowych, Analizy badań rynkowych, Analizy biznesowe rynków, Analizy ekonomiczne do celów działalności gospodarczej, Analizy funkcjonowania firm, Analizy gospodarcze,
Analizy kosztów i korzyści, Analizy prognoz ekonomicznych
do celów działalności gospodarczej, Analizy rynku, Audyt
działalności gospodarczej, Audyt przedsiębiorstw, Audyt finansowy, Badania biznesowe, Badania dla celów działalności
gospodarczej, Badania dotyczące działalności gospodarczej
dla nowych przedsiębiorstw, Doradztwo i konsultacje w zakresie działalności gospodarczej, Badania dotyczące działalności gospodarczej, Badania ekonomiczne do celów działalności gospodarczej, Badania i analizy rynkowe, Badania działalności gospodarczej i badania rynkowe, Badania projektów
dotyczących działalności gospodarczej, Badania rynku i analizy biznesowe, Badania w zakresie biznesu, Badania w zakresie działalności gospodarczej i usługi doradcze, Badania
w zakresie wydajności działalności gospodarczej, Badanie
działalności gospodarczej i rynku, biznesowe usługi doradcze i konsultacyjne, Biznesowe usługi doradcze w zakresie
zarządzania działalnością gospodarczą, Doradzanie przedsiębiorstwom handlowym w zakresie prowadzenia ich interesów, Doradzanie przedsiębiorstwom przemysłowym w zakresie prowadzenia interesów, Doradztwo biznesowe, Doradztwo dla przedsiębiorstw przemysłowych lub handlowych w zakresie prowadzenia firmy, Doradztwo dotyczące
działalności gospodarczej, Doradztwo dotyczące korporacyjnej struktury firm, Doradztwo dotyczące organizowania
działalności gospodarczej, Doradztwo gospodarcze dotyczące likwidacji, Doradztwo dotyczące zbywania firm, Doradztwo handlowe w zarządzaniu działalnością gospodarczą, Doradztwo i pomoc w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, Doradztwo specjalistyczne w sprawach
działalności gospodarczej, Doradztwo w dziedzinie przejmowania firm, Doradztwo w dziedzinie zarządzania ryzykiem
w przedsiębiorstwie, Doradztwo w sprawach działalności
gospodarczej, Doradztwo w zakresie administrowania działalnością gospodarczą, Doradztwo w zakresie analizy biznesowej, Doradztwo w zakresie działalności gospodarczej dotyczące fuzji przedsiębiorstw, Doradztwo w zakresie działalności gospodarczej dotyczące zbyć, Doradztwo w zakresie
działalności gospodarczej dotyczące reorganizacji finansowej, Doradztwo w zakresie działalności gospodarczej dotyczące rozwoju produktu, Doradztwo w zakresie działalności
gospodarczej związane z niewypłacalnością, Doradztwo
w zakresie efektywności biznesowej, Doradztwo w zakresie
fuzji przedsiębiorstw, Doradztwo w zakresie nabywania
przedsiębiorstw, Doradztwo w zakresie organizowania i pro-
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wadzenia działalności gospodarczej, Doradztwo w zakresie
organizacji lub zarządzania przedsiębiorstwem handlowym,
Doradztwo w zakresie organizacji i zarządzania działalnością
gospodarczą, Doradztwo w zakresie organizacji i zarządzania przedsiębiorstwami, Doradztwo w zakresie organizowania działalności gospodarczej, Doradztwo w zakresie planowania działalności gospodarczej, Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, Doradztwo w zakresie
przejęć przedsiębiorstw, Doradztwo w zakresie przejęć (nabycia), Doradztwo w zakresie przenoszenia przedsiębiorstwa, Doradztwo w zakresie strategii dla przedsiębiorstw,
Doradztwo w zakresie wydajności przedsiębiorstw, Doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, Doradztwo w zakresie
zarządzania firmą, Doradztwo w zakresie zarządzania ryzykiem [działalność gospodarcza], Doradztwo w zakresie zarządzania biznesowego i organizacji przedsiębiorstw, Doradztwo związane z audytem, Doradztwo związane z zarządzaniem, Dostarczanie danych dotyczących działalności gospodarczej, Ekonomiczne prognozy, Ekspertyzy w zakresie wydolności przedsiębiorstw, Gromadzenie informacji dla firm,
Interpretacja danych dotyczących badań rynku, Informacja
handlowa, Informacja o działalności gospodarczej, Konsultacje dotyczące zarządzania korporacyjnego, Konsultacje dotyczące zbyć w zakresie działalności gospodarczej, Konsultacje specjalistyczne w zakresie działalności gospodarczej dotyczące zakładania przedsiębiorstw, Konsultacje w zakresie
badań biznesowych, Konsultacje w dziedzinie wycen biznesowych, Konsultacje w zakresie działalności gospodarczej dla
firm, Konsultacje w zakresie oceny rynku, Konsultacje w zakresie organizacji działalności gospodarczej, Konsultacje
w zakresie organizacji działalności gospodarczej i ekonomiki
przedsiębiorstwa, Konsultacje w zakresie planowania działalności gospodarczej, Nabywanie przedsiębiorstw, Nabywanie
informacji handlowych, Nabywanie informacji o działalności
gospodarczej dotyczących działalności spółki, Nabywanie
informacji w zakresie działalności gospodarczej dotyczących
statusu firmy, Nadzór nad zarządzaniem działalnością gospodarczą, Negocjowanie i rozliczanie transakcji handlowych dla
osób trzecich, Negocjowanie transakcji handlowych dla
osób trzecich, Negocjowanie umów biznesowych dla osób
trzecich, Planowanie dotyczące zarządzania działalnością
gospodarczą, mianowicie wyszukiwanie partnerów do fuzji
i przejęć oraz dla przedsiębiorstw, Planowanie działalności
gospodarczej, Planowanie strategiczne dla działalności gospodarczej, Planowanie sukcesji w firmach, Planowanie w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, Pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, Pośrednictwo w kontaktach handlowych i gospodarczych, Pośrednictwo w zakresie transakcji handlowych i umów handlowych, Pośredniczenie i zawieranie transakcji handlowych dla osób trzecich,
Poszukiwania przejęć firm, Pozyskiwanie umów [dla osób
trzecich], Profesjonalne doradztwo w zakresie prowadzenia
działalności gospodarczej, Profesjonalne doradztwo w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, Prowadzenie
przedsiębiorstw [dla osób trzecich], Przenoszenie personelu,
Przeprowadzanie wycen przedsiębiorstw, Przetwarzanie,
systematyzacja danych i zarządzanie nimi, Rachunkowość,
księgowość i audyt, Strategiczna analiza biznesowa, Usługi
analizy i informacji biznesowej oraz badania rynkowe, Usługi
doradcze i informacyjne w zakresie organizowania działalności gospodarczej i zarządzania nią, Usługi doradcze i konsultingowe w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą,
Usługi doradcze w zakresie przejęć firm, Usługi doradcze
w zakresie zarządzania działalnością handlową, Usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej, Usługi doradcze
w zakresie działalności gospodarczej i usługi zarządzania
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działalnością gospodarczą, Usługi doradcze w zakresie strategii w działalności gospodarczej, Usługi doradcze związane
z nabywaniem przedsiębiorstw, Usługi doradztwa biznesowego, Usługi doradztwa w zakresie zarządzania biznesowego, Usługi doradztwa w zakresie przygotowywania i przeprowadzania transakcji handlowych, Usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej dotyczące likwidacji przedsiębiorstw, Usługi ekspertów w zakresie wydajności przedsiębiorstw, Usługi ekspertów w zakresie efektywności biznesowej, Usługi konsultacyjne i doradcze w dziedzinie strategii
biznesowej, Usługi konsultacji biznesowych dotyczące planowania i wychodzenia z kryzysu, Usługi księgowe na potrzeby fuzji i przejęć, Usługi oceny rynku, Usługi planowania
dla przedsiębiorstw, Usługi pośrednictwa biznesowego dotyczące kontaktowania ze sobą potencjalnych inwestorów
prywatnych z przedsiębiorcami potrzebującymi finansowania, Usługi pośrednictwa w interesach, Usługi pośrednictwa
w handlu, Usługi pośrednictwa i doradztwa handlowego
w dziedzinie sprzedaży produktów i świadczenia usług, Usługi szacowania ryzyka w działalności gospodarczej, Usługi
w zakresie business intelligence [analityki biznesowej], Usługi
w zakresie fuzji przedsiębiorstw, Usługi w zakresie nawiązywania kontaktów między przedsiębiorstwami gospodarczymi, Usługi w zakresie oceny podmiotów gospodarczych,
Usługi w zakresie oceny rynku, Usługi w zakresie oceny marki,
Usługi w zakresie oceny kosztów, Usługi w zakresie strategii
biznesowych, Usługi związane z przenoszeniem przedsiębiorstw, Zarządzanie działalnością gospodarczą, Zarządzanie
i doradztwo w sprawach działalności gospodarczej, Zarządzanie procesami biznesowymi, Zarządzanie procesami biznesowymi i doradztwo w tym zakresie, 36 Administrowanie
finansami, Administrowanie funduszami i inwestycjami, Administrowanie funduszami inwestycyjnymi, Administrowanie inwestycjami, Administrowanie planami ubezpieczeniowymi, Agencje ubezpieczeniowe, Analiza inwestycyjna, Analizy danych finansowych, Analizy finansowe, Analizy w zakresie inwestycji, Analizy finansowo-ekonomiczne, Analizy inwestycji finansowych i badania w zakresie papierów wartościowych, Badania finansowe, Badania finansowe w dziedzinie zarządzania ryzykiem, Doradcze usługi zarządzania finansowego, Dokonywanie transakcji finansowych, Doradztwo
dotyczące inwestycji kapitałowych, Doradztwo dotyczące
inwestowania w nieruchomości, Doradztwo dotyczące kredytów, Doradztwo dotyczące pożyczek, Doradztwo finansowe, Doradztwo finansowe dotyczące funduszy powierniczych, Doradztwo finansowe dotyczące inwestycji, Doradztwo finansowe dotyczące podatków, Doradztwo finansowe
dotyczące rozliczeń, Doradztwo finansowe i ubezpieczeniowe, Doradztwo finansowe i usługi konsultingu finansowego,
Doradztwo finansowe w sprawach papierów wartościowych, Doradztwo finansowe w zakresie podatków, Doradztwo finansowe dotyczące planowania podatków, Doradztwo finansowe w zakresie planów emerytalnych, Doradztwo
finansowe w zakresie zarządzania aktywami, Doradztwo finansowe związane z inwestowaniem w infrastrukturę, Doradztwo finansowe związane z inwestowaniem w nieruchomości, Doradztwo i analiza finansowa, Doradztwo inwestycyjne, Doradztwo kredytowe, Doradztwo podatkowe
[nie dotyczy prowadzenia rachunków], Doradztwo podatkowe [nie dotyczy księgowości], Doradztwo ubezpieczeniowe,
Doradztwo w dziedzinie zakupu nieruchomości, Doradztwo
w dziedzinie zarządzania ryzykiem [finansowym], Doradztwo w sprawach finansowych, Doradztwo w sprawach papierów wartościowych, Doradztwo w sprawach ubezpieczeniowych, Doradztwo w zakresie długów, Doradztwo w zakresie finansów przedsiębiorstw, Doradztwo w zakresie inwestycji kapitałowych, Doradztwo w zakresie inwestycji fi-
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nansowych, Doradztwo w zakresie inwestycji mieszkaniowych, Doradztwo w zakresie inwestowania funduszy, Doradztwo w zakresie kart kredytowych, Doradztwo w zakresie
kredytów hipotecznych, Doradztwo w zakresie nieruchomości, Doradztwo w zakresie podatków dochodowych [finansowe], Doradztwo w zakresie pozyskiwania funduszy politycznych, Dostarczanie kapitału inwestycyjnego, Działalność
finansowa, Faktoring, Finansowe (doradztwo -), Finansowe
i inwestycyjne usługi konsultacyjne, Finansowe (informacje -),
Finansowe usługi doradcze i dotyczące zarządzania, Finansowe usługi konsultingowe, Gwarancje, ekspertyzy i oceny
ubezpieczeniowe, Finansowe usługi rozrachunkowe i rozliczeniowe, Indywidualne planowanie finansowe, Informacja
finansowa, usługi doradcze i konsultingowe w zakresie finansów, Informacje finansowe i wyceny, Informacje inwestycyjne, Inwestycje kapitałowe, Inwestycje finansowe, Inwestycje
finansowe w dziedzinie papierów wartościowych, Inwestycje majątkowe [nieruchomości], Inwestycje przemysłowe,
Inwestycje w fundusze powiernicze, Konsultacje finansowe
związane z kupnem i sprzedażą przedsiębiorstw, Konsultacje
kredytowe, Konsultacje związane z bankowością, Korporacyjne usługi powiernicze, Maklerstwo, Monitorowanie portfeli finansowych, Monitorowanie wyników inwestycji, Monitorowanie funduszy inwestycyjnych, Obrót towarami giełdowymi i papierami wartościowymi, Obrót finansowymi instrumentami pochodnymi, Obrót opcjami papierów wartościowych, Oceny i wyceny finansowe, Ocena sytuacji finansowej
i wystawianie raportów kredytowych, Ocena strat ubezpieczeniowych, Opracowania finansowe, Organizacja rynków
handlowych w zakresie instrumentów pochodnych, Organizowanie finansów dla firm, Organizowanie inwestycji, Organizowanie kredytów, Organizowanie transakcji finansowych,
Organizowanie transferu pieniędzy, Organizowanie ubezpieczenia, Organizowanie udzielania kredytów handlowych,
Planowanie finansowe, Planowanie funduszy powierniczych,
Planowanie i zarządzanie finansowe, Planowanie majątkowe
[porządkowanie spraw finansowych], Planowanie podatkowe [nie księgowe], Porady w zakresie oceny finansowej, Porady w zakresie wyceny finansowej, Pośrednictwo inwestycyjne, Pośrednictwo giełdowe [akcje i obligacje], Pośrednictwo
handlowe w zakresie rozliczania zbycia papierów wartościowych, Pośrednictwo w sprawach inwestycji finansowych,
Pośrednictwo ubezpieczeniowe, Pośrednictwo reasekuracyjne, Pośrednictwo dotyczące papierów wartościowych
i aktywów, Pośrednictwo w usługach finansowych, Pośrednictwo w zakresie instrumentów finansowych, Pośrednictwo
w zakresie papierów wartościowych i towarów, Powiernictwo, Powiernictwo inwestycyjne, Pożyczki, Pozyskiwanie inwestycji finansowych, Pozyskiwanie kapitału, Przelewy
i transakcje finansowe oraz usługi płatnicze, Profesjonalne
usługi konsultacyjne dotyczące finansów, Prognozy finansowe, Prowadzenie transakcji na rynku kapitałowym, Przygotowywanie analiz finansowych, Rejestrowanie transakcji w zakresie inwestycji przeprowadzanych między stronami, Rozwijanie portfeli inwestycyjnych, Rynek dewizowy, Sporządzanie oraz analiza raportów finansowych, Sporządzanie raportów kredytowych, Sprawy monetarne, Szacunki w celach
finansowych, Transakcje finansowe, Transakcje finansowe
za pośrednictwem łańcucha blokowego, Transakcje dewizowe, Transakcje monetarne, Transakcje gotówkowe i transakcje walutowe, Maklerstwo w zakresie transakcji terminowych,
Transfer funduszy, Transfer pieniądza elektronicznego, Ubezpieczenia, Udostępnianie i aranżowanie finansowania, Udostępnianie i aranżowanie transakcji finansowych, Udzielanie
gwarancji finansowych i poręczeń (bankowość inwestycyjna), Udzielanie informacji finansowych, Udzielanie informacji
inwestycyjnych, Udzielanie informacji, konsultacji i porad
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w dziedzinie wyceny finansowej, Udzielanie informacji, konsultacji i porad w dziedzinie bankowości inwestycyjnej, Usługa zapewniania finansów dla przedsiębiorstw, Usługi administracyjne w zakresie inwestycji, Usługi analiz finansowych
związane z inwestycjami, Usługi badań dotyczących finansów, Usługi badawcze dotyczące inwestycji, Usługi badawcze w zakresie inwestycji finansowych, Usługi badawcze
związane z bankowością, Usługi bankowe, Usługi domu maklerskiego, Maklerstwo finansowe, Usługi doradcze dotyczące inwestycji kapitałowych, Usługi doradcze dotyczące finansowania, Usługi doradcze dotyczące inwestycji finansowych, Usługi doradcze dotyczące kwestii finansowych, Usługi doradcze dotyczące bankowości, Usługi doradcze dotyczące zarządzania środkami finansowymi, Usługi doradcze
finansowo-ekonomiczne, Usługi doradcze w zakresie spraw
finansowych, Usługi doradcze w zakresie inwestycji kapitałowych, Usługi doradcze w zakresie strategii finansowych,
Usługi doradcze w zakresie inwestycji i finansów, Usługi doradcze w zakresie zarządzania ryzykiem [finansowym], Usługi
doradcze w zakresie planowania finansowego, Usługi doradcze związane z inwestycjami, Usługi doradztwa finansowego
na rzecz przedsiębiorstw, Usługi doradztwa finansowego
w zakresie zarządzania ryzykiem, Usługi doradztwa i udzielania informacji finansowych, Usługi doradztwa inwestycyjnego i planowania finansowego, Usługi doradztwa powierniczego, Usługi dotyczące finansów przedsiębiorstw, Usługi finansowania, Usługi finansowania projektów, Usługi finansowe, Usługi finansowe, monetarne i bankowe, Usługi finansowe dotyczące inwestycji, Usługi finansowe, pieniężne i bankowe, Usługi finansowo-inwestycyjne, Usługi giełdowe,
Usługi gotówkowe, czekowe i przekazy pieniężne, Usługi
gwarancyjne, Usługi informacji finansowej, Usługi informacji
i doradztwa finansowego, Usługi inwestycyjne, Usługi konsultacyjne dotyczące inwestycji, Usługi konsultacyjne dotyczące finansów korporacyjnych, Usługi konsultacyjne i doradcze w zakresie bankowości inwestycyjnej, Usługi konsultacyjne w zakresie inwestycji, Usługi konsultingu finansowego, Usługi kredytowe, Usługi maklerskie, Usługi maklerskie
w dziedzinie instrumentów finansowych, Usługi maklerskie
na rynkach finansowych, Usługi firm maklerskich w zakresie
inwestycji, Usługi brokerskie w zakresie inwestycji kapitałowych, Usługi likwidacji przedsiębiorstw, finansowe, Usługi
monetarne, Usługi oceny gwarancji finansowych, Usługi oceny ryzyka finansowego, Usługi oceny ryzyka inwestycyjnego,
Usługi podatkowe i celne, Usługi poręczeń, Usługi pośrednictwa finansowego, Usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego,
Usługi zarządzania ubezpieczeniami, Informacja o ubezpieczeniach, Zarządzanie ryzykiem ubezpieczeniowym, Usługi
pośrednictwa w zakresie organizowania finansowania przez
inne instytucje finansowe, Usługi pośrednictwa walutowego, Usługi powiernictwa i doradztwa inwestycyjnego, Usługi
powiernicze, Usługi w zakresie powiernictwa inwestycyjnego, Usługi pożyczek finansowych, Usługi transferu i transakcji
w dziedzinie funduszy inwestycyjnych, Usługi ubezpieczeniowe, Usługi w zakresie analiz finansowych, Usługi w zakresie badań ekonomiczno-finansowych, Usługi w zakresie badań finansowych, Usługi w zakresie badań i analiz finansowych, Usługi w zakresie bankowości inwestycyjnej, Usługi
w zakresie doradztwa inwestycyjnego, Usługi w zakresie
kont inwestycyjnych, Usługi w zakresie doradztwa kredytowego, Usługi w zakresie dotacji finansowych, Usługi w zakresie finansów handlowych, Usługi w zakresie obrotu instrumentami pochodnymi, Usługi w zakresie obrotu finansowego, Usługi w zakresie ocen finansowych, Usługi w zakresie
planowania finansowego, Usługi w zakresie pozyskiwania
funduszy, Usługi w zakresie wycen, Usługi w zakresie wyceny
finansowej, Usługi w zakresie zarządzania finansami, Usługi
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w zakresie zarządzania inwestycjami, Usługi w zakresie zarządzania aktywami, Usługi w zakresie zarządzania inwestycjami finansowymi, Usługi walutowe, Usługi finansowe z zakresu zarządzania majątkiem, Usługi zarządzania majątkiem
i nieruchomościami, Usługi zarządzania w zakresie transakcji
związanych z pożyczkami, Usługi związane z transakcjami finansowymi, Usługi związane z dokonywaniem transakcji finansowych, Usługi związane z kapitałem wysokiego ryzyka,
Usługi związane z niewypłacalnością, Usługi związane z upadłością, Usługi związane z zarządzaniem funduszami, Usługi
związane z prowadzeniem maklerskich rachunków papierów wartościowych, Wycena finansowa [ubezpieczenia, bankowość, nieruchomości], Wyceny finansowe, Wyceny fiskalne, Wyceny firm w zakresie ocen kondycji finansowych, Wyceny portfeli papierów wartościowych, Zabezpieczanie funduszy, Zapewnianie finansowania, Zapewnianie kapitału obrotowego, Zapewnienie finansowania dla firm, Zarządzania
finansowe zbiorowymi programami inwestycyjnymi, Zarządzanie aktywami, Zarządzanie aktywami finansowymi, Zarządzanie aktywami inwestycyjnymi, Zarządzanie finansowe
dotyczące inwestycji, Zarządzanie finansami, Zarządzanie
funduszem, Zarządzanie finansowe związane z bankowością, Zarządzanie funduszami inwestycyjnymi, Zarządzanie
finansowe spółkami holdingowymi, Zarządzanie funduszami typu private equity, Zarządzanie finansowe udziałami
w innych firmach, Zarządzanie finansowe funduszami, Zarządzanie funduszami kapitału wysokiego ryzyka, Zarządzanie
funduszami korporacyjnymi, Zarządzanie funduszami typu
offshore, Zarządzanie funduszem hedgingowym, Zarządzanie funduszem inwestycyjnym wzajemnym, Zarządzanie
funduszem inwestycyjno-kapitałowym, Zarządzanie inwestycjami, Zarządzanie kapitałem, Zarządzanie majątkiem, Zarządzanie nieruchomościami, Zarządzanie papierami wartościowymi, Zarządzanie portfelem, Zarządzanie portfelem
inwestycyjnym, Zarządzanie portfelem finansowym, Zarządzanie aktywami i zarządzanie portfolio, Zarządzanie powiernicze, Zarządzanie ryzykiem finansowym, Zarządzanie
ryzykiem kontrahentów, Zarządzanie udziałami, Zarządzenie
funduszem kapitałowym, Zbieranie funduszy, Zarządzanie
finansowe planami emerytalnymi pracowników, Zarządzanie inwestycjami emerytalnymi, Zarządzanie inwestycjami
funduszy emerytalnych, Zarządzanie finansowe rachunkami
bieżącymi.
(210)
(731)
(540)
(540)

536333
(220) 2021 11 10
GENOMED SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
Parento

(531) 02.09.19, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: zestawy do testów do użytku
w badaniach medyczno-diagnostycznych, Usługi handlu
hurtowego związane z następującymi produktami: zestawy do testów do użytku w badaniach medyczno-diagnostycznych, Usługi sprzedaży detalicznej online związane
z następującymi produktami: zestawy do testów do użytku
w badaniach medyczno-diagnostycznych, Usługi sprzedaży
detalicznej związane z następującymi produktami: zestawy
do testów do użytku w badaniach genetycznych, Usługi
handlu hurtowego związane z następującymi produktami:
zestawy do testów do użytku w badaniach genetycznych,
Usługi sprzedaży detalicznej online związane z następu-
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jącymi produktami: zestawy do testów do użytku w badaniach genetycznych, Usługi sprzedaży detalicznej związane
z następującymi produktami: zestawy do testów do użytku
w badaniach przesiewowych, Usługi handlu hurtowego
związane z następującymi produktami: zestawy do testów
do użytku w badaniach przesiewowych, Usługi sprzedaży
detalicznej online związane z następującymi produktami:
zestawy do testów do użytku w badaniach przesiewowych,
42 Badania biologiczne, badania kliniczne i badania medyczne, Badania genetyczne, Badania przesiewowe DNA do celów badań naukowych, Badania naukowe, Usługi badawczo-rozwojowe, 44 Badania przesiewowe, Badania przesiewowe
[skriningowe], Badania DNA do celów medycznych [badania
przesiewowe], Badania w zakresie diagnozy stanu zdrowia,
Usługi diagnostyki medycznej [testy i analizy], Analizy medyczne do diagnostyki i leczenia ludzi, Badania medyczne
w celach diagnostycznych lub leczenia, Usługi badań medycznych związane z diagnozowaniem i leczeniem chorób.
536337
(220) 2021 11 10
FRATRIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Sieć Przyjaciół

(210)
(731)

(531) 26.04.02, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 Nagrania audio, Nagrania wideo, Nagrania
multimedialne, Nagrane nośniki danych do użytku z komputerami, Nagrane magnetyczne nośniki danych, Nagrane
płyty DVD, Nagrane płyty kompaktowe [płyty CD], Nagrane
płyty VCD, Płyty kompaktowe [audio-wideo], Płyty nagrane
z obrazami, Urządzenia audiowizualne, Programy komputerowe nagrane, Sprzęt komputerowy, Oprogramowanie
komputerowe, Oprogramowanie do poczty elektronicznej
i przesyłania wiadomości, Oprogramowanie komputerowe
do tworzenia baz do wyszukiwania informacji i danych, Aplikacje komputerowe do pobrania, Pliki graficzne do pobierania, Pliki muzyczne do pobierania, Publikacje elektroniczne,
Publikacje elektroniczne, do pobrania, Publikacje elektroniczne [ładowalne], Interaktywne publikacje elektroniczne,
16 Papier, Karton, Tektura, Druki, Materiały drukarskie i introligatorskie, Fotografie, Papierowe materiały biurowe, Materiały
przeznaczone dla artystów, Artykuły biurowe [z wyjątkiem
mebli], Materiały szkoleniowe i instruktażowe, Materiały
do pakowania z papieru, Materiały z tworzyw sztucznych
do pakowania, Czcionki drukarskie, Zestawy drukarskie, Publikacje drukowane, Katalogi, Albumy fotograficzne i kolekcjonerskie, Prospekty, Broszury, Ulotki, Drukowane foldery
informacyjne, Afisze, plakaty, Nalepki, Naklejki, Czasopisma
[periodyki], Gazety, Książki, Periodyki, Reprodukcje graficzne,
Obrazy, 35 Agencje reklamowe, Dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych, Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, Reklamy radiowe, Reklamy telewizyjne, Reżyserowanie filmów reklamowych, Pisanie
scenariuszy do celów reklamowych, Rozpowszechnianie
produktów do celów reklamowych, Oferowanie i wynajem
przestrzeni reklamowej, czasu reklamowego i mediów na reklamy, Badanie rynku, Badania opinii publicznej, Badania
rynku i badania marketingowe, Usługi w zakresie wystaw
i prezentacji produktów, Usługi w zakresie targów i wystaw
handlowych, Organizowanie imprez w celach handlowych
i reklamowych, Doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie reklamy, marketingu i promocji, Pomoc w prowadzeniu
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działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie
działalnością gospodarczą, Doradztwo w sprawach działalności gospodarczej, Publikowanie materiałów reklamowych,
Skomputeryzowane wyszukiwanie informacji handlowych,
Gromadzenie informacji handlowych, Usługi informacji
biznesowej, Udostępnianie informacji handlowych, Udostępnianie informacji z zakresu działalności gospodarczej,
również za pośrednictwem Internetu, sieci kablowych lub
innych form przekazu danych, Administrowanie programami motywacyjnymi w celu promowania sprzedaży towarów
i usług dla osób trzecich, Promowanie sprzedaży towarów
i usług osób trzecich poprzez dystrybucję materiałów drukowanych i konkursy promocyjne, Elektroniczne publikowanie
druków w celach reklamowych, Prowadzenie skomputeryzowanych rejestrów handlowych, Organizacja, prowadzenie
i nadzorowanie programów lojalnościowych dla klientów
i programów motywacyjnych, Zarządzanie komputerowymi
bazami danych, Przetwarzanie, systematyzacja danych i zarządzanie nimi, Prenumerata gazet [dla osób trzecich], Optymalizacja stron internetowych, Profilowanie konsumentów
do celów komercyjnych lub marketingowych, Publikowanie
tekstów reklamowych, Reklama, Reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, Usługi marketingowe, Usługi
przeglądu prasy, Usługi relacji z mediami, Wynajem czasu
reklamowego we wszystkich środkach przekazu, 38 Agencje informacyjne, Fora [pokoje rozmów] dla serwisów społecznościowych, Nadawanie bezprzewodowe, Nadawanie
telewizji kablowej, Oferowanie połączeń telekomunikacyjnych z globalną siecią komputerową, Poczta elektroniczna,
Transfer strumieniowy danych, Transmisja plików cyfrowych,
Transmisja podkastów, Transmisja programów telewizyjnych,
Transmisja wideo na żądanie, Udostępnianie forów internetowych online, Usługi telekomunikacyjne, Usługi w zakresie
wideokonferencji, Zapewnianie dostępu do baz danych,
Usługi telekonferencyjne, Elektroniczne przesyłanie obrazów, zdjęć, obrazów graficznych i ilustracji przez światową
sieć komputerową, Usługi w zakresie elektronicznej transmisji informacji, Transmisja i odbiór [transmisja] informacji z baz
danych za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnej, Usługi
dostępu do Internetu, Zapewnianie dostępu do stron internetowych, Zapewnianie dostępu do platform i portali w Internecie, Zapewnianie dostępu do treści multimedialnych
online, Zapewnianie dostępu do stron MP3 w Internecie, Zapewnianie dostępu do stron z muzyką cyfrową w Internecie,
Zapewnianie dostępu do forów dyskusyjnych w Internecie,
Zapewnianie dostępu do elektronicznej sieci on-line w celu
wyszukiwania danych, Zapewnianie dostępu do światowych
sieci komputerowych i innych sieci komputerowych, 41 Nauczanie i szkolenia, Kształcenie ustawiczne, Rozrywka, Usługi
sportowe i kulturalne, Zajęcia sportowe i kulturalne, Imprezy
kulturalne, Usługi wydawnicze, Publikowanie książek, czasopism, Publikowanie multimedialne książek, Publikowanie
multimedialne magazynów, czasopism i gazet, Publikowanie książek i czasopism elektronicznych online, Usługi wydawnicze w zakresie elektronicznych książek i czasopism
w Internecie, Publikowanie tekstów, Publikowanie gazet,
periodyków, katalogów i broszur, Fotografia, Usługi z zakresu bibliotek online, mianowicie świadczenie usług bibliotek
elektronicznych udostępniających gazety, magazyny, zdjęcia i obrazy za pośrednictwem sieci komputerowej online,
Organizowanie kursów korespondencyjnych, Prowadzenie
kursów korespondencyjnych, Prowadzenie kursów, seminariów i warsztatów, Organizowanie i prowadzenie kongresów,
Organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, Organizowanie i prowadzenie sympozjów, Organizowanie i prowadzenie loterii, Organizacja przyjęć, Organizowanie konferencji, wystaw i konkursów, Organizowanie
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festynów w celach rozrywkowych, Organizowanie festynów
w celach edukacyjnych, Organizowanie lokalnych wydarzeń
kulturalnych, Organizowanie festiwali, Usługi kształcenia
praktycznego, Doradztwo zawodowe, Usługi reporterskie,
Montaż programów radiowych, Montaż programów telewizyjnych, Produkcja filmów, Produkcja widowisk, Usługi filmowania z powietrza, Montaż lub nagrywanie dźwięku i obrazu, Doradztwo w zakresie produkcji filmów i muzyki, Usługi
organizowania quizów, Usługi w zakresie interaktywnych
gier komputerowych, Rozrywka interaktywna, Prowadzenie
festiwali filmowych, Dostarczanie programów telewizyjnych,
nie do pobrania, przy pomocy usług typu transmisja wideo
na żądanie, Produkcja programów radiowych i telewizyjnych,
Przekazywanie know-how [szkolenia], Redagowanie tekstów
(innych niż teksty reklamowe), Udostępnianie filmów online
nie do pobrania, Wynajem odbiorników radiowych i telewizyjnych, Wypożyczanie kamer wideo, Wypożyczanie sprzętu
audio, 42 Usługi naukowe i technologiczne, Badania i analizy
naukowe, Badania techniczne, Projektowanie techniczne,
Projektowanie naukowe i technologiczne, Rozwój, programowanie i wdrażanie oprogramowania komputerowego,
Rozwój sprzętu komputerowego, Hosting portali internetowych, Doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa danych,
Doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa internetowego,
Doradztwo w zakresie bezpieczeństwa sieci telekomunikacyjnych, Doradztwo w zakresie projektowania stron internetowych, Opracowywanie platform komputerowych, Przechowywanie danych elektronicznych, Tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, Udostępnianie
wyszukiwarek internetowych z konkretnymi opcjami wyszukiwania, Wypożyczanie oprogramowania komputerowego,
45 Usługi prawne dotyczące praw własności intelektualnej,
Rejestrowanie nazw domen, Licencjonowanie oprogramowania komputerowego, Doradztwo związane z licencjonowaniem oprogramowania komputerowego, Doradztwo
w zakresie własności intelektualnej, Licencjonowanie własności intelektualnej, Usługi serwisów społecznościowych
online, Wynajem nazw domen internetowych, Zarządzanie
prawami autorskimi.
536338
(220) 2021 11 10
FRATRIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) F FRATRIA grupa medialna

(210)
(731)

(531) 26.04.04, 26.04.18, 27.05.01, 27.05.10, 29.01.12
(510), (511) 9 Nagrania audio, Nagrania wideo, Nagrania
multimedialne, Nagrane nośniki danych do użytku z komputerami, Nagrane magnetyczne nośniki danych, Nagrane
płyty DVD, Nagrane płyty kompaktowe [płyty CD], Nagrane
płyty VCD, Płyty kompaktowe [audio-wideo], Płyty nagrane
z obrazami, Urządzenia audiowizualne, Programy kompu-
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terowe nagrane, Sprzęt komputerowy, Oprogramowanie
komputerowe, Oprogramowanie do poczty elektronicznej
i przesyłania wiadomości, Oprogramowanie komputerowe
do tworzenia baz do wyszukiwania informacji i danych, Aplikacje komputerowe do pobrania, Pliki graficzne do pobierania, Pliki muzyczne do pobierania, Publikacje elektroniczne,
Publikacje elektroniczne, do pobrania, Publikacje elektroniczne [ładowalne], Interaktywne publikacje elektroniczne,
16 Papier, Karton, Tektura, Druki, Materiały drukarskie i introligatorskie, Fotografie, Papierowe materiały biurowe, Materiały
przeznaczone dla artystów, Artykuły biurowe [z wyjątkiem
mebli], Materiały szkoleniowe i instruktażowe, Materiały
do pakowania z papieru, Materiały z tworzyw sztucznych
do pakowania, Czcionki drukarskie, Zestawy drukarskie, Publikacje drukowane, Katalogi, Albumy fotograficzne i kolekcjonerskie, Prospekty, Broszury, Ulotki, Drukowane foldery
informacyjne, Afisze, plakaty, Nalepki, Naklejki, Czasopisma
[periodyki], Gazety, Książki, Periodyki, Reprodukcje graficzne,
Obrazy, 35 Agencje reklamowe, Dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych, Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, Reklamy radiowe, Reklamy telewizyjne, Reżyserowanie filmów reklamowych, Pisanie
scenariuszy do celów reklamowych, Rozpowszechnianie
produktów do celów reklamowych, Oferowanie i wynajem
przestrzeni reklamowej, czasu reklamowego i mediów na reklamy, Badanie rynku, Badania opinii publicznej, Badania
rynku i badania marketingowe, Usługi w zakresie wystaw
i prezentacji produktów, Usługi w zakresie targów i wystaw
handlowych, Organizowanie imprez w celach handlowych
i reklamowych, Doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie reklamy, marketingu i promocji, Pomoc w prowadzeniu
działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie
działalnością gospodarczą, Doradztwo w sprawach działalności gospodarczej, Publikowanie materiałów reklamowych,
Skomputeryzowane wyszukiwanie informacji handlowych,
Gromadzenie informacji handlowych, Usługi informacji
biznesowej, Udostępnianie informacji handlowych, Udostępnianie informacji z zakresu działalności gospodarczej,
również za pośrednictwem Internetu, sieci kablowych lub
innych form przekazu danych, Administrowanie programami motywacyjnymi w celu promowania sprzedaży towarów
i usług dla osób trzecich, Promowanie sprzedaży towarów
i usług osób trzecich poprzez dystrybucję materiałów drukowanych i konkursy promocyjne, Elektroniczne publikowanie
druków w celach reklamowych, Prowadzenie skomputeryzowanych rejestrów handlowych, Organizacja, prowadzenie
i nadzorowanie programów lojalnościowych dla klientów
i programów motywacyjnych, Zarządzanie komputerowymi
bazami danych, Przetwarzanie, systematyzacja danych i zarządzanie nimi, Prenumerata gazet [dla osób trzecich], Optymalizacja stron internetowych, Profilowanie konsumentów
do celów komercyjnych lub marketingowych, Publikowanie
tekstów reklamowych, Reklama, Reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, Usługi marketingowe, Usługi
przeglądu prasy, Usługi relacji z mediami, Wynajem czasu
reklamowego we wszystkich środkach przekazu, 38 Agencje informacyjne, Fora [pokoje rozmów] dla serwisów społecznościowych, Nadawanie bezprzewodowe, Nadawanie
telewizji kablowej, Oferowanie połączeń telekomunikacyjnych z globalną siecią komputerową, Poczta elektroniczna,
Transfer strumieniowy danych, Transmisja plików cyfrowych,
Transmisja podkastów, Transmisja programów telewizyjnych,
Transmisja wideo na żądanie, Udostępnianie forów internetowych online, Usługi telekomunikacyjne, Usługi w zakresie
wideokonferencji, Zapewnianie dostępu do baz danych,
Usługi telekonferencyjne, Elektroniczne przesyłanie obrazów, zdjęć, obrazów graficznych i ilustracji przez światową
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sieć komputerową, Usługi w zakresie elektronicznej transmisji informacji, Transmisja i odbiór [transmisja] informacji z baz
danych za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnej, Usługi
dostępu do Internetu, Zapewnianie dostępu do stron internetowych, Zapewnianie dostępu do platform i portali w Internecie, Zapewnianie dostępu do treści multimedialnych
online, Zapewnianie dostępu do stron MP3 w Internecie, Zapewnianie dostępu do stron z muzyką cyfrową w Internecie,
Zapewnianie dostępu do forów dyskusyjnych w Internecie,
Zapewnianie dostępu do elektronicznej sieci on-line w celu
wyszukiwania danych, Zapewnianie dostępu do światowych
sieci komputerowych i innych sieci komputerowych, 41 Nauczanie i szkolenia, Kształcenie ustawiczne, Rozrywka, Usługi
sportowe i kulturalne, Zajęcia sportowe i kulturalne, Imprezy
kulturalne, Usługi wydawnicze, Publikowanie książek, czasopism, Publikowanie multimedialne książek, Publikowanie
multimedialne magazynów, czasopism i gazet, Publikowanie książek i czasopism elektronicznych online, Usługi wydawnicze w zakresie elektronicznych książek i czasopism
w Internecie, Publikowanie tekstów, Publikowanie gazet,
periodyków, katalogów i broszur, Fotografia, Usługi z zakresu bibliotek online, mianowicie świadczenie usług bibliotek
elektronicznych udostępniających gazety, magazyny, zdjęcia i obrazy za pośrednictwem sieci komputerowej online,
Organizowanie kursów korespondencyjnych, Prowadzenie
kursów korespondencyjnych, Prowadzenie kursów, seminariów i warsztatów, Organizowanie i prowadzenie kongresów,
Organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, Organizowanie i prowadzenie sympozjów, Organizowanie i prowadzenie loterii, Organizacja przyjęć, Organizowanie konferencji, wystaw i konkursów, Organizowanie
festynów w celach rozrywkowych, Organizowanie festynów
w celach edukacyjnych, Organizowanie lokalnych wydarzeń
kulturalnych, Organizowanie festiwali, Usługi kształcenia
praktycznego, Doradztwo zawodowe, Usługi reporterskie,
Montaż programów radiowych, Montaż programów telewizyjnych, Produkcja filmów, Produkcja widowisk, Usługi filmowania z powietrza, Montaż lub nagrywanie dźwięku i obrazu, Doradztwo w zakresie produkcji filmów i muzyki, Usługi
organizowania quizów, Usługi w zakresie interaktywnych
gier komputerowych, Rozrywka interaktywna, Prowadzenie
festiwali filmowych, Dostarczanie programów telewizyjnych,
nie do pobrania, przy pomocy usług typu transmisja wideo
na żądanie, Produkcja programów radiowych i telewizyjnych,
Przekazywanie know-how [szkolenia], Redagowanie tekstów
(innych niż teksty reklamowe), Udostępnianie filmów online
nie do pobrania, Wynajem odbiorników radiowych i telewizyjnych, Wypożyczanie kamer wideo, Wypożyczanie sprzętu
audio, 42 Usługi naukowe i technologiczne, Badania i analizy
naukowe, Badania techniczne, Projektowanie techniczne,
Projektowanie naukowe i technologiczne, Rozwój, programowanie i wdrażanie oprogramowania komputerowego,
Rozwój sprzętu komputerowego, Hosting portali internetowych, Doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa danych,
Doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa internetowego,
Doradztwo w zakresie bezpieczeństwa sieci telekomunikacyjnych, Doradztwo w zakresie projektowania stron internetowych, Opracowywanie platform komputerowych, Przechowywanie danych elektronicznych, Tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, Udostępnianie
wyszukiwarek internetowych z konkretnymi opcjami wyszukiwania, Wypożyczanie oprogramowania komputerowego,
45 Usługi prawne dotyczące praw własności intelektualnej,
Rejestrowanie nazw domen, Licencjonowanie oprogramowania komputerowego, Doradztwo związane z licencjonowaniem oprogramowania komputerowego, Doradztwo
w zakresie własności intelektualnej, Licencjonowanie wła-
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sności intelektualnej, Usługi serwisów społecznościowych
online, Wynajem nazw domen internetowych, Zarządzanie
prawami autorskimi.
536343
(220) 2021 11 11
ALLEGRO.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(554) (znak przestrzenny)
(540) allegro zielony automat

(210)
(731)

(531) 05.03.04, 05.03.11, 07.15.22, 19.03.04, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 6 Skrzynki na listy oraz paczki metalowe, Pojemniki metalowe do przechowywania, sortowania, nadawania
i odbioru przesyłek listowych, paczek oraz towarów, Kontenery metalowe do przechowywania, sortowania, nadawania
i odbioru przesyłek listowych i paczek oraz towarów, 7 Urządzenia automatyczne zawierające skrytki pocztowe służące
do przyjmowania, sortowania oraz wydawania i nadawania
paczek, przesyłek i towarów oraz części do tych urządzeń.
536351
(220) 2021 11 10
GOSK IWONA PRZEDSIĘBIORSTWO
WIELOBRANŻOWE GOSK, Łomża
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Garage
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 35 Agencje importowo-eksportowe, Badanie
rynku, Doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności
gospodarczej, Ekspertyzy w działalności gospodarczej, Opinie, Organizowanie wystaw lub targów w celach handlowych
lub reklamowych, Pokazy towarów, Promocja sprzedaży stosowana dla osób trzecich, Reklamy za pośrednictwem sieci
komputerowej, Zaopatrzenie osób trzecich stosowane jako
zakupy i sprzedaż produktów dla innych przedsiębiorstw,
Zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupować towary
na stronie internetowej i poprzez domy sprzedaży wysyłkowej, Usługi umożliwiające odbiorcom dogodny wybór
i zakup towarów w hurtowni, sklepach poprzez Internet z:
spożywczej, napoi, piwa, win i alkoholi, samochodów i motocykli, maszyn i urządzeń rolniczych, maszyn i urządzeń dla
budownictwa, paliw i produktów ropopochodnych, stacji
paliw, 43 Bary szybkiej obsługi [snack-bary], Biura zakwate-
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rowania [hotele, pensjonaty], Dekorowanie żywności, Domy
opieki dla osób w podeszłym wieku, Domy turystyczne, Hotele dla zwierząt, Kafeterie [bufety], Motele, Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem,
Pensjonaty, Restauracje samoobsługowe, Rzeźbienie w jedzeniu, Stołówki, Usługi barowe, Usługi barów z fajkami wodnymi, Usługi hotelowe, Usługi cateringowe, Usługi restauracji
washoku, Usługi restauracyjne, Żłobki dla dzieci.
536369
(220) 2021 11 12
DESIGN FISHING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kruszyn Krajeński
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DRAGON
(210)
(731)

(531) 27.05.01
(510), (511) 28 Sprzęt wędkarski, 31 Przynęty dla wędkarstwa [żywe lub naturalne], Karma dla ryb.
536381
(220) 2021 11 15
PBN TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zambrów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DENTA PLAN
(210)
(731)
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(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 Platformy oprogramowania komputerowego,
Platformy oprogramowania komputerowego umożliwiające
dostęp do oferty restauracyjnej oraz informacji o dostępności miejsca i czasu realizacji zamówienia, Aplikacje mobilne,
Aplikacje mobilne umożliwiające dostęp do oferty restauracyjnej oraz informacji o dostępności miejsca i czasu realizacji
zamówienia, Oprogramowanie, Oprogramowanie umożliwiające dostęp do oferty restauracyjnej oraz informacji o dostępności miejsca i czasu realizacji zamówienia.
(210) 536383
(220) 2021 11 15
(731) PISARIK MARCIN, Zgłobień
(540) (znak słowny)
(540) Smok Edzio
(510), (511) 41 Produkcja filmów, Produkcja filmów animowanych.
(210)
(731)
(540)
(540)

536399
(220) 2021 11 15
KALINOWSKI JAN, Bielsko-Biała
(znak słowno-graficzny)
BIBA VODKA

(531) 27.05.01
(510), (511) 33 Wódka.

(531) 26.05.04, 27.05.01
(510), (511) 42 Platforma jako usługa [PaaS], Platforma
jako usługa [PaaS] obejmująca platformy oprogramowania
do transmisji obrazów, treści audiowizualnych, treści wideo
i wiadomości, Platforma jako usługa [PaaS] umożliwiająca przygotowywanie, ofertowanie, rozliczanie, marketing
i zarządzanie abonamentami stomatologicznymi, Tworzenie platform internetowych, Oprogramowanie jako usługa
[SaaS], Oprogramowanie jako usługa [SaaS] umożliwiające
umożliwiająca przygotowywanie, ofertowanie, rozliczanie,
marketing i zarządzanie abonamentami stomatologicznymi,
Pisanie oprogramowania komputerowego, Doradztwo komputerowe, Doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, Usługi doradztwa informatycznego, Projektowanie i opracowywanie systemów komputerowych.
536382
(220) 2021 11 15
EATZON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białystok
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) e eatzon
(210)
(731)

536404
(220) 2021 11 12
UK00003711309 (320) 2021 10 18
(330) GB
British American Tobacco (Brands) Limited,
Londyn, GB
(540) (znak słowny)
(540) HYPER X2
(510), (511) 34 Papierosy, Tytoń, surowy lub przetworzony,
Wyroby tytoniowe, Substytuty tytoniu (nie do celów medycznych), Cygara, Cygaretki, Zapalniczki dla palaczy, Zapałki,
Artykuły dla palaczy, Bibułka papierosowa, Glizy papierosowe, Filtry do papierosów, Kieszonkowe urządzenia do skręcania papierosów, Ręczne urządzenia do umieszczania
tytoniu w papierosowych glizach, Papierosy elektroniczne,
Naboje do papierosów elektronicznych, Płyny do elektronicznych papierosów, Wyroby tytoniowe do podgrzewania,
Urządzenia i części do urządzeń do podgrzewania tytoniu,
Substytuty tytoniu do celów inhalacji, Papierosy zawierające
substytuty tytoniu, Etui na papierosy, Pudełka na papierosy,
Snus z tytoniem, Tabaka z tytoniem, Snus bez tytoniu, Tabaka bez tytoniu, Torebki na nikotynę doustną bez tytoniu
(nie do użytku medycznego).
(210)
(310)
(731)

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

536406
(220) 2021 11 15
KALINOWSKI JAN, Bielsko-Biała
(znak słowno-graficzny)
HORST

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 33 Wódka.
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536425
(220) 2021 11 15
DUSZYŃSKA ANNA ARIA, Łęki Małe
(znak słowno-graficzny)
DROGA DO OBFITOŚCI

(531) 26.01.16, 27.05.01, 29.01.02
(510), (511) 35 Outsourcing [doradztwo biznesowe], Usługi informacji biznesowej, Usługi doradztwa biznesowego,
Biznesowe usługi doradcze i konsultacyjne, Doradztwo
w zakresie zarządzania biznesowego, w tym przez Internet,
Doradztwo biznesowe, Doradztwo w zakresie marketingu biznesowego, Pomoc, usługi doradcze i konsultacyjne
w związku z planowaniem biznesowym, Usługi doradztwa
w zakresie zarządzania biznesowego za pośrednictwem Internetu, Pomoc, usługi doradcze i konsultacyjne w zakresie
zarządzania biznesowego, 38 Dostęp do informacji w Internecie, Elektroniczna wymiana wiadomości za pomocą czatów i forów internetowych, Komunikacja za pośrednictwem
blogów online, Usługi udostępniania osobom trzecim internetowego forum dyskusyjnego, usługi portalu internetowego, Dostęp do treści, stron internetowych i portali, 41 Usługi
organizowania kursów szkoleniowych dotyczących zdrowia,
Nauczanie i szkolenia, Nauczanie praktyk medytacyjnych,
Usługi nauczania umiejętności komunikacyjnych, Nauczanie
w zakresie zdrowia, Szkolenia i nauczanie w dziedzinie medycyny, Usługi w zakresie edukacji i nauczania, Nauczanie
terapii w zakresie pracy z ciałem, Usługi edukacyjne w zakresie rozwoju duchowego, 44 Usługi poradni terapeutycznych,
Usługi medyczne, porady psychologa, Usługi terapeutyczne,
Muzykoterapia w celach fizycznych, psychologicznych i kognitywnych, Usługi psychologów, Badania psychologiczne,
Porady psychologiczne, Doradztwo psychologiczne, Konsultacje psychologiczne, Poradnictwo psychologiczne, Opieka
psychologiczna, Leczenie psychologiczne, Usługi diagnozy
psychologicznej, Przygotowywanie profili psychologicznych, Przeprowadzanie testów psychologicznych, Zapewnianie leczenia psychologicznego, Sporządzanie raportów
psychologicznych, Udzielanie informacji z zakresu psychologii, Usługi w zakresie oceny psychologicznej, Badanie
osobowości do celów psychologicznych, Przeprowadzanie
ocen i badań psychologicznych, Przeprowadzanie testów
psychologicznych do celów medycznych, Usługi w zakresie
ocen i badań psychologicznych, Usługi w zakresie psychologii dla osób indywidualnych i grup, Doradztwo w zakresie
biorytmów, Usługi w zakresie medytacji, Usługi w zakresie leczenia bezsenności, Terapia zajęciowa i rehabilitacja,
Usługi w zakresie terapii zajęciowej, Usługi w zakresie terapii
za pomocą światła, Usługi w zakresie zdrowia psychicznego,
Zabiegi terapeutyczne dla twarzy, Ziołolecznictwo, Zabiegi
terapeutyczne dla ciała, 45 Usługi astrologiczne i duchowe,
Przepowiednie astrologiczne, Usługi astrologiczne, Doradztwo dotyczące kierunku duchowego rozwoju, Doradztwo
duchowe.
536447
(220) 2021 11 16
MULTIOFFICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)

(210)
(731)
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(540) LOYAL

(531) 13.01.17, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 Sterowniki do lamp i opraw oświetleniowych
LED, Kontrolery do lamp i opraw oświetleniowych LED,
Sterowniki pasków LED, Kontrolery pasków LED, Zasilacze
do pasków LED, Łączniki pasków LED, Profile do pasków LED
i ich akcesoria, zaślepki, uchwyty montażowe, łączniki, klosze,
Gniazda przyłączeniowe żarówek LED, Kable do lamp, Wtyczki, Przedłużacze, 11 Źródła światła LED, Moduły światła LED,
Żarówki oświetleniowe LED, Paski świetlne LED, Taśmy świetlne LED, Rury świetlne LED, Węże świetlne LED, Lampy LED,
Oprawy oświetleniowe LED, Panele LED, Latarnie LED, Latarki
LED, Uchwyty montażowe do świetlnych pasków, taśm, rur
i węży LED, Obudowy lamp, Podstawy lamp, Uchwyty lamp,
Systemy podwieszania lamp, Szyny do podwieszania lamp,
Zawiesia do podwieszania lamp, Zaciski mocujące do lamp,
Maszty do mocowania lamp, Uchwyty i maszty do lamp zewnętrznych, Akcesoria do źródeł światła i lamp.
536528
(220) 2021 11 15
ALOES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) dr moidoktor

(210)
(731)

(531) 29.01.13, 24.17.25, 26.02.16, 26.02.19, 27.05.01
(510), (511) 44 Usługi medyczne w zakresie wydawania
orzeczeń lekarskich na odległość, Usługi informacji medycznej świadczone za pośrednictwem Internetu, Usługi
medyczne, Usługi opieki medycznej, Usługi informacji w zakresie opieki medycznej, Usługi poradnictwa medycznego,
Usługi pomocy medycznej, Usługi informacji medycznej.
(210)
(731)
(540)
(540)

536544
(220) 2021 11 17
ROLMEX SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
W WINE TASTE BY KAMECKI

(531) 27.05.01
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży wina, Usługi w zakresie reklamy i promocji sprzedaży wina.
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536547
(220) 2021 11 17
HOTEL JANTAR ĆWIGOŃ I WSPÓLNICY SPÓŁKA
JAWNA, Ustka
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) jantar HOTEL
(210)
(731)

(531) 29.01.12, 27.05.01, 24.17.25, 26.11.02, 26.11.05, 26.11.11
(510), (511) 43 Hotele, hostele i pensjonaty, zakwaterowanie
wakacyjne i turystyczne, Usługi obiektów gościnnych [zakwaterowanie], Usługi restauracyjne, 44 Usługi spa.
(210) 536549
(220) 2021 11 17
(731) BŁASZAK ROMAN, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) eMeL
(510), (511) 20 Meble i akcesoria meblowe wyposażenia
domu, Bankowe lady, Biurka, Biurka do celów biurowych, Biblioteczki [regały na książki], Biurka i stoły, Biurka modułowe
[meble], Biurka z regulacją wysokości, Blaty [części mebli],
Blaty na szafki, Blaty robocze w postaci mebli, Blaty stołowe, Blaty wierzchnie do szafek, Boazeria meblarska, Cokoły
[meble], Części półek (Niemetalowe -), Dekoracyjne listwy
wykończeniowe z drewna do zastosowania do mebli robionych na wymiar, Dekoracyjne listwy z tworzyw sztucznych
do umieszczania na szafkach wystawowych, Dekoracyjne
panele drewniane [meble], Dekoracyjne listwy wykończeniowe z drewna do mebli, Dekoracyjne listwy wykończeniowe z tworzywa sztucznego do zastosowania do mebli robionych na wymiar, Dekoracyjne listwy wykończeniowe z tworzywa sztucznego do mebli, Dopasowane nakrycia na meble, Dopasowane pokrowce materiałowe do mebli, Dopasowane pokrowce na meble, Drewniane półki i stojaki [meble],
Drzwi do mebli, Drzwi do mebli wykonane z materiałów niemetalowych, Drzwi do mebli wykonane z tworzyw sztucznych, Drzwi do mebli ze szkła, Drzwi do szaf, Drzwi do szafek,
Drzwi przesuwne do mebli, Drzwi przesuwne do szaf, Drzwi
przezroczyste ze szkła do mebli, Drzwiczki do mebli, Ekrany działowe w formie mebli, Ekrany [meble], Ekrany [meble]
do celów pokazowych, wystawowych, Elementy dzielące
przestrzeń [meble], Elementy meblowe, Elementy mebli
segmentowych, niemetalowe [meble], Elementy metalowe
mebli segmentowych [meble], Elementy wnętrza szaf, Elementy wykończeniowe szuflad, niemetalowe, Fronty do szaf
i szafek, Fronty do szafek, Fronty szuflad, Gabloty [inne niż
chłodnicze szafy przeszklone], Gabloty szklane, Komódki
z szufladami, Komody, Komody [meble], Komputerowe stanowiska pracy [meble], Konsole, Konsole [meble], Konstrukcje półek, nie z metalu [meble], Lady do celów prezentacji,
Ławy [meble], Meble, Meble biurowe, Meble biurowe metalowe, Meble do przechowywania, Meble tapicerowane, Meble wielofunkcyjne, Meble wykonane z substytutów drewna,
Meble wykonane z tworzyw sztucznych, Meble wykonane
ze stali, Meblowe (Półki -), Metalowe drzwi do mebli, Metalowe przegródki do półek [części mebli], Metalowe przesłony
[meble], Moduły biurkowe, Modułowe układy półek [meble],
Moduły do przechowywania [meble], Nakładki siedzeniowe
jako części mebli, Niemetalowe części mebli, Niemetalowe
części półek, Niemetalowe przegródki do półek, Niemetalowe przegródki do półek stanowiące części mebli, Niemetalowy osprzęt do szafek, Nogi do mebli, Nogi stołowe,
Organizery do szuflad, Panele meblowe, Panele rozdzielające
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[przegrody], Parawany [meble], Parawany [meble] używane jako przepierzenia pokojów biurowych, Płyty meblowe,
Podstawy stołów, Półki biurowe, Półki do przechowywania
[meble], Półki [meble], Półki metalowe, Półki na książki, Półki niemetalowe [meble], Półki ścienne [meble], Półki ścienne [konstrukcje] z materiałów niemetalowych, Półki ścienne
[konstrukcje] metalowe, Przenośne biurka, Przenośne panele
działowe [meble], Przenośne przepierzenia [meble], Przenośne ścianki biurowe, Regały, Regały do przechowywania, Regały [meble], Regały metalowe, Regały metalowe (systemy
półkowe) [meble], Regały z metalu [meble], Ruchome biurka,
Ruchome przepierzenia [meble], Ścianki działowe do biur
[meble], Ścianki działowe do mebli, Ściany działowe [meble],
Stanowiska pracy [meble], Stanowiska maszyn liczących, Stoliki, Stoliki kawowe, Stoły, Stoły biurowe, Stoły konferencyjne,
Stoły marmurowe, Stoły [meble], Szafki, Szafki [części zestawu], Szafki do przechowywania, Szafki do przechowywania
[meble], Szafki [meble], Szafki metalowe, Szafki na materiały
biurowe [meble], Szafy, Szafki ścienne, Szafy [meble], Szafy
na dokumenty w postaci mebli, Szuflady [części mebli], Szuflady do mebli, Wolnostojące przepierzenia [meble], Wolnostojące biurowe ścianki działowe, Wyroby stolarskie, Zestawy
mebli, 35 Doradztwo i konsultacje w zakresie działalności
gospodarczej, Badania dotyczące działalności gospodarczej,
Doradztwo handlowe w zarządzaniu działalnością gospodarczą, Doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie reklamy,
marketingu i promocji, Usługi w zakresie targów i wystaw
handlowych, Usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe, Agencje reklamowe, Organizowanie targów handlowych
w celach reklamowych, Organizowanie targów i wystaw, Pisanie tekstów reklamowych do celów reklamowych i promocyjnych, Produkcja nagrań wideo do celów reklamowych,
Produkcja nagrań wideo w celach reklamowych, Promowanie działalności gospodarczej, Reklama i marketing, Usługi
promocyjne i reklamowe, Usługi reklamowe i marketingowe
świadczone za pomocą mediów społecznościowych, Usługi reklamowe i marketingowe, Usługi reklamowe w zakresie
sprzedaży towarów, 37 Konserwacja i naprawa mebli, Czyszczenie mebli, Lakierowanie, Malowanie i lakierowanie, Naprawa i renowacja mebli, Naprawy tapicerskie, Tapicerowanie
mebli, Odnowa, naprawa i konserwacja mebli, Stolarstwo
[naprawa], 39 Dostawa towarów, Przewóz towarów, 42 Usługi w zakresie projektowania, Doradztwo w zakresie dekoracji
wnętrz, Doradztwo w zakresie doboru pokrowców na meble
[projektowanie wnętrz], Doradztwo związane z wyborem
tkanin dekoracyjnych [projektowanie wnętrz], Konstrukcyjne
(Projektowanie -), Planowanie [projektowanie] biur, Planowanie przestrzenne [projektowanie] wnętrz, Profesjonalne
doradztwo w zakresie wzornictwa przemysłowego, Projektowanie dekoracji wnętrz, Projektowanie mebli, Projektowanie mebli biurowych, Projektowanie rozmieszczenia mebli
biurowych, Usługi planowania [projektowania] biur, Usługi
w zakresie projektowania wystroju wnętrz biurowych, Wzornictwo przemysłowe, Wzornictwo przemysłowe i projektowanie graficzne.
(210) 536553
(220) 2021 11 17
(731) BŁASZAK ROMAN, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) GRAF
(510), (511) 20 Meble i akcesoria meblowe wyposażenia
domu, Bankowe lady, Biurka, Biurka do celów biurowych, Biblioteczki [regały na książki], Biurka i stoły, Biurka modułowe
[meble], Biurka z regulacją wysokości, Blaty [części mebli],
Blaty na szafki, Blaty robocze w postaci mebli, Blaty stołowe, Blaty wierzchnie do szafek, Boazeria meblarska, Cokoły
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[meble], Części półek (Niemetalowe -), Dekoracyjne listwy
wykończeniowe z drewna do zastosowania do mebli robionych na wymiar, Dekoracyjne listwy z tworzyw sztucznych
do umieszczania na szafkach wystawowych, Dekoracyjne
panele drewniane [meble], Dekoracyjne listwy wykończeniowe z drewna do mebli, Dekoracyjne listwy wykończeniowe z tworzywa sztucznego do zastosowania do mebli robionych na wymiar, Dekoracyjne listwy wykończeniowe z tworzywa sztucznego do mebli, Dopasowane nakrycia na meble, Dopasowane pokrowce materiałowe do mebli, Dopasowane pokrowce na meble, Drewniane półki i stojaki [meble],
Drzwi do mebli, Drzwi do mebli wykonane z materiałów niemetalowych, Drzwi do mebli wykonane z tworzyw sztucznych, Drzwi do mebli ze szkła, Drzwi do szaf, Drzwi do szafek,
Drzwi przesuwne do mebli, Drzwi przesuwne do szaf, Drzwi
przezroczyste ze szkła do mebli, Drzwiczki do mebli, Ekrany działowe w formie mebli, Ekrany [meble], Ekrany [meble]
do celów pokazowych, wystawowych, Elementy dzielące
przestrzeń [meble], Elementy meblowe, Elementy mebli
segmentowych, niemetalowe [meble], Elementy metalowe
mebli segmentowych [meble], Elementy wnętrza szaf, Elementy wykończeniowe szuflad, niemetalowe, Fronty do szaf
i szafek, Fronty do szafek, Fronty szuflad, Gabloty [inne niż
chłodnicze szafy przeszklone], Gabloty szklane, Komódki
z szufladami, Komody, Komody [meble], Komputerowe stanowiska pracy [meble], Konsole, Konsole [meble], Konstrukcje półek, nie z metalu [meble], Lady do celów prezentacji,
Ławy [meble], Meble, Meble biurowe, Meble biurowe metalowe, Meble do przechowywania, Meble tapicerowane, Meble wielofunkcyjne, Meble wykonane z substytutów drewna,
Meble wykonane z tworzyw sztucznych, Meble wykonane
ze stali, Meblowe (Półki -), Metalowe drzwi do mebli, Metalowe przegródki do półek [części mebli], Metalowe przesłony
[meble], Moduły biurkowe, Modułowe układy półek [meble],
Moduły do przechowywania [meble], Nakładki siedzeniowe
jako części mebli, Niemetalowe części mebli, Niemetalowe
części półek, Niemetalowe przegródki do półek, Niemetalowe przegródki do półek stanowiące części mebli, Niemetalowy osprzęt do szafek, Nogi do mebli, Nogi stołowe,
Organizery do szuflad, Panele meblowe, Panele rozdzielające
[przegrody], Parawany [meble], Parawany [meble] używane jako przepierzenia pokojów biurowych, Płyty meblowe,
Podstawy stołów, Półki biurowe, Półki do przechowywania
[meble], Półki [meble], Półki metalowe, Półki na książki, Półki niemetalowe [meble], Półki ścienne [meble], Półki ścienne [konstrukcje] z materiałów niemetalowych, Półki ścienne
[konstrukcje] metalowe, Przenośne biurka, Przenośne panele
działowe [meble], Przenośne przepierzenia [meble], Przenośne ścianki biurowe, Regały, Regały do przechowywania, Regały [meble], Regały metalowe, Regały metalowe (systemy
półkowe) [meble], Regały z metalu [meble], Ruchome biurka,
Ruchome przepierzenia [meble], Ścianki działowe do biur
[meble], Ścianki działowe do mebli, Ściany działowe [meble],
Stanowiska pracy [meble], Stanowiska maszyn liczących, Stoliki, Stoliki kawowe, Stoły, Stoły biurowe, Stoły konferencyjne,
Stoły marmurowe, Stoły [meble], Szafki, Szafki [części zestawu], Szafki do przechowywania, Szafki do przechowywania
[meble], Szafki [meble], Szafki metalowe, Szafki na materiały
biurowe [meble], Szafy, Szafki ścienne, Szafy [meble], Szafy
na dokumenty w postaci mebli, Szuflady [części mebli], Szuflady do mebli, Wolnostojące przepierzenia [meble], Wolnostojące biurowe ścianki działowe, Wyroby stolarskie, Zestawy
mebli, 35 Doradztwo i konsultacje w zakresie działalności
gospodarczej, Badania dotyczące działalności gospodarczej,
Doradztwo handlowe w zarządzaniu działalnością gospodarczą, Doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie reklamy,
marketingu i promocji, Usługi w zakresie targów i wystaw
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handlowych, Usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe, Agencje reklamowe, Organizowanie targów handlowych
w celach reklamowych, Organizowanie targów i wystaw, Pisanie tekstów reklamowych do celów reklamowych i promocyjnych, Produkcja nagrań wideo do celów reklamowych,
Produkcja nagrań wideo w celach reklamowych, Promowanie działalności gospodarczej, Reklama i marketing, Usługi
promocyjne i reklamowe, Usługi reklamowe i marketingowe
świadczone za pomocą mediów społecznościowych, Usługi reklamowe i marketingowe, Usługi reklamowe w zakresie
sprzedaży towarów, 37 Konserwacja i naprawa mebli, Czyszczenie mebli, Lakierowanie, Malowanie i lakierowanie, Naprawa i renowacja mebli, Naprawy tapicerskie, Tapicerowanie
mebli, Odnowa, naprawa i konserwacja mebli, Stolarstwo
[naprawa], 39 Dostawa towarów, Przewóz towarów, 42 Usługi w zakresie projektowania, Doradztwo w zakresie dekoracji
wnętrz, Doradztwo w zakresie doboru pokrowców na meble
[projektowanie wnętrz], Doradztwo związane z wyborem
tkanin dekoracyjnych [projektowanie wnętrz], Konstrukcyjne
(Projektowanie -), Planowanie [projektowanie] biur, Planowanie przestrzenne [projektowanie] wnętrz, Profesjonalne
doradztwo w zakresie wzornictwa przemysłowego, Projektowanie dekoracji wnętrz, Projektowanie mebli, Projektowanie mebli biurowych, Projektowanie rozmieszczenia mebli
biurowych, Usługi planowania [projektowania] biur, Usługi
w zakresie projektowania wystroju wnętrz biurowych, Wzornictwo przemysłowe, Wzornictwo przemysłowe i projektowanie graficzne.
(210) 536554
(220) 2021 11 17
(731) BŁASZAK ROMAN, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) ARIO
(510), (511) 20 Meble i akcesoria meblowe wyposażenia
domu, Bankowe lady, Biurka, Biurka do celów biurowych, Biblioteczki [regały na książki], Biurka i stoły, Biurka modułowe
[meble], Biurka z regulacją wysokości, Blaty [części mebli],
Blaty na szafki, Blaty robocze w postaci mebli, Blaty stołowe, Blaty wierzchnie do szafek, Boazeria meblarska, Cokoły
[meble], Części półek (Niemetalowe -), Dekoracyjne listwy
wykończeniowe z drewna do zastosowania do mebli robionych na wymiar, Dekoracyjne listwy z tworzyw sztucznych
do umieszczania na szafkach wystawowych, Dekoracyjne
panele drewniane [meble], Dekoracyjne listwy wykończeniowe z drewna do mebli, Dekoracyjne listwy wykończeniowe
z tworzywa sztucznego do zastosowania do mebli robionych
na wymiar, Dekoracyjne listwy wykończeniowe z tworzywa
sztucznego do mebli, Dopasowane nakrycia na meble, Dopasowane pokrowce materiałowe do mebli, Dopasowane
pokrowce na meble, Drewniane półki i stojaki [meble], Drzwi
do mebli, Drzwi do mebli wykonane z materiałów niemetalowych, Drzwi do mebli wykonane z tworzyw sztucznych,
Drzwi do mebli ze szkła, Drzwi do szaf, Drzwi do szafek, Drzwi
przesuwne do mebli, Drzwi przesuwne do szaf, Drzwi przezroczyste ze szkła do mebli, Drzwiczki do mebli, Ekrany działowe
w formie mebli, Ekrany [meble], Ekrany [meble] do celów pokazowych, wystawowych, Elementy dzielące przestrzeń [meble], Elementy meblowe, Elementy mebli segmentowych, niemetalowe [meble], Elementy metalowe mebli segmentowych
[meble], Elementy wnętrza szaf, Elementy wykończeniowe
szuflad, niemetalowe, Fronty do szaf i szafek, Fronty do szafek,
Fronty szuflad, Gabloty [inne niż chłodnicze szafy przeszklone], Gabloty szklane, Komódki z szufladami, Komody, Komody
[meble], Komputerowe stanowiska pracy [meble], Konsole,
Konsole [meble], Konstrukcje półek, nie z metalu [meble], Lady
do celów prezentacji, Ławy [meble], Meble, Meble biurowe,
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Meble biurowe metalowe, Meble do przechowywania, Meble
tapicerowane, Meble wielofunkcyjne, Meble wykonane z substytutów drewna, Meble wykonane z tworzyw sztucznych,
Meble wykonane ze stali, Meblowe (Półki -), Metalowe drzwi
do mebli, Metalowe przegródki do półek [części mebli], Metalowe przesłony [meble], Moduły biurkowe, Modułowe układy
półek [meble], Moduły do przechowywania [meble], Nakładki siedzeniowe jako części mebli, Niemetalowe części mebli,
Niemetalowe części półek, Niemetalowe przegródki do półek,
Niemetalowe przegródki do półek stanowiące części mebli,
Niemetalowy osprzęt do szafek, Nogi do mebli, Nogi stołowe,
Organizery do szuflad, Panele meblowe, Panele rozdzielające
[przegrody], Parawany [meble], Parawany [meble] używane
jako przepierzenia pokojów biurowych, Płyty meblowe, Podstawy stołów, Półki biurowe, Półki do przechowywania [meble],
Półki [meble], Półki metalowe, Półki na książki, Półki niemetalowe [meble], Półki ścienne [meble], Półki ścienne [konstrukcje]
z materiałów niemetalowych, Półki ścienne [konstrukcje] metalowe, Przenośne biurka, Przenośne panele działowe [meble],
Przenośne przepierzenia [meble], Przenośne ścianki biurowe,
Regały, Regały do przechowywania, Regały [meble], Regały
metalowe, Regały metalowe (systemy półkowe) [meble], Regały z metalu [meble], Ruchome biurka, Ruchome przepierzenia [meble], Ścianki działowe do biur [meble], Ścianki działowe
do mebli, Ściany działowe [meble], Stanowiska pracy [meble],
Stanowiska maszyn liczących, Stoliki, Stoliki kawowe, Stoły, Stoły biurowe, Stoły konferencyjne, Stoły marmurowe, Stoły [meble], Szafki, Szafki [części zestawu], Szafki do przechowywania, Szafki do przechowywania [meble], Szafki [meble], Szafki
metalowe, Szafki na materiały biurowe [meble], Szafy, Szafki
ścienne, Szafy [meble], Szafy na dokumenty w postaci mebli,
Szuflady [części mebli], Szuflady do mebli, Wolnostojące przepierzenia [meble], Wolnostojące biurowe ścianki działowe,
Wyroby stolarskie, Zestawy mebli, 35 Doradztwo i konsultacje
w zakresie działalności gospodarczej, Badania dotyczące działalności gospodarczej, Doradztwo handlowe w zarządzaniu
działalnością gospodarczą, Doradztwo, konsultacje i pomoc
w zakresie reklamy, marketingu i promocji, Usługi w zakresie
targów i wystaw handlowych, Usługi reklamowe, promocyjne
i marketingowe, Agencje reklamowe, Organizowanie targów
handlowych w celach reklamowych, Organizowanie targów
i wystaw, Pisanie tekstów reklamowych do celów reklamowych i promocyjnych, Produkcja nagrań wideo do celów reklamowych, Produkcja nagrań wideo w celach reklamowych,
Promowanie działalności gospodarczej, Reklama i marketing,
Usługi promocyjne i reklamowe, Usługi reklamowe i marketingowe świadczone za pomocą mediów społecznościowych,
Usługi reklamowe i marketingowe, Usługi reklamowe w zakresie sprzedaży towarów, 37 Konserwacja i naprawa mebli,
Czyszczenie mebli, Lakierowanie, Malowanie i lakierowanie,
Naprawa i renowacja mebli, Naprawy tapicerskie, Tapicerowanie mebli, Odnowa, naprawa i konserwacja mebli, Stolarstwo [naprawa], 39 Dostawa towarów, Przewóz towarów,
42 Usługi w zakresie projektowania, Doradztwo w zakresie
dekoracji wnętrz, Doradztwo w zakresie doboru pokrowców
na meble [projektowanie wnętrz], Doradztwo związane
z wyborem tkanin dekoracyjnych [projektowanie wnętrz],
Konstrukcyjne (Projektowanie -), Planowanie [projektowanie] biur, Planowanie przestrzenne [projektowanie] wnętrz,
Profesjonalne doradztwo w zakresie wzornictwa przemysłowego, Projektowanie dekoracji wnętrz, Projektowanie mebli,
Projektowanie mebli biurowych, Projektowanie rozmieszczenia mebli biurowych, Usługi planowania [projektowania] biur,
Usługi w zakresie projektowania wystroju wnętrz biurowych,
Wzornictwo przemysłowe, Wzornictwo przemysłowe i projektowanie graficzne.
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(210) 536557
(220) 2021 11 17
(731) BŁASZAK ROMAN, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) DIVISIO
(510), (511) 20 Meble i akcesoria meblowe wyposażenia
domu, Bankowe lady, Biurka, Biurka do celów biurowych, Biblioteczki [regały na książki], Biurka i stoły, Biurka modułowe
[meble], Biurka z regulacją wysokości, Blaty [części mebli],
Blaty na szafki, Blaty robocze w postaci mebli, Blaty stołowe, Blaty wierzchnie do szafek, Boazeria meblarska, Cokoły
[meble], Części półek (Niemetalowe -), Dekoracyjne listwy
wykończeniowe z drewna do zastosowania do mebli robionych na wymiar, Dekoracyjne listwy z tworzyw sztucznych
do umieszczania na szafkach wystawowych, Dekoracyjne
panele drewniane [meble], Dekoracyjne listwy wykończeniowe z drewna do mebli, Dekoracyjne listwy wykończeniowe z tworzywa sztucznego do zastosowania do mebli robionych na wymiar, Dekoracyjne listwy wykończeniowe z tworzywa sztucznego do mebli, Dopasowane nakrycia na meble, Dopasowane pokrowce materiałowe do mebli, Dopasowane pokrowce na meble, Drewniane półki i stojaki [meble],
Drzwi do mebli, Drzwi do mebli wykonane z materiałów niemetalowych, Drzwi do mebli wykonane z tworzyw sztucznych, Drzwi do mebli ze szkła, Drzwi do szaf, Drzwi do szafek,
Drzwi przesuwne do mebli, Drzwi przesuwne do szaf, Drzwi
przezroczyste ze szkła do mebli, Drzwiczki do mebli, Ekrany działowe w formie mebli, Ekrany [meble], Ekrany [meble]
do celów pokazowych, wystawowych, Elementy dzielące
przestrzeń [meble], Elementy meblowe, Elementy mebli
segmentowych, niemetalowe [meble], Elementy metalowe
mebli segmentowych [meble], Elementy wnętrza szaf, Elementy wykończeniowe szuflad, niemetalowe, Fronty do szaf
i szafek, Fronty do szafek, Fronty szuflad, Gabloty [inne niż
chłodnicze szafy przeszklone], Gabloty szklane, Komódki
z szufladami, Komody, Komody [meble], Komputerowe stanowiska pracy [meble], Konsole, Konsole [meble], Konstrukcje półek, nie z metalu [meble], Lady do celów prezentacji,
Ławy [meble], Meble, Meble biurowe, Meble biurowe metalowe, Meble do przechowywania, Meble tapicerowane, Meble wielofunkcyjne, Meble wykonane z substytutów drewna,
Meble wykonane z tworzyw sztucznych, Meble wykonane
ze stali, Meblowe (Półki -), Metalowe drzwi do mebli, Metalowe przegródki do półek [części mebli], Metalowe przesłony
[meble], Moduły biurkowe, Modułowe układy półek [meble],
Moduły do przechowywania [meble], Nakładki siedzeniowe
jako części mebli, Niemetalowe części mebli, Niemetalowe
części półek, Niemetalowe przegródki do półek, Niemetalowe przegródki do półek stanowiące części mebli, Niemetalowy osprzęt do szafek, Nogi do mebli, Nogi stołowe,
Organizery do szuflad, Panele meblowe, Panele rozdzielające
[przegrody], Parawany [meble], Parawany [meble] używane jako przepierzenia pokojów biurowych, Płyty meblowe,
Podstawy stołów, Półki biurowe, Półki do przechowywania
[meble], Półki [meble], Półki metalowe, Półki na książki, Półki niemetalowe [meble], Półki ścienne [meble], Półki ścienne [konstrukcje] z materiałów niemetalowych, Półki ścienne
[konstrukcje] metalowe, Przenośne biurka, Przenośne panele
działowe [meble], Przenośne przepierzenia [meble], Przenośne ścianki biurowe, Regały, Regały do przechowywania, Regały [meble], Regały metalowe, Regały metalowe (systemy
półkowe) [meble], Regały z metalu [meble], Ruchome biurka,
Ruchome przepierzenia [meble], Ścianki działowe do biur
[meble], Ścianki działowe do mebli, Ściany działowe [meble],
Stanowiska pracy [meble], Stanowiska maszyn liczących, Stoliki, Stoliki kawowe, Stoły, Stoły biurowe, Stoły konferencyjne,
Stoły marmurowe, Stoły [meble], Szafki, Szafki [części zestawu], Szafki do przechowywania, Szafki do przechowywania

76

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

[meble], Szafki [meble], Szafki metalowe, Szafki na materiały
biurowe [meble], Szafy, Szafki ścienne, Szafy [meble], Szafy
na dokumenty w postaci mebli, Szuflady [części mebli], Szuflady do mebli, Wolnostojące przepierzenia [meble], Wolnostojące biurowe ścianki działowe, Wyroby stolarskie, Zestawy
mebli, 35 Doradztwo i konsultacje w zakresie działalności
gospodarczej, Badania dotyczące działalności gospodarczej,
Doradztwo handlowe w zarządzaniu działalnością gospodarczą, Doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie reklamy,
marketingu i promocji, Usługi w zakresie targów i wystaw
handlowych, Usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe, Agencje reklamowe, Organizowanie targów handlowych
w celach reklamowych, Organizowanie targów i wystaw, Pisanie tekstów reklamowych do celów reklamowych i promocyjnych, Produkcja nagrań wideo do celów reklamowych,
Produkcja nagrań wideo w celach reklamowych, Promowanie działalności gospodarczej, Reklama i marketing, Usługi
promocyjne i reklamowe, Usługi reklamowe i marketingowe
świadczone za pomocą mediów społecznościowych, Usługi reklamowe i marketingowe, Usługi reklamowe w zakresie
sprzedaży towarów, 37 Konserwacja i naprawa mebli, Czyszczenie mebli, Lakierowanie, Malowanie i lakierowanie, Naprawa i renowacja mebli, Naprawy tapicerskie, Tapicerowanie
mebli, Odnowa, naprawa i konserwacja mebli, Stolarstwo
[naprawa], 39 Dostawa towarów, Przewóz towarów, 42 Usługi w zakresie projektowania, Doradztwo w zakresie dekoracji
wnętrz, Doradztwo w zakresie doboru pokrowców na meble
[projektowanie wnętrz], Doradztwo związane z wyborem
tkanin dekoracyjnych [projektowanie wnętrz], Konstrukcyjne
(Projektowanie -), Planowanie [projektowanie] biur, Planowanie przestrzenne [projektowanie] wnętrz, Profesjonalne
doradztwo w zakresie wzornictwa przemysłowego, Projektowanie dekoracji wnętrz, Projektowanie mebli, Projektowanie mebli biurowych, Projektowanie rozmieszczenia mebli
biurowych, Usługi planowania [projektowania] biur, Usługi
w zakresie projektowania wystroju wnętrz biurowych, Wzornictwo przemysłowe, Wzornictwo przemysłowe i projektowanie graficzne.
(210) 536558
(220) 2021 11 17
(731) BŁASZAK ROMAN, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) TORIS
(510), (511) 20 Meble i akcesoria meblowe wyposażenia
domu, Bankowe lady, Biurka, Biurka do celów biurowych, Biblioteczki [regały na książki], Biurka i stoły, Biurka modułowe
[meble], Biurka z regulacją wysokości, Blaty [części mebli],
Blaty na szafki, Blaty robocze w postaci mebli, Blaty stołowe, Blaty wierzchnie do szafek, Boazeria meblarska, Cokoły
[meble], Części półek (Niemetalowe -), Dekoracyjne listwy
wykończeniowe z drewna do zastosowania do mebli robionych na wymiar, Dekoracyjne listwy z tworzyw sztucznych
do umieszczania na szafkach wystawowych, Dekoracyjne
panele drewniane [meble], Dekoracyjne listwy wykończeniowe z drewna do mebli, Dekoracyjne listwy wykończeniowe z tworzywa sztucznego do zastosowania do mebli robionych na wymiar, Dekoracyjne listwy wykończeniowe z tworzywa sztucznego do mebli, Dopasowane nakrycia na meble, Dopasowane pokrowce materiałowe do mebli, Dopasowane pokrowce na meble, Drewniane półki i stojaki [meble],
Drzwi do mebli, Drzwi do mebli wykonane z materiałów niemetalowych, Drzwi do mebli wykonane z tworzyw sztucznych, Drzwi do mebli ze szkła, Drzwi do szaf, Drzwi do szafek,
Drzwi przesuwne do mebli, Drzwi przesuwne do szaf, Drzwi
przezroczyste ze szkła do mebli, Drzwiczki do mebli, Ekrany działowe w formie mebli, Ekrany [meble], Ekrany [meble]
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do celów pokazowych, wystawowych, Elementy dzielące
przestrzeń [meble], Elementy meblowe, Elementy mebli
segmentowych, niemetalowe [meble], Elementy metalowe
mebli segmentowych [meble], Elementy wnętrza szaf, Elementy wykończeniowe szuflad, niemetalowe, Fronty do szaf
i szafek, Fronty do szafek, Fronty szuflad, Gabloty [inne niż
chłodnicze szafy przeszklone], Gabloty szklane, Komódki
z szufladami, Komody, Komody [meble], Komputerowe stanowiska pracy [meble], Konsole, Konsole [meble], Konstrukcje półek, nie z metalu [meble], Lady do celów prezentacji,
Ławy [meble], Meble, Meble biurowe, Meble biurowe metalowe, Meble do przechowywania, Meble tapicerowane, Meble wielofunkcyjne, Meble wykonane z substytutów drewna,
Meble wykonane z tworzyw sztucznych, Meble wykonane
ze stali, Meblowe (Półki -), Metalowe drzwi do mebli, Metalowe przegródki do półek [części mebli], Metalowe przesłony
[meble], Moduły biurkowe, Modułowe układy półek [meble],
Moduły do przechowywania [meble], Nakładki siedzeniowe
jako części mebli, Niemetalowe części mebli, Niemetalowe
części półek, Niemetalowe przegródki do półek, Niemetalowe przegródki do półek stanowiące części mebli, Niemetalowy osprzęt do szafek, Nogi do mebli, Nogi stołowe,
Organizery do szuflad, Panele meblowe, Panele rozdzielające
[przegrody], Parawany [meble], Parawany [meble] używane jako przepierzenia pokojów biurowych, Płyty meblowe,
Podstawy stołów, Półki biurowe, Półki do przechowywania
[meble], Półki [meble], Półki metalowe, Półki na książki, Półki niemetalowe [meble], Półki ścienne [meble], Półki ścienne [konstrukcje] z materiałów niemetalowych, Półki ścienne
[konstrukcje] metalowe, Przenośne biurka, Przenośne panele
działowe [meble], Przenośne przepierzenia [meble], Przenośne ścianki biurowe, Regały, Regały do przechowywania, Regały [meble], Regały metalowe, Regały metalowe (systemy
półkowe) [meble], Regały z metalu [meble], Ruchome biurka,
Ruchome przepierzenia [meble], Ścianki działowe do biur
[meble], Ścianki działowe do mebli, Ściany działowe [meble],
Stanowiska pracy [meble], Stanowiska maszyn liczących, Stoliki, Stoliki kawowe, Stoły, Stoły biurowe, Stoły konferencyjne,
Stoły marmurowe, Stoły [meble], Szafki, Szafki [części zestawu], Szafki do przechowywania, Szafki do przechowywania
[meble], Szafki [meble], Szafki metalowe, Szafki na materiały
biurowe [meble], Szafy, Szafki ścienne, Szafy [meble], Szafy
na dokumenty w postaci mebli, Szuflady [części mebli], Szuflady do mebli, Wolnostojące przepierzenia [meble], Wolnostojące biurowe ścianki działowe, Wyroby stolarskie, Zestawy
mebli, 35 Doradztwo i konsultacje w zakresie działalności
gospodarczej, Badania dotyczące działalności gospodarczej,
Doradztwo handlowe w zarządzaniu działalnością gospodarczą, Doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie reklamy,
marketingu i promocji, Usługi w zakresie targów i wystaw
handlowych, Usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe, Agencje reklamowe, Organizowanie targów handlowych
w celach reklamowych, Organizowanie targów i wystaw, Pisanie tekstów reklamowych do celów reklamowych i promocyjnych, Produkcja nagrań wideo do celów reklamowych,
Produkcja nagrań wideo w celach reklamowych, Promowanie działalności gospodarczej, Reklama i marketing, Usługi
promocyjne i reklamowe, Usługi reklamowe i marketingowe
świadczone za pomocą mediów społecznościowych, Usługi reklamowe i marketingowe, Usługi reklamowe w zakresie
sprzedaży towarów, 37 Konserwacja i naprawa mebli, Czyszczenie mebli, Lakierowanie, Malowanie i lakierowanie, Naprawa i renowacja mebli, Naprawy tapicerskie, Tapicerowanie
mebli, Odnowa, naprawa i konserwacja mebli, Stolarstwo
[naprawa], 39 Dostawa towarów, Przewóz towarów, 42 Usługi w zakresie projektowania, Doradztwo w zakresie dekoracji
wnętrz, Doradztwo w zakresie doboru pokrowców na meble
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[projektowanie wnętrz], Doradztwo związane z wyborem
tkanin dekoracyjnych [projektowanie wnętrz], Konstrukcyjne
(Projektowanie -), Planowanie [projektowanie] biur, Planowanie przestrzenne [projektowanie] wnętrz, Profesjonalne
doradztwo w zakresie wzornictwa przemysłowego, Projektowanie dekoracji wnętrz, Projektowanie mebli, Projektowanie mebli biurowych, Projektowanie rozmieszczenia mebli
biurowych, Usługi planowania [projektowania] biur, Usługi
w zakresie projektowania wystroju wnętrz biurowych, Wzornictwo przemysłowe, Wzornictwo przemysłowe i projektowanie graficzne.
(210) 536559
(220) 2021 11 17
(731) BŁASZAK ROMAN, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) Op-Lite
(510), (511) 20 Meble i akcesoria meblowe wyposażenia
domu, Bankowe lady, Biurka, Biurka do celów biurowych, Biblioteczki [regały na książki], Biurka i stoły, Biurka modułowe
[meble], Biurka z regulacją wysokości, Blaty [części mebli],
Blaty na szafki, Blaty robocze w postaci mebli, Blaty stołowe, Blaty wierzchnie do szafek, Boazeria meblarska, Cokoły
[meble], Części półek (Niemetalowe -), Dekoracyjne listwy
wykończeniowe z drewna do zastosowania do mebli robionych na wymiar, Dekoracyjne listwy z tworzyw sztucznych
do umieszczania na szafkach wystawowych, Dekoracyjne
panele drewniane [meble], Dekoracyjne listwy wykończeniowe z drewna do mebli, Dekoracyjne listwy wykończeniowe z tworzywa sztucznego do zastosowania do mebli robionych na wymiar, Dekoracyjne listwy wykończeniowe z tworzywa sztucznego do mebli, Dopasowane nakrycia na meble, Dopasowane pokrowce materiałowe do mebli, Dopasowane pokrowce na meble, Drewniane półki i stojaki [meble],
Drzwi do mebli, Drzwi do mebli wykonane z materiałów niemetalowych, Drzwi do mebli wykonane z tworzyw sztucznych, Drzwi do mebli ze szkła, Drzwi do szaf, Drzwi do szafek,
Drzwi przesuwne do mebli, Drzwi przesuwne do szaf, Drzwi
przezroczyste ze szkła do mebli, Drzwiczki do mebli, Ekrany działowe w formie mebli, Ekrany [meble], Ekrany [meble]
do celów pokazowych, wystawowych, Elementy dzielące
przestrzeń [meble], Elementy meblowe, Elementy mebli
segmentowych, niemetalowe [meble], Elementy metalowe
mebli segmentowych [meble], Elementy wnętrza szaf, Elementy wykończeniowe szuflad, niemetalowe, Fronty do szaf
i szafek, Fronty do szafek, Fronty szuflad, Gabloty [inne niż
chłodnicze szafy przeszklone], Gabloty szklane, Komódki
z szufladami, Komody, Komody [meble], Komputerowe stanowiska pracy [meble], Konsole, Konsole [meble], Konstrukcje półek, nie z metalu [meble], Lady do celów prezentacji,
Ławy [meble], Meble, Meble biurowe, Meble biurowe metalowe, Meble do przechowywania, Meble tapicerowane, Meble wielofunkcyjne, Meble wykonane z substytutów drewna,
Meble wykonane z tworzyw sztucznych, Meble wykonane
ze stali, Meblowe (Półki -), Metalowe drzwi do mebli, Metalowe przegródki do półek [części mebli], Metalowe przesłony
[meble], Moduły biurkowe, Modułowe układy półek [meble],
Moduły do przechowywania [meble], Nakładki siedzeniowe
jako części mebli, Niemetalowe części mebli, Niemetalowe
części półek, Niemetalowe przegródki do półek, Niemetalowe przegródki do półek stanowiące części mebli, Niemetalowy osprzęt do szafek, Nogi do mebli, Nogi stołowe,
Organizery do szuflad, Panele meblowe, Panele rozdzielające
[przegrody], Parawany [meble], Parawany [meble] używane jako przepierzenia pokojów biurowych, Płyty meblowe,
Podstawy stołów, Półki biurowe, Półki do przechowywania
[meble], Półki [meble], Półki metalowe, Półki na książki, Pół-
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ki niemetalowe [meble], Półki ścienne [meble], Półki ścienne [konstrukcje] z materiałów niemetalowych, Półki ścienne
[konstrukcje] metalowe, Przenośne biurka, Przenośne panele
działowe [meble], Przenośne przepierzenia [meble], Przenośne ścianki biurowe, Regały, Regały do przechowywania, Regały [meble], Regały metalowe, Regały metalowe (systemy
półkowe) [meble], Regały z metalu [meble], Ruchome biurka,
Ruchome przepierzenia [meble], Ścianki działowe do biur
[meble], Ścianki działowe do mebli, Ściany działowe [meble],
Stanowiska pracy [meble], Stanowiska maszyn liczących, Stoliki, Stoliki kawowe, Stoły, Stoły biurowe, Stoły konferencyjne,
Stoły marmurowe, Stoły [meble], Szafki, Szafki [części zestawu], Szafki do przechowywania, Szafki do przechowywania
[meble], Szafki [meble], Szafki metalowe, Szafki na materiały
biurowe [meble], Szafy, Szafki ścienne, Szafy [meble], Szafy
na dokumenty w postaci mebli, Szuflady [części mebli], Szuflady do mebli, Wolnostojące przepierzenia [meble], Wolnostojące biurowe ścianki działowe, Wyroby stolarskie, Zestawy
mebli, 35 Doradztwo i konsultacje w zakresie działalności
gospodarczej, Badania dotyczące działalności gospodarczej,
Doradztwo handlowe w zarządzaniu działalnością gospodarczą, Doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie reklamy,
marketingu i promocji, Usługi w zakresie targów i wystaw
handlowych, Usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe, Agencje reklamowe, Organizowanie targów handlowych
w celach reklamowych, Organizowanie targów i wystaw, Pisanie tekstów reklamowych do celów reklamowych i promocyjnych, Produkcja nagrań wideo do celów reklamowych,
Produkcja nagrań wideo w celach reklamowych, Promowanie działalności gospodarczej, Reklama i marketing, Usługi
promocyjne i reklamowe, Usługi reklamowe i marketingowe
świadczone za pomocą mediów społecznościowych, Usługi reklamowe i marketingowe, Usługi reklamowe w zakresie
sprzedaży towarów, 37 Konserwacja i naprawa mebli, Czyszczenie mebli, Lakierowanie, Malowanie i lakierowanie, Naprawa i renowacja mebli, Naprawy tapicerskie, Tapicerowanie
mebli, Odnowa, naprawa i konserwacja mebli, Stolarstwo
[naprawa], 39 Dostawa towarów, Przewóz towarów, 42 Usługi w zakresie projektowania, Doradztwo w zakresie dekoracji
wnętrz, Doradztwo w zakresie doboru pokrowców na meble
[projektowanie wnętrz], Doradztwo związane z wyborem
tkanin dekoracyjnych [projektowanie wnętrz], Konstrukcyjne
(Projektowanie -), Planowanie [projektowanie] biur, Planowanie przestrzenne [projektowanie] wnętrz, Profesjonalne
doradztwo w zakresie wzornictwa przemysłowego, Projektowanie dekoracji wnętrz, Projektowanie mebli, Projektowanie mebli biurowych, Projektowanie rozmieszczenia mebli
biurowych, Usługi planowania [projektowania] biur, Usługi
w zakresie projektowania wystroju wnętrz biurowych, Wzornictwo przemysłowe, Wzornictwo przemysłowe i projektowanie graficzne.
(210) 536560
(220) 2021 11 17
(731) BŁASZAK ROMAN, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) AXY-Line
(510), (511) 20 Meble i akcesoria meblowe wyposażenia
domu, Bankowe lady, Biurka, Biurka do celów biurowych, Biblioteczki [regały na książki], Biurka i stoły, Biurka modułowe
[meble], Biurka z regulacją wysokości, Blaty [części mebli],
Blaty na szafki, Blaty robocze w postaci mebli, Blaty stołowe, Blaty wierzchnie do szafek, Boazeria meblarska, Cokoły
[meble], Części półek (Niemetalowe -), Dekoracyjne listwy
wykończeniowe z drewna do zastosowania do mebli robionych na wymiar, Dekoracyjne listwy z tworzyw sztucznych
do umieszczania na szafkach wystawowych, Dekoracyjne
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panele drewniane [meble], Dekoracyjne listwy wykończeniowe z drewna do mebli, Dekoracyjne listwy wykończeniowe z tworzywa sztucznego do zastosowania do mebli robionych na wymiar, Dekoracyjne listwy wykończeniowe z tworzywa sztucznego do mebli, Dopasowane nakrycia na meble, Dopasowane pokrowce materiałowe do mebli, Dopasowane pokrowce na meble, Drewniane półki i stojaki [meble],
Drzwi do mebli, Drzwi do mebli wykonane z materiałów niemetalowych, Drzwi do mebli wykonane z tworzyw sztucznych, Drzwi do mebli ze szkła, Drzwi do szaf, Drzwi do szafek,
Drzwi przesuwne do mebli, Drzwi przesuwne do szaf, Drzwi
przezroczyste ze szkła do mebli, Drzwiczki do mebli, Ekrany działowe w formie mebli, Ekrany [meble], Ekrany [meble]
do celów pokazowych, wystawowych, Elementy dzielące
przestrzeń [meble], Elementy meblowe, Elementy mebli
segmentowych, niemetalowe [meble], Elementy metalowe
mebli segmentowych [meble], Elementy wnętrza szaf, Elementy wykończeniowe szuflad, niemetalowe, Fronty do szaf
i szafek, Fronty do szafek, Fronty szuflad, Gabloty [inne niż
chłodnicze szafy przeszklone], Gabloty szklane, Komódki
z szufladami, Komody, Komody [meble], Komputerowe stanowiska pracy [meble], Konsole, Konsole [meble], Konstrukcje półek, nie z metalu [meble], Lady do celów prezentacji,
Ławy [meble], Meble, Meble biurowe, Meble biurowe metalowe, Meble do przechowywania, Meble tapicerowane, Meble wielofunkcyjne, Meble wykonane z substytutów drewna,
Meble wykonane z tworzyw sztucznych, Meble wykonane
ze stali, Meblowe (Półki -), Metalowe drzwi do mebli, Metalowe przegródki do półek [części mebli], Metalowe przesłony
[meble], Moduły biurkowe, Modułowe układy półek [meble],
Moduły do przechowywania [meble], Nakładki siedzeniowe
jako części mebli, Niemetalowe części mebli, Niemetalowe
części półek, Niemetalowe przegródki do półek, Niemetalowe przegródki do półek stanowiące części mebli, Niemetalowy osprzęt do szafek, Nogi do mebli, Nogi stołowe,
Organizery do szuflad, Panele meblowe, Panele rozdzielające
[przegrody], Parawany [meble], Parawany [meble] używane jako przepierzenia pokojów biurowych, Płyty meblowe,
Podstawy stołów, Półki biurowe, Półki do przechowywania
[meble], Półki [meble], Półki metalowe, Półki na książki, Półki niemetalowe [meble], Półki ścienne [meble], Półki ścienne [konstrukcje] z materiałów niemetalowych, Półki ścienne
[konstrukcje] metalowe, Przenośne biurka, Przenośne panele
działowe [meble], Przenośne przepierzenia [meble], Przenośne ścianki biurowe, Regały, Regały do przechowywania, Regały [meble], Regały metalowe, Regały metalowe (systemy
półkowe) [meble], Regały z metalu [meble], Ruchome biurka,
Ruchome przepierzenia [meble], Ścianki działowe do biur
[meble], Ścianki działowe do mebli, Ściany działowe [meble],
Stanowiska pracy [meble], Stanowiska maszyn liczących, Stoliki, Stoliki kawowe, Stoły, Stoły biurowe, Stoły konferencyjne,
Stoły marmurowe, Stoły [meble], Szafki, Szafki [części zestawu], Szafki do przechowywania, Szafki do przechowywania
[meble], Szafki [meble], Szafki metalowe, Szafki na materiały
biurowe [meble], Szafy, Szafki ścienne, Szafy [meble], Szafy
na dokumenty w postaci mebli, Szuflady [części mebli], Szuflady do mebli, Wolnostojące przepierzenia [meble], Wolnostojące biurowe ścianki działowe, Wyroby stolarskie, Zestawy
mebli, 35 Doradztwo i konsultacje w zakresie działalności
gospodarczej, Badania dotyczące działalności gospodarczej,
Doradztwo handlowe w zarządzaniu działalnością gospodarczą, Doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie reklamy,
marketingu i promocji, Usługi w zakresie targów i wystaw
handlowych, Usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe, Agencje reklamowe, Organizowanie targów handlowych
w celach reklamowych, Organizowanie targów i wystaw, Pisanie tekstów reklamowych do celów reklamowych i pro-
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mocyjnych, Produkcja nagrań wideo do celów reklamowych,
Produkcja nagrań wideo w celach reklamowych, Promowanie działalności gospodarczej, Reklama i marketing, Usługi
promocyjne i reklamowe, Usługi reklamowe i marketingowe
świadczone za pomocą mediów społecznościowych, Usługi reklamowe i marketingowe, Usługi reklamowe w zakresie
sprzedaży towarów, 37 Konserwacja i naprawa mebli, Czyszczenie mebli, Lakierowanie, Malowanie i lakierowanie, Naprawa i renowacja mebli, Naprawy tapicerskie, Tapicerowanie
mebli, Odnowa, naprawa i konserwacja mebli, Stolarstwo
[naprawa], 39 Dostawa towarów, Przewóz towarów, 42 Usługi w zakresie projektowania, Doradztwo w zakresie dekoracji
wnętrz, Doradztwo w zakresie doboru pokrowców na meble
[projektowanie wnętrz], Doradztwo związane z wyborem
tkanin dekoracyjnych [projektowanie wnętrz], Konstrukcyjne
(Projektowanie -), Planowanie [projektowanie] biur, Planowanie przestrzenne [projektowanie] wnętrz, Profesjonalne
doradztwo w zakresie wzornictwa przemysłowego, Projektowanie dekoracji wnętrz, Projektowanie mebli, Projektowanie mebli biurowych, Projektowanie rozmieszczenia mebli
biurowych, Usługi planowania [projektowania] biur, Usługi
w zakresie projektowania wystroju wnętrz biurowych, Wzornictwo przemysłowe, Wzornictwo przemysłowe i projektowanie graficzne.
(210) 536561
(220) 2021 11 17
(731) BŁASZAK ROMAN, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) L-Line
(510), (511) 20 Meble i akcesoria meblowe wyposażenia
domu, Bankowe lady, Biurka, Biurka do celów biurowych, Biblioteczki [regały na książki], Biurka i stoły, Biurka modułowe
[meble], Biurka z regulacją wysokości, Blaty [części mebli],
Blaty na szafki, Blaty robocze w postaci mebli, Blaty stołowe, Blaty wierzchnie do szafek, Boazeria meblarska, Cokoły
[meble], Części półek (Niemetalowe -), Dekoracyjne listwy
wykończeniowe z drewna do zastosowania do mebli robionych na wymiar, Dekoracyjne listwy z tworzyw sztucznych
do umieszczania na szafkach wystawowych, Dekoracyjne
panele drewniane [meble], Dekoracyjne listwy wykończeniowe z drewna do mebli, Dekoracyjne listwy wykończeniowe z tworzywa sztucznego do zastosowania do mebli
robionych na wymiar, Dekoracyjne listwy wykończeniowe
z tworzywa sztucznego do mebli, Dopasowane nakrycia
na meble, Dopasowane pokrowce materiałowe do mebli,
Dopasowane pokrowce na meble, Drewniane półki i stojaki [meble], Drzwi do mebli, Drzwi do mebli wykonane
z materiałów niemetalowych, Drzwi do mebli wykonane z tworzyw sztucznych, Drzwi do mebli ze szkła, Drzwi
do szaf, Drzwi do szafek, Drzwi przesuwne do mebli, Drzwi
przesuwne do szaf, Drzwi przezroczyste ze szkła do mebli,
Drzwiczki do mebli, Ekrany działowe w formie mebli, Ekrany [meble], Ekrany [meble] do celów pokazowych, wystawowych, Elementy dzielące przestrzeń [meble], Elementy
meblowe, Elementy mebli segmentowych, niemetalowe
[meble], Elementy metalowe mebli segmentowych [meble], Elementy wnętrza szaf, Elementy wykończeniowe
szuflad, niemetalowe, Fronty do szaf i szafek, Fronty do szafek, Fronty szuflad, Gabloty [inne niż chłodnicze szafy przeszklone], Gabloty szklane, Komódki z szufladami, Komody,
Komody [meble], Komputerowe stanowiska pracy [meble],
Konsole, Konsole [meble], Konstrukcje półek, nie z metalu
[meble], Lady do celów prezentacji, Ławy [meble], Meble,
Meble biurowe, Meble biurowe metalowe, Meble do przechowywania, Meble tapicerowane, Meble wielofunkcyjne,
Meble wykonane z substytutów drewna, Meble wykonane
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z tworzyw sztucznych, Meble wykonane ze stali, Meblowe
(Półki -), Metalowe drzwi do mebli, Metalowe przegródki
do półek [części mebli], Metalowe przesłony [meble], Moduły biurkowe, Modułowe układy półek [meble], Moduły
do przechowywania [meble], Nakładki siedzeniowe jako
części mebli, Niemetalowe części mebli, Niemetalowe części półek, Niemetalowe przegródki do półek, Niemetalowe
przegródki do półek stanowiące części mebli, Niemetalowy osprzęt do szafek, Nogi do mebli, Nogi stołowe, Organizery do szuflad, Panele meblowe, Panele rozdzielające
[przegrody], Parawany [meble], Parawany [meble] używane
jako przepierzenia pokojów biurowych, Płyty meblowe,
Podstawy stołów, Półki biurowe, Półki do przechowywania
[meble], Półki [meble], Półki metalowe, Półki na książki, Półki
niemetalowe [meble], Półki ścienne [meble], Półki ścienne
[konstrukcje] z materiałów niemetalowych, Półki ścienne
[konstrukcje] metalowe, Przenośne biurka, Przenośne panele działowe [meble], Przenośne przepierzenia [meble],
Przenośne ścianki biurowe, Regały, Regały do przechowywania, Regały [meble], Regały metalowe, Regały metalowe (systemy półkowe) [meble], Regały z metalu [meble],
Ruchome biurka, Ruchome przepierzenia [meble], Ścianki
działowe do biur [meble], Ścianki działowe do mebli, Ściany działowe [meble], Stanowiska pracy [meble], Stanowiska
maszyn liczących, Stoliki, Stoliki kawowe, Stoły, Stoły biurowe, Stoły konferencyjne, Stoły marmurowe, Stoły [meble],
Szafki, Szafki [części zestawu], Szafki do przechowywania,
Szafki do przechowywania [meble], Szafki [meble], Szafki
metalowe, Szafki na materiały biurowe [meble], Szafy, Szafki ścienne, Szafy [meble], Szafy na dokumenty w postaci
mebli, Szuflady [części mebli], Szuflady do mebli, Wolnostojące przepierzenia [meble], Wolnostojące biurowe ścianki
działowe, Wyroby stolarskie, Zestawy mebli, 35 Doradztwo
i konsultacje w zakresie działalności gospodarczej, Badania
dotyczące działalności gospodarczej, Doradztwo handlowe w zarządzaniu działalnością gospodarczą, Doradztwo,
konsultacje i pomoc w zakresie reklamy, marketingu i promocji, Usługi w zakresie targów i wystaw handlowych,
Usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe, Agencje
reklamowe, Organizowanie targów handlowych w celach
reklamowych, Organizowanie targów i wystaw, Pisanie
tekstów reklamowych do celów reklamowych i promocyjnych, Produkcja nagrań wideo do celów reklamowych,
Produkcja nagrań wideo w celach reklamowych, Promowanie działalności gospodarczej, Reklama i marketing, Usługi
promocyjne i reklamowe, Usługi reklamowe i marketingowe świadczone za pomocą mediów społecznościowych,
Usługi reklamowe i marketingowe, Usługi reklamowe
w zakresie sprzedaży towarów, 37 Konserwacja i naprawa
mebli, Czyszczenie mebli, Lakierowanie, Malowanie i lakierowanie, Naprawa i renowacja mebli, Naprawy tapicerskie,
Tapicerowanie mebli, Odnowa, naprawa i konserwacja mebli, Stolarstwo [naprawa], 39 Dostawa towarów, Przewóz
towarów, 42 Usługi w zakresie projektowania, Doradztwo
w zakresie dekoracji wnętrz, Doradztwo w zakresie doboru
pokrowców na meble [projektowanie wnętrz], Doradztwo
związane z wyborem tkanin dekoracyjnych [projektowanie
wnętrz], Konstrukcyjne (Projektowanie -), Planowanie [projektowanie] biur, Planowanie przestrzenne [projektowanie]
wnętrz, Profesjonalne doradztwo w zakresie wzornictwa
przemysłowego, Projektowanie dekoracji wnętrz, Projektowanie mebli, Projektowanie mebli biurowych, Projektowanie rozmieszczenia mebli biurowych, Usługi planowania
[projektowania] biur, Usługi w zakresie projektowania wystroju wnętrz biurowych, Wzornictwo przemysłowe, Wzornictwo przemysłowe i projektowanie graficzne.
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536575
(220) 2021 11 16
CIEPŁUCHA-KOWALSKA ANNA GOSPODARSTWO
SZKÓŁKARSKIE, Konstantynów Łódzki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Zielony SHOW ROOM Zobacz i Zamów
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, Usługi w zakresie wystaw i prezentacji produktów.
536581
(220) 2021 11 16
SOL-CAM PAWEŁ GROŃ, STANISŁAW GROŃ,
WITOLD HOROWSKI SPÓŁKA JAWNA, Nowy Sącz
(540) (znak słowny)
(540) SOL-CAM
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej
w związku z następującymi towarami: urządzenia fotowoltaiczne do wytwarzania energii elektrycznej, instalacje fotowoltaiczne do wytwarzania energii elektrycznej [elektrownie
fotowoltaiczne], kalibrowane referencyjne ogniwa fotowoltaiczne, akumulatory energii fotowoltaicznej, fotowoltaiczne
moduły słoneczne, moduły fotowoltaiczne, komórki fotowoltaiczne, falowniki fotowoltaiczne, urządzenia fotowoltaiczne
do przekształcania promieniowania słonecznego na energię
elektryczną, fotowoltaiczne urządzenia i instalacje do wytwarzania energii elektrycznej z energii słonecznej, jednostki
energii elektrycznej, rozdzielacze energii elektrycznej, przyrządy do pomiaru energii elektrycznej, urządzenia do magazynowania energii elektrycznej, urządzenia do regulacji energii elektrycznej, urządzenia do pomiaru energii elektrycznej,
maszyny do rozprowadzania energii elektrycznej, konwertery energii elektrycznej, regulatory energii elektrycznej,
liczniki energii elektrycznej, analizatory energii elektrycznej,
regulatory energii, liczniki energii elektrycznej wykorzystujące częstotliwość radiową, panele do rozdziału energii elektrycznej, aparatura i urządzenia do przełączania energii elektrycznej, aparatura i urządzenia do przekształcania energii
elektrycznej, aparatura i urządzenia do przewodzenia energii
elektrycznej, aparatura i urządzenia do sterowania przepływu energii elektrycznej, urządzenia i przyrządy do regulacji
użycia energii elektrycznej, urządzenia i przyrządy do prowadzenia dystrybucji energii elektrycznej, aparatura i urządzenia do gromadzenia i przechowywania energii elektrycznej,
urządzenia naukowe i laboratoryjne do obróbki za pomocą
energii elektrycznej, urządzenia do pomiaru energii cieplnej,
urządzenia do pomiaru dyskomfortu cieplnego, instalacje
elektryczne, instalacje elektrycznego okablowania, instalacje
do kontroli przepływu [elektryczne], urządzenia pomiarowe
i kontrolne stosowane w technologii klimatyzacyjnej, urządzenia zdalnego sterowania do instalacji klimatyzacyjnych,
cyfrowe termostaty do kontroli warunków klimatycznych,
elektroniczne obwody sterownicze do grzejników elektrycznych, elektryczne urządzenia sterownicze do zarządzania
ogrzewaniem, programatory centralnego ogrzewania, stacje
ładowania dla pojazdów elektrycznych, baterie słoneczne
do ponownego ładowania, urządzenia do ładowania, urzą(210)
(731)
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dzenia do monitoringu wizualnego, urządzenia elektroniczne do monitoringu, alarmy, alarmy dźwiękowe, alarmy pożarowe, alarmy bezpieczeństwa, instalacje alarmowe, pompy
ciepła, pompy ciepła do przetwarzania energii, grzejne płyty,
elementy grzejne, płyty grzejne, wężownice grzejne, ramy
grzejne, grzejniki UV, płaskie elementy grzejne, elektryczne
płyty grzejne, grzejniki przemysłowe, grzejnik elektryczny,
ogrzewacze do pomieszczeń, instalacje centralnego ogrzewania, elementy ogrzewania elektrycznego, klimatyzatory,
elektryczne klimatyzatory, agregaty klimatyzacyjne, urządzenia klimatyzacyjne, domowe urządzenia klimatyzacyjne, domowe instalacje klimatyzacyjne, wentylatory do klimatyzacji,
instalacje sanitarne, instalacje kanalizacyjne, instalacje chłodnicze, instalacje grzewcze, instalacje oświetleniowe, instalacje
do wentylacji, urządzenia wytwarzające ciepło, regeneratory
ciepła, wymienniki ciepła, akumulatory ciepła, zasobniki ciepła, gazowe generatory ciepła, piece rekuperacyjne gazowe,
rekuperatory do wstępnego ogrzewania powietrza do spalania w systemach grzewczych z wykorzystaniem gorących
gazów spalinowych, 37 Montaż i konserwacja instalacji fotowoltaicznych, Instalacja ogniw i modułów fotowoltaicznych,
Konserwacja, naprawa i odnowa urządzeń i instalacji fotowoltaicznych, Montaż urządzeń grzewczych, Konserwacja
i naprawy instalacji grzewczej, Konserwacja i naprawa instalacji grzewczej, Montaż i naprawa instalacji grzewczych, Konserwacja nieelektrycznych kuchennych płytek grzewczych,
Naprawa nieelektrycznych kuchennych płytek grzewczych,
Naprawa i konserwacja urządzeń grzewczych, Usługi wykonawców w zakresie instalacji grzewczej, Instalacja, naprawa
i konserwacja sprzętu grzewczego, Konserwacja i naprawa
instalacji grzewczych zasilanych energią słoneczną, Usługi
doradcze w zakresie instalacji systemów grzewczych na paliwa stałe, Instalacja urządzeń sanitarnych, Instalowanie urządzeń sanitarnych, Naprawa instalacji sanitarnych, Czyszczenie ruchomych obiektów sanitarnych, Usługi wykonawców
instalacji elektrycznych, Usługi w zakresie instalacji elektrycznych, Naprawa sprzętu elektrycznego i instalacji elektrotechnicznych, Renowacja, naprawa i konserwacja przewodów
instalacji elektrycznej, Naprawa i konserwacja instalacji gazowych i elektrycznych, Renowacja instalacji elektrycznych,
Naprawa lub konserwacja elektrycznych urządzeń i instalacji
do gotowania, Instalacja systemów odprowadzania ciepła,
Naprawa urządzeń do odzyskiwania ciepła, Usługi w zakresie
napraw wymienników ciepła, Instalowanie domowych urządzeń zabezpieczających, Instalacja systemów zabezpieczających, Instalowanie, konserwacja i naprawa systemów HVAC
(ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja), Instalacja urządzeń
klimatyzacyjnych, Konserwacja systemów elektronicznych
lub klimatyzacyjnych, Modernizacja instalacji do klimatyzacji
budynków, Regularne serwisowanie urządzeń do klimatyzacji, Udzielanie informacji związanych z naprawą lub konserwacją urządzeń do klimatyzacji, Konserwacja urządzeń automatycznych, Instalacja sprzętu do automatyki budynkowej,
Instalacja alarmów, Naprawa alarmów, Instalowanie, konserwacja i naprawa alarmów, zamków i kas pancernych, Montaż
i naprawa instalacji alarmowych przeciwpożarowych, Instalacja, konserwacja i naprawa alarmów antywłamaniowych,
Konserwacja i serwisowanie systemów alarmów przeciwpożarowych, Usługi w zakresie instalowania alarmów, Konserwacja i serwisowanie alarmów antywłamaniowych, Instalowanie alarmów przeciwpożarowych, Naprawa alarmów
przeciwpożarowych.
(210)
(731)

536586
(220) 2021 11 16
SOL-CAM PAWEŁ GROŃ, STANISŁAW GROŃ, WITOLD
HOROWSKI SPÓŁKA JAWNA, Nowy Sącz

Nr ZT51/2021

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SOL-CAM energia bezpieczeństwo zysk

(531) 29.01.14, 27.05.01, 26.05.04, 26.11.12
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej
w związku z następującymi towarami: urządzenia fotowoltaiczne do wytwarzania energii elektrycznej, instalacje fotowoltaiczne do wytwarzania energii elektrycznej [elektrownie
fotowoltaiczne], kalibrowane referencyjne ogniwa fotowoltaiczne, akumulatory energii fotowoltaicznej, fotowoltaiczne
moduły słoneczne, moduły fotowoltaiczne, komórki fotowoltaiczne, falowniki fotowoltaiczne, urządzenia fotowoltaiczne
do przekształcania promieniowania słonecznego na energię
elektryczną, fotowoltaiczne urządzenia i instalacje do wytwarzania energii elektrycznej z energii słonecznej, jednostki
energii elektrycznej, rozdzielacze energii elektrycznej, przyrządy do pomiaru energii elektrycznej, urządzenia do magazynowania energii elektrycznej, urządzenia do regulacji energii elektrycznej, urządzenia do pomiaru energii elektrycznej,
maszyny do rozprowadzania energii elektrycznej, konwertery energii elektrycznej, regulatory energii elektrycznej,
liczniki energii elektrycznej, analizatory energii elektrycznej,
regulatory energii, liczniki energii elektrycznej wykorzystujące częstotliwość radiową, panele do rozdziału energii elektrycznej, aparatura i urządzenia do przełączania energii elektrycznej, aparatura i urządzenia do przekształcania energii
elektrycznej, aparatura i urządzenia do przewodzenia energii
elektrycznej, aparatura i urządzenia do sterowania przepływu energii elektrycznej, urządzenia i przyrządy do regulacji
użycia energii elektrycznej, urządzenia i przyrządy do prowadzenia dystrybucji energii elektrycznej, aparatura i urządzenia do gromadzenia i przechowywania energii elektrycznej,
urządzenia naukowe i laboratoryjne do obróbki za pomocą
energii elektrycznej, urządzenia do pomiaru energii cieplnej,
urządzenia do pomiaru dyskomfortu cieplnego, instalacje
elektryczne, instalacje elektrycznego okablowania, instalacje
do kontroli przepływu [elektryczne], urządzenia pomiarowe
i kontrolne stosowane w technologii klimatyzacyjnej, urządzenia zdalnego sterowania do instalacji klimatyzacyjnych,
cyfrowe termostaty do kontroli warunków klimatycznych,
elektroniczne obwody sterownicze do grzejników elektrycznych, elektryczne urządzenia sterownicze do zarządzania
ogrzewaniem, programatory centralnego ogrzewania, stacje
ładowania dla pojazdów elektrycznych, baterie słoneczne
do ponownego ładowania, urządzenia do ładowania, urządzenia do monitoringu wizualnego, urządzenia elektroniczne do monitoringu, alarmy, alarmy dźwiękowe, alarmy pożarowe, alarmy bezpieczeństwa, instalacje alarmowe, pompy
ciepła, pompy ciepła do przetwarzania energii, grzejne płyty,
elementy grzejne, płyty grzejne, wężownice grzejne, ramy
grzejne, grzejniki UV, płaskie elementy grzejne, elektryczne
płyty grzejne, grzejniki przemysłowe, grzejnik elektryczny,
ogrzewacze do pomieszczeń, instalacje centralnego ogrzewania, elementy ogrzewania elektrycznego, klimatyzatory,
elektryczne klimatyzatory, agregaty klimatyzacyjne, urządzenia klimatyzacyjne, domowe urządzenia klimatyzacyjne, domowe instalacje klimatyzacyjne, wentylatory do klimatyzacji,
instalacje sanitarne, instalacje kanalizacyjne, instalacje chłodnicze, instalacje grzewcze, instalacje oświetleniowe, instalacje
do wentylacji, urządzenia wytwarzające ciepło, regeneratory
ciepła, wymienniki ciepła, akumulatory ciepła, zasobniki cie-
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pła, gazowe generatory ciepła, piece rekuperacyjne gazowe,
rekuperatory do wstępnego ogrzewania powietrza do spalania w systemach grzewczych z wykorzystaniem gorących
gazów spalinowych, 37 Montaż i konserwacja instalacji fotowoltaicznych, Instalacja ogniw i modułów fotowoltaicznych,
Konserwacja, naprawa i odnowa urządzeń i instalacji fotowoltaicznych, Montaż urządzeń grzewczych, Konserwacja
i naprawy instalacji grzewczej, Konserwacja i naprawa instalacji grzewczej, Montaż i naprawa instalacji grzewczych, Konserwacja nieelektrycznych kuchennych płytek grzewczych,
Naprawa nieelektrycznych kuchennych płytek grzewczych,
Naprawa i konserwacja urządzeń grzewczych, Usługi wykonawców w zakresie instalacji grzewczej, Instalacja, naprawa
i konserwacja sprzętu grzewczego, Konserwacja i naprawa
instalacji grzewczych zasilanych energią słoneczną, Usługi
doradcze w zakresie instalacji systemów grzewczych na paliwa stałe, Instalacja urządzeń sanitarnych, Instalowanie urządzeń sanitarnych, Naprawa instalacji sanitarnych, Czyszczenie ruchomych obiektów sanitarnych, Usługi wykonawców
instalacji elektrycznych, Usługi w zakresie instalacji elektrycznych, Naprawa sprzętu elektrycznego i instalacji elektrotechnicznych, Renowacja, naprawa i konserwacja przewodów
instalacji elektrycznej, Naprawa i konserwacja instalacji gazowych i elektrycznych, Renowacja instalacji elektrycznych,
Naprawa lub konserwacja elektrycznych urządzeń i instalacji
do gotowania, Instalacja systemów odprowadzania ciepła,
Naprawa urządzeń do odzyskiwania ciepła, Usługi w zakresie
napraw wymienników ciepła, Instalowanie domowych urządzeń zabezpieczających, Instalacja systemów zabezpieczających, Instalowanie, konserwacja i naprawa systemów HVAC
(ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja), Instalacja urządzeń
klimatyzacyjnych, Konserwacja systemów elektronicznych
lub klimatyzacyjnych, Modernizacja instalacji do klimatyzacji
budynków, Regularne serwisowanie urządzeń do klimatyzacji, Udzielanie informacji związanych z naprawą lub konserwacją urządzeń do klimatyzacji, Konserwacja urządzeń automatycznych, Instalacja sprzętu do automatyki budynkowej,
Instalacja alarmów, Naprawa alarmów, Instalowanie, konserwacja i naprawa alarmów, zamków i kas pancernych, Montaż
i naprawa instalacji alarmowych przeciwpożarowych, Instalacja, konserwacja i naprawa alarmów antywłamaniowych,
Konserwacja i serwisowanie systemów alarmów przeciwpożarowych, Usługi w zakresie instalowania alarmów, Konserwacja i serwisowanie alarmów antywłamaniowych, Instalowanie alarmów przeciwpożarowych, Naprawa alarmów
przeciwpożarowych.
(210) 536595
(220) 2021 11 16
(731) MAJKOWSKA-PATOKA MONIKA, Dobrzewino
(540) (znak słowny)
(540) Domena
(510), (511) 35 Księgowość, Księgowość administracyjna,
Skomputeryzowana księgowość, Księgowość i rachunkowość, Prowadzenie księgowości przedsiębiorstwa, Księgowość i prowadzenie ksiąg, Rachunkowość, w szczególności
księgowość, Rachunkowość, księgowość i audyt, Doradztwo
z zakresu księgowości, Usługi w zakresie księgowości i rachunkowości, Usługi konsultingowe w zakresie księgowości podatkowej, Prowadzenie księgowości w zakresie elektronicznego
transferu funduszy, Rachunkowość, Wystawianie rachunków,
Skomputeryzowana rachunkowość, Rachunkowość komputerowa, Zarządzanie rachunkowością, Zarządzanie rachunkami
firm, Planowanie podatkowe [rachunkowość], Doradztwo podatkowe [rachunkowość], Skomputeryzowane prowadzenie
rachunkowości, Przygotowanie skomputeryzowanej rachunkowości, Przygotowywanie wymiaru podatku [rachunki], Ra-

81

chunkowość na rzecz osób trzecich, Dostarczanie raportów
dotyczących informacji rachunkowych, Skomputeryzowane
ustalanie wysokości podatku [rachunkowość], Rachunkowość
w zakresie zarządzania kosztami, Udostępnianie informacji
dotyczących kont [rachunkowość], Usługi doradcze dotyczące rachunkowości handlowej, Doradztwo i informacja dotycząca rachunkowości, Doradztwo w zakresie zwrotu podatku
[rachunkowość], Usługi w zakresie rachunkowości śledczej,
Usługi rachunkowości w zakresie czesnego, Usługi doradcze
i informacyjne dotyczące rachunkowości, Usługi rachunkowe w zakresie kosztów na rzecz przedsiębiorstw rolniczych,
Doradztwo w zakresie działalności gospodarczej dotyczące
rachunkowości, Księgowanie kosztów, Prowadzenie skomputeryzowanych rejestrów handlowych, Porady związane
z przygotowywaniem zeznań podatkowych, Sporządzanie
wyciągów z konta, Sporządzanie sprawozdań finansowych,
Sporządzanie dokumentów dotyczących opodatkowania,
Sporządzanie bilansów finansowych, Doradztwo biznesowe,
Doradztwo biznesowe dotyczące finansowania rozwoju, Biznesowe usługi doradcze w zakresie zarządzania działalnością
gospodarczą, Doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, Doradztwo w zakresie organizacji i zarządzania działalnością gospodarczą, Doradztwo w zakresie
organizacji lub zarządzania przedsiębiorstwem handlowym,
Doradztwo w zakresie organizacji i prowadzenia działalności
gospodarczej, Doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, Doradztwo w zakresie organizacji działalności gospodarczej, Doradztwo w zakresie organizowania działalności gospodarczej, Doradztwo w zakresie
organizacji przedsiębiorstw i zarządzania przedsiębiorstwami,
Doradztwo w zakresie planowania działalności gospodarczej,
Doradztwo w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, Doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, Doradztwo
w zakresie strategii dla przedsiębiorstw, Doradztwo w zakresie
wydajności przedsiębiorstw, Doradztwo związane z zarządzaniem, 36 Zarządzanie nieruchomością, Zarządzanie nieruchomościami, Wynajem nieruchomości, Finansowanie nieruchomości, Agencje nieruchomości, Powiernictwo nieruchomości,
Wycena nieruchomości, Administrowanie nieruchomościami,
Ubezpieczenie wyposażenia nieruchomości, Usługi nabywania nieruchomości, Inwestowanie w nieruchomości, Inwestycje majątkowe [nieruchomości], Usługi kredytowania
nieruchomości, Organizowanie wynajmu nieruchomości, Finansowanie konsorcjalne nieruchomości, Zarządzanie portfelem nieruchomości, Agencje mieszkaniowe (nieruchomości),
Wyceny finansowe nieruchomości, Ocena nieruchomości
[wycena], Wycena nieruchomości [finansowa], Zarządzanie
powiernicze nieruchomościami, Usługi wyceny nieruchomości, Usługi zarządzania nieruchomościami, Doradztwo
w zakresie nieruchomości, Zarządzanie inwestycjami w nieruchomości, Usługi doradcze dotyczące nieruchomości, Usługi
konsultacyjne dotyczące nieruchomości, Pomoc w zakupie
nieruchomości, Udzielanie informacji dotyczących nieruchomości, Dostarczanie informacji dotyczących nieruchomości,
Usługi finansowe dotyczące nieruchomości, Usługi w zakresie
nieruchomości, Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,
Wycena i zarządzanie nieruchomościami, Biura pośrednictwa
handlu nieruchomościami, Pośrednictwo ubezpieczeniowe
w zakresie nieruchomości, Usługi w zakresie wyszukiwania
nieruchomości mieszkaniowych, Usługi pośrednictwa finansowego w zakresie nieruchomości, Planowanie dotyczące
powiernictwa w zakresie nieruchomości, Nabywanie nieruchomości [dla osób trzecich], Usługi w zakresie zarządzania
nieruchomościami, Usługi zarządzania majątkiem i nieruchomościami, Usługi zarządzania inwestycjami w zakresie nieruchomości.
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536630
(220) 2021 11 16
PERFECT RENTAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Bydgoszcz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) N-GLAMPING
(210)
(731)

Nr ZT51/2021

(540) (znak słowny)
(540) TINY
(510), (511) 6 Drut ostrzowy [żyletkowy], Cienka siatka
druciana, Konstrukcje metalowe, Metalowe słupy ogrodzeniowe, Ogrodzenia metalowe, Ogrodzenia z drutu, Pręty
[słupki] ogrodzeniowe metalowe, Przenośne konstrukcje
wykonane z metalu.
536642
(220) 2021 11 19
INCONNECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AQUA shock

(210)
(731)

(531) 06.07.11, 26.02.07, 27.05.01
(510), (511) 43 Usługi w zakresie zakwaterowania na pobyt
czasowy, Zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne, Wynajmowanie pomieszczeń na pobyt czasowy, Usługi informacji,
doradztwa i rezerwacji w zakresie zakwaterowania tymczasowego, Wynajem obiektów na imprezy lub spotkania biznesowe lub rodzinne, Usługi obiektów gościnnych, Usługi
w zakresie obozów wakacyjnych lub turystycznych, Zapewnienie umeblowanego zakwaterowania tymczasowego,
Organizowanie i udostępnianie zakwaterowania tymczasowego, Udostępnianie zakwaterowania tymczasowego,
Rezerwacja zakwaterowania tymczasowego za pośrednictwem Internetu, Usługi recepcji na potrzeby tymczasowego zakwaterowania, Przygotowanie żywności i napojów
do konsumpcji, Usługi zaopatrzenia w żywność, Serwowanie
żywności i napojów dla gości, Oferowanie żywności i napojów dla gości, Przygotowanie i zaopatrywanie w żywność
i napoje do bezpośredniego spożycia, Świadczenie usług kateringowych obejmujących żywność i napoje w obiektach
na zjazdy, Serwowanie napojów i żywności w restauracjach
i barach, Usługi kateringowe w zakresie zaopatrzenia w żywność, Hotele, hostele, pensjonaty.
536635
(220) 2021 11 17
FACECAR DETAILING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FACECAR DETAILING

(210)
(731)

(531) 24.01.03, 26.03.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 12 Pojazdy, Urządzenia służące do poruszania
się na lądzie, w powietrzu lub wodzie, 36 Ubezpieczenia,
Działalność finansowa, Bankowość, Usługi związane z majątkiem nieruchomym, 37 Usługi budowlane, Naprawy,
Usługi instalacyjne.
(210)
(731)

536639
(220) 2021 11 19
PARTNER SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Człuchów

(531) 01.15.23, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 1 Chemia do wody, Chemia basenowa, Chlor
do wody, Chlor do basenów kąpielowych, Produkty chemiczne do oczyszczania wody, Produkty chemiczne
do oczyszczania wody w basenach SPA (z możliwością pływania), Środki chemiczne do uzdatniania wody, Środki chemiczne do uzdatniania wody do użytku w basenach i wannach z hydromasażem, Preparaty chemiczne przeznaczone
do oczyszczania wody, Preparaty chemiczne przeznaczone
do oczyszczania wody w basenach pływackich, Środki chemiczne do oczyszczania wody stosowane w basenach, Produkty do regulacji pH wody, Produkty do regulacji pH wody
w basenach, Preparaty i odczynniki chemiczne do utleniania
wody w basenach, Preparaty i odczynniki chemiczne do usuwanie mętności wody w basenach, Preparaty i odczynniki
chemiczne do zapobieganie zgnilizny wody w basenach,
Preparaty i odczynniki chemiczne do chlorowania wody,
Preparaty i odczynniki chemiczne do chlorowania wody
w basenach, Preparaty i odczynniki chemiczne do odwapniania wody w basenach, Preparaty i odczynniki chemiczne
do stabilizacji twardości wody, Preparaty i odczynniki chemiczne do stabilizacji twardości wody w basenach, Środki
zmiękczające wodę, Składniki chemiczne do uzdatniania
wody, 5 Środki do dezynfekcji wody, Środki do dezynfekcji
wody basenów, Algicydy [produkty chemiczne do konserwacji basenów pływackich], Algicydy do basenów, Algicydy
do wody, Środki bakteriobójcze do basenów, Środki bakteriobójcze do wody, 11 Filtry do wody, Filtry prysznicowe, Filtry
pralkowe, Filtry zmywarkowe, Filtry do wody pitnej, Instalacje
do dystrybucji wody, Instalacje do uzdatniania wody, Sterylizatory do wody, Urządzenia do filtrowania wody, Urządzenia
do filtrowania akwariów, Urządzenia i maszyny do uzdatniania wody, Urządzenia jonizujące do oczyszczania powietrza
lub wody, Generatory mikrobąbelków do kąpieli, Urządzenia
do ujęcia wody, Urządzenia do tworzenia wirów wodnych,
Urządzenia do schładzania wody, Urządzenia do chlorowania basenów, Instalacje do zaopatrywania w wodę, Instalacje
do ogrzewania wodnego, Zmiękczacze wody, 35 Sprzedaż
za pośrednictwem radia, telewizji, sieci Internet oraz sklepów
detalicznych i hurtowych środków i urządzeń do wody, filtrowania wody, poprawy jakości wody, uzdatniania wody, dezynfekcji wody, filtrów do wody, Usługi w zakresie zamówień
online, Usługi handlowe online, w ramach których sprzedający wystawiają produkty na aukcję, a licytacja odbywa
są za pośrednictwem Internetu, Usługi reklamowe w zakresie sprzedaży towarów, Usługi w zakresie reklamy i promocji
sprzedaży, Usługi informacyjne i doradcze dla konsumentów
w zakresie wyboru nabywanych towarów, Reklamy radiowe
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i telewizyjne, Reklamy za pośrednictwem mediów elektronicznych, zwłaszcza Internetu, Usługi reklamowe i marketingowe świadczone za pośrednictwem mediów społecznościowych, Dystrybucja materiałów reklamowych (próbek,
druków, prospektów, broszur), Analizy rynkowe, Zarządzanie
w zakresie zamówień handlowych, Handlowe informacje
i porady udzielane konsumentom, Usługi reklamowe i marketingowe świadczone za pośrednictwem bloga, Usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych.
(210) 536655
(220) 2021 11 19
(731) KOŁBON MAGDALENA KOLBON OAK, Nawojowa
(540) (znak słowny)
(540) KOLBON
(510), (511) 19 Niemetalowe konstrukcje i budynki przenośne, Niemetalowe budynki prefabrykowane, Domy z bali
sprzedawane w formie zestawów, Budowle drewniane, Garaże prefabrykowane, nie z metalu, Oranżerie niemetalowe,
Altany [konstrukcje niemetalowe], Pergole niemetalowe, Niemetalowe drzwi, bramy, okna i osłony okienne, Drewniane
ościeżnice drzwiowe, Drewniane ramy okien, Drzwi drewniane, Okiennice drewniane, Bramy niemetalowe, Drewniane
rolety zwijane do użytku zewnętrznego, Podłogi drewniane,
Okładziny drewniane, Gonty drewniane, Niemetalowe materiały i elementy budowlane i konstrukcyjne, Drewno i sztuczne drewno, Tarcica, Drewniane profile, Płyty drewniane,
Deskowanie budowlane, Słupy drewniane, Belki drewniane,
Niemetalowa więźba dachowa, Statuetki i dzieła sztuki wykonane z takich materiałów, jak kamień, beton i marmur, zawarte w tej klasie, 20 Meble i akcesoria meblowe wyposażenia
domu, Meble domowe wykonane z drewna, Meble drewniane, Meble ogrodowe drewniane, Wyroby stolarskie, Biurka
i stoły, Krzesła, Kredensy, Ławy [meble], Półki ścienne [meble],
Stojaki, półki, Regały do przechowywania, Szafki [meble], Szafy [meble], Parawany [meble], Elementy meblowe, Blaty [części mebli], Drzwi do mebli, Fronty do szaf i szafek, Fronty szuflad, Meblościanki, Panele meblowe, Skrzynie, Sprzęt biurowy
[meble], Wyroby wikliniarskie, Złącza do mebli, Altany [meble],
Drabiny drewniane, Osprzęt do drzwi, bram i okien, niemetalowe, Drewniane gałki do drzwi, Drewniane uchwyty do szuflad, Gałki drewniane, Plansze, stoiska wystawowe i oznakowanie, niemetalowe, Meble do eksponowania towarów,
Witryny, Tablice ogłoszeniowe, Ramy wystawowe [gablotki
ścienne], Kasety do ekspozycji biżuterii, Drewniane szyldy,
Ramy na szyldy, Drewniane uchwyty do szyldów, Numery
domów niemetalowe, Tabliczki wykonane z drewna, Palety
drewniane, Statuetki, figurki, dzieła sztuki, ozdoby i dekoracje wykonane z takich materiałów, jak drewno, wosk, gips lub
z tworzyw sztucznych, zawarte w tej klasie, Obrazy (Ramy
do -), Wieszaki na ubrania, wieszaki stojące do ubrań [meble]
i haczyki na ubrania, Żaluzje do wnętrz oraz elementy do zasłon i zasłony do wnętrz, Pojemniki, spinacze i uchwyty do nich,
niemetalowe, Drewniane pudła i pudełka do przechowywania, Pojemniki drewniane [inne niż do użytku domowego lub
kuchennego], Figurki drewniane, Ozdoby ścienne z drewna, Rzeźby drewniane, Trumny i urny pogrzebowe, Wiklina,
Trzcina [materiał surowy lub częściowo przetworzony], Taśmy
drewniane, Taśmy korkowe, Sploty słomiane, Rattan [materiał
nieprzetworzony lub częściowo przetworzony], 37 Usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe, Usługi
budowlane w zakresie budynków mieszkalnych, Doradztwo
inżynieryjne (usługi budowlane), Usługi doradztwa budowlanego, Informacja budowlana, Dostarczanie informacji z zakresu przemysłu budowlanego, Konsultacje budowlane, Nadzór
budowlany, Naprawcze roboty budowlane.
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536657
(220) 2021 11 18
S-LAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mirków
(540) (znak słowny)
(540) RegeDexa
(510), (511) 3 Kosmetyki, Płyny do pielęgnacji, Balsamy
do celów kosmetycznych, Chusteczki nasączane płynami
kosmetycznymi, Emulsje kosmetyczne, Kremy kosmetyczne,
Żele kosmetyczne, Płatki pod oczy do celów kosmetycznych,
5 Leki, produkty lecznicze, produkty farmaceutyczne, produkty medyczne, krople do oczu, żele do oczu.
(210)
(731)

536658
(220) 2021 11 18
S-LAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mirków
(540) (znak słowny)
(540) Regenopia
(510), (511) 3 Kosmetyki, Płyny do pielęgnacji, Balsamy
do celów kosmetycznych, Chusteczki nasączane płynami
kosmetycznymi, Emulsje kosmetyczne, Kremy kosmetyczne,
Żele kosmetyczne, 5 Leki, produkty lecznicze, produkty farmaceutyczne, produkty medyczne, krople do oczu.
(210)
(731)

(210) 536660
(220) 2021 11 19
(731) CSG SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) MAMBA
(510), (511) 9 Ładowarki do samochodów elektrycznych,
Elektryczne kable do ładowania, Stacje ładowania dla pojazdów elektrycznych.
(210) 536663
(220) 2021 11 19
(731) Swiss Pharma International AG, Zurych, CH
(540) (znak słowny)
(540) POLALID
(510), (511) 5 Preparaty farmaceutyczne i medyczne, środki
sanitarne do celów medycznych, dietetyczna żywność i substancje przystosowane do medycznego użycia, suplementy
diety dla ludzi.
(210)
(731)
(540)
(540)

536664
(220) 2021 11 19
MURAWSKI PIOTR, Kurów
(znak słowno-graficzny)
QBORG EST. Q 2013 TWÓJ INSTALATOR

(531) 01.15.24, 26.11.13, 26.01.01, 27.05.01, 27.05.21
(510), (511) 37 Instalacja przewodów wodociągowych,
Budowa instalacji wodociągowych, Konserwacja instalacji
wodno-kanalizacyjnej, Instalacja urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych, Instalacja systemów wodociągowo-kanalizacyjnych, Naprawa instalacji do zaopatrzenia w wodę,
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Instalacja urządzeń do zaopatrzenia w wodę, Konserwacja instalacji do zaopatrywania w wodę, Usługi doradcze
w zakresie instalacji systemów wodociągowych, Usługi doradcze w zakresie konserwacji instalacji wodociągowych,
Usługi doradcze w zakresie naprawy instalacji wodociągowych, Montaż urządzeń grzewczych, Konserwacja i naprawa instalacji grzewczej, Usługi wykonawców w zakresie instalacji grzewczej, Instalacja, naprawa i konserwacja
sprzętu grzewczego, Montaż instalacji na placach budowy,
Instalacja urządzeń wentylacyjnych, Instalacja systemów
do wentylacji i usuwania kurzu, Naprawa i konserwacja
urządzeń do wentylacji, Konserwacja urządzeń oczyszczających wodę, Naprawa urządzeń do oczyszczania wody,
Udzielanie informacji związanych z naprawą lub konserwacją urządzeń do oczyszczania wody, Instalowanie kotłów,
Usługi naprawy kotłów, Instalacja, naprawa i konserwacja
rur kotłowych, Konserwacja i naprawa kotłów na paliwa
stałe, Udzielanie informacji dotyczących naprawy lub konserwacji kotłów.
(210)
(731)
(540)
(540)

536665
(220) 2021 11 19
SKRZYPEK HONORATA, Kraków
(znak słowno-graficzny)
kredytowyporadnik.pl wszystko o kredycie
hipotecznym

(531) 07.01.24, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 36 Agencje kredytowe, Analizy finansowe, Doradztwo w sprawach finansowych, Inwestycje finansowe,
Pożyczki ratalne, Transakcje finansowe, Udostępnianie informacji finansowych za pośrednictwem strony internetowej,
Usługi finansowania, Udzielanie informacji finansowych.
536666
(220) 2021 11 19
OPTIMA ONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) LASVEGAN
(510), (511) 43 Restauracje oferujące dania na wynos, Restauracje serwujące wykwintne artykuły spożywcze, Restauracje samoobsługowe, Restauracje z grillem, Restauracje dla
turystów, Usługi rezerwacji miejsc w restauracjach, Zapewnianie żywności i napojów w restauracjach, Serwowanie
żywności i napojów w restauracjach i barach, Serwowanie
żywności i napojów dla gości w restauracjach, Rezerwacja
stolików w restauracjach, Oferowanie żywności i napojów
w restauracjach i barach, Oferowanie żywności i napojów
dla gości w restauracjach, Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem
(catering).
(210)
(731)

(210) 536667
(220) 2021 11 19
(731) Swiss Pharma International AG, Zurych, CH
(540) (znak słowny)
(540) METSIGLETIC
(510), (511) 5 Preparaty farmaceutyczne i medyczne, środki
sanitarne do celów medycznych, dietetyczna żywność i substancje przystosowane do medycznego użycia, suplementy
diety dla ludzi.

(210)
(731)
(540)
(540)
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536673
(220) 2021 11 19
AGATA SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice
(znak słowno-graficzny)
adbox

(531) 26.04.01, 26.04.02, 26.04.09, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 20 Biblioteczki [regały na książki], Blaty stołowe,
Dekoracje wiszące [ozdoby], Drzwi do mebli, Garderoby, Kanapo-tapczany, Kanapy, Kartoteki [meble], Komody, Konsole, Kosze z pokrywką do przenoszenia rzeczy, Kozły [stojaki
meblowe], Kredensy, Krzesła, Lusterka ręczne [lusterka toaletowe], Lustra (srebrzone szkło), Ławy [meble], Łóżeczka dla
dzieci, Łóżeczka dziecięce, Łóżeczka koszyki dla dzieci, Łóżka,
Łóżka drewniane, Łóżka wodne nie do celów leczniczych,
Materace, Maty do kojców dziecięcych, Maty do przewijania
niemowląt, Maty do spania, Meble, Meble biurowe, Meble
metalowe, Meble ogrodowe, Meble szkolne, Nogi do mebli,
Osłony do kominków (meble), Osprzęt niemetalowy do łóżek,
Osprzęt niemetalowy do mebli, Panele drewniane do mebli,
Parawany [meble], Podstawy łóżek, Pokrowce na odzież [szafa], Półka na talerze, Półki biblioteczne, Półki do kartotek [meble], Półki magazynowe, Przenośne biurka, Przewijaki, Pulpity
[meble], Siedzenia metalowe, Stojaki na książki [meble], Stojaki na parasole, Stojaki na ręczniki [meble], Stojaki, półki, Stoliczki na kolana, Stoliki pod maszyny do pisania, Stoliki ruchome pod komputery, Stopki do mebli, Szafki do przechowywania żywności, Szafki na lekarstwa, Szafki zamykane, Szafki
ze schowkami, Szafy wnękowe, Szezlongi, Szkło srebrzone
[lustra], Taborety, Taborety ze schodkiem [meble], Toaletki,
Wezgłowia, Wolnostojące przepierzenia [meble], Wózki meblowe, Wsporniki, niemetalowe, do mebli, Wykończeniowe
elementy z tworzyw sztucznych do mebli, Wyroby stolarskie,
Wyroby wikliniarskie, Wysokie krzesła dla dzieci, Zagłówki poduszki dla niemowląt [podpórki], Zagłówki [meble], Zagłówki dla niemowląt, Zawiasy niemetalowe, Stoły.
(210)
(731)
(540)
(540)

536674
(220) 2021 11 19
AGATA SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice
(znak słowno-graficzny)
DEKADO

(531) 27.05.01
(510), (511) 20 Biblioteczki [regały na książki], Blaty stołowe,
Dekoracje wiszące [ozdoby], Drzwi do mebli, Garderoby, Kanapo-tapczany, Kanapy, Kartoteki [meble], Komody, Konsole, Kosze z pokrywką do przenoszenia rzeczy, Kozły [stojaki
meblowe], Kredensy, Krzesła, Lusterka ręczne [lusterka toaletowe], Lustra (srebrzone szkło), Ławy [meble], Łóżeczka dla
dzieci, Łóżeczka dziecięce, Łóżeczka koszyki dla dzieci, Łóżka,
Łóżka drewniane, Łóżka wodne nie do celów leczniczych,
Materace, Maty do kojców dziecięcych, Maty do przewijania
niemowląt, Maty do spania, Meble, Meble biurowe, Meble
metalowe, Meble ogrodowe, Meble szkolne, Nogi do mebli,
Osłony do kominków (meble), Osprzęt niemetalowy do łóżek,
Osprzęt niemetalowy do mebli, Panele drewniane do mebli,
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Parawany [meble], Podstawy łóżek, Pokrowce na odzież [szafa], Półka na talerze, Półki biblioteczne, Półki do kartotek [meble], Półki magazynowe, Przenośne biurka, Przewijaki, Pulpity
[meble], Siedzenia metalowe, Stojaki na książki [meble], Stojaki
na parasole, Stojaki na ręczniki [meble], Stojaki, półki, Stoliczki na kolana, Stoliki pod maszyny do pisania, Stoliki ruchome
pod komputery, Stoły, Stopki do mebli, Szafki do przechowywania żywności, Szafki na lekarstwa, Szafki zamykane, Szafki
ze schowkami, Szafy wnękowe, Szezlongi, Szkło srebrzone [lustra], Taborety, Taborety ze schodkiem [meble], Toaletki, Wezgłowia, Wolnostojące przepierzenia [meble], Wózki meblowe,
Wsporniki, niemetalowe, do mebli, Wykończeniowe elementy z tworzyw sztucznych do mebli, Wyroby stolarskie, Wyroby
wikliniarskie, Wysokie krzesła dla dzieci, Zagłówki - poduszki
dla niemowląt [podpórki], Zagłówki [meble], Zagłówki dla
niemowląt, Zawiasy niemetalowe.
(210)
(731)
(540)
(540)

536678
(220) 2021 11 19
LIPENSKY DOMINIK NICK SKY, Tarnów
(znak słowno-graficzny)
NS

(531) 27.05.01, 27.05.19
(510), (511) 25 Części odzieży, obuwia i nakryć głowy, Nakrycia głowy, Obuwie, Odzież.
536680
(220) 2021 11 19
BOMBACIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) bombacio
(210)
(731)

(531) 05.11.14, 24.17.01, 24.17.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 18 Torby, Torby płócienne, Torby bawełniane,
Torby na zakupy (inne niż z papieru i tworzyw sztucznych),
Torby płócienne i bawełniane na zakupy, Torby podróżne,
Torby na odzież i obuwie, Torby sportowe, Torby szkolne,
Torby na zabawki, Torby na akcesoria dla dzieci, Torby pamiątkowe, Torby plażowe, Worki, Worki bawełniane i płócienne, Pokrowce, Futerały, Szale do noszenia niemowląt,
w tym bawełniane, 24 Prześcieradła, Poszewki na kołdry
i poduszki, Pościel, Materiały na prześcieradła, poszewki
i pościel, Kapy i narzuty na łóżka, Koce, Kocyki, Materiałowe
ścierki do naczyń, Ręczniki, Tkaniny bawełniane, Prześcieradła z bawełny, Poszewki na kołdry i poduszki z bawełny,
Pościel z bawełny, Materiały na prześcieradła, poszewki
i pościel z bawełny, Kapy i narzuty na łóżka z bawełny, Koce
z bawełny, Kocyki z bawełny, Materiałowe ścierki do naczyń
z bawełny, Ręczniki z bawełny, 25 Odzież, Odzież z bawełny, Podkoszulki, Podkoszulki z bawełny, Szlafroki, Szlafroki
bawełniane, Nakrycia głowy, Nakrycia głowy bawełniane,
Szale i chusty, Szale i chusty bawełniane, 35 Sprzedaż detaliczna i hurtowa, w sklepach stacjonarnych i przez Inter-
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net toreb, toreb płóciennych, toreb bawełnianych, toreb
na zakupy (innych niż z papieru i tworzyw sztucznych),
toreb płóciennych i bawełnianych na zakupy, toreb podróżnych, toreb na odzież i obuwie, toreb sportowych, toreb
szkolnych, toreb na zabawki, toreb na akcesoria dla dzieci,
toreb pamiątkowych, toreb plażowych, worków, worków
bawełnianych i płóciennych, pokrowców, futerałów, szali
do noszenia niemowląt, w tym bawełnianych, prześcieradeł, poszewek na kołdry i poduszki, pościeli, materiałów
na prześcieradła, poszewki i pościel, kap i narzut na łóżka,
kocy, kocyków, materiałowych ścierek do naczyń, ręczników, tkanin bawełnianych, prześcieradeł z bawełny, poszewek na kołdry i poduszki z bawełny, pościeli z bawełny,
materiałów na prześcieradła, poszewki i pościel z bawełny,
kap i narzut na łóżka z bawełny, kocy z bawełny, kocyków
z bawełny, materiałowych ścierek do naczyń z bawełny,
ręczników z bawełny, odzieży, odzieży z bawełny, podkoszulków, podkoszulków z bawełny, szlafroków, szlafroków
bawełnianych, nakryć głowy, nakryć głowy bawełnianych,
szali i chust, szali i chust bawełnianych, bawełny, przędzy
z bawełny, nici z bawełny, Import i eksport toreb, toreb płóciennych, toreb bawełnianych, toreb na zakupy (innych niż
z papieru i tworzyw sztucznych), toreb płóciennych i bawełnianych na zakupy, toreb podróżnych, toreb na odzież
i obuwie, toreb sportowych, toreb szkolnych, toreb na zabawki, toreb na akcesoria dla dzieci, toreb pamiątkowych,
toreb plażowych, worków, worków bawełnianych i płóciennych, pokrowców, futerałów, szali do noszenia niemowląt,
w tym bawełnianych, prześcieradeł, poszewek na kołdry
i poduszki, pościeli, materiałów na prześcieradła, poszewki
i pościel, kap i narzut na łóżka, kocy, kocyków, materiałowych ścierek do naczyń, ręczników, tkanin bawełnianych,
prześcieradeł z bawełny, poszewek na kołdry i poduszki
z bawełny, pościeli z bawełny, materiałów na prześcieradła,
poszewki i pościel z bawełny, kap i narzut na łóżka z bawełny, kocy z bawełny, kocyków z bawełny, materiałowych
ścierek do naczyń z bawełny, ręczników z bawełny, odzieży,
odzieży z bawełny, podkoszulków, podkoszulków z bawełny, szlafroków, szlafroków bawełnianych, nakryć głowy, nakryć głowy bawełnianych, szali i chust, szali i chust bawełnianych, bawełny, przędzy z bawełny, nici z bawełny, Usługi
reklamowe i promocyjne, Usługi doradztwa w zakresie
prowadzenia działalności gospodarczej, Usługi doradztwa
w zakresie importu i eksportu.
(210)
(731)
(540)
(540)

536681
(220) 2021 11 19
IVANOVA INNA, Wrocław
(znak słowno-graficzny)
Tiamo

(531) 02.03.01, 02.03.02, 02.09.01, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 44 Zabiegi depilacyjne.
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536683
(220) 2021 11 20
KARP MIROSŁAWA, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
Coach Republic

(531) 02.01.01, 02.01.23, 26.13.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 E-booki, Nagrania audio i wideo, Publikacje
elektroniczne, Publikacje elektroniczne, do pobrania, Podręczniki szkoleniowe w formie elektronicznej [do pobrania],
Książki zapisane na płytach, Książki audio, Książki elektroniczne do pobrania, Biuletyny elektroniczne do pobrania,
Podcasty, Podcasty do pobrania, Nagrane magnetyczne
nośniki danych, 41 Coaching w zakresie życia osobistego
[life coaching], Doradztwo zawodowe i coaching, Trening
rozwoju osobistego, Kursy w zakresie rozwoju osobistego,
Usługi szkoleniowe dotyczące zdrowia zawodowego, Usługi szkoleniowe lub edukacyjne w dziedzinie life coachingu,
Organizacja webinariów, Warsztaty w celach szkoleniowych,
Nauczanie i szkolenia, Usługi edukacyjne i szkoleniowe, Organizowanie i prowadzenie seminariów i warsztatów [szkolenia], Organizowanie i prowadzenie konferencji, Udostępnianie elektronicznych publikacji on-line, Produkcja filmów
szkoleniowych, Zapewnianie szkoleń online, Usługi trenerów
osobistych, Zapewnianie kursów szkoleniowych związanych
z osobistym zarządzaniem czasem.
536684
(220) 2021 11 20
BC DOMAŃSKI, KOPANIA, WAŁASZ, LASKA I KOPANIA
SPÓŁKA JAWNA, Komorniki
(540) (znak słowny)
(540) BIDCAR
(510), (511) 35 Zapewnianie platformy internetowej dla
nabywców i sprzedawców towarów i usług, Dostarczanie
informacji za pośrednictwem Internetu na temat sprzedaży samochodów, Reklamowanie samochodów na sprzedaż
za pośrednictwem Internetu, Organizowanie i przeprowadzanie aukcji, Organizowanie aukcji internetowych, Usługi
aukcji online dla osób trzecich, Usługi aukcyjne online, Aukcje samochodowe, Przeprowadzanie interaktywnych aukcji wirtualnych, Organizowanie sprzedaży w trybie aukcji
i przetargów publicznych, Marketing ukierunkowany, Marketing w ramach wydawania oprogramowania, Pokazy towarów, Promocja sprzedaży dla osób trzecich, Reklama online
za pośrednictwem sieci komputerowej, Usługi pośrednictwa
w handlu, Usługi sprzedaży samochodów, 36 Usługi finansowe, Usługi finansowe związane z handlem samochodowym,
Usługi finansowe w zakresie zakupu pojazdów, Usługi finansowania samochodów, Wycena używanych samochodów,
Udzielanie informacji związanych z wyceną samochodów
używanych, Informacja o ubezpieczeniach, Pośrednictwo
ubezpieczeniowe, Leasing finansowy, Usługi w zakresie finansowania zakupów na raty (leasing), Organizowanie wynajmu nieruchomości.
(210)
(731)

536685
(220) 2021 11 20
BC DOMAŃSKI, KOPANIA, WAŁASZ, LASKA I KOPANIA
SPÓŁKA JAWNA, Komorniki
(540) (znak słowno-graficzny)
(210)
(731)

Nr ZT51/2021

(540) BIDCAR.pl

(531) 24.17.01, 24.17.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 Zapewnianie platformy internetowej dla
nabywców i sprzedawców towarów i usług, Dostarczanie
informacji za pośrednictwem Internetu na temat sprzedaży samochodów, Reklamowanie samochodów na sprzedaż
za pośrednictwem Internetu, Organizowanie i przeprowadzanie aukcji, Organizowanie aukcji internetowych, Usługi
aukcji online dla osób trzecich, Usługi aukcyjne online, Aukcje samochodowe, Przeprowadzanie interaktywnych aukcji wirtualnych, Organizowanie sprzedaży w trybie aukcji
i przetargów publicznych, Marketing ukierunkowany, Marketing w ramach wydawania oprogramowania, Pokazy towarów, Promocja sprzedaży dla osób trzecich, Reklama online
za pośrednictwem sieci komputerowej, Usługi pośrednictwa
w handlu, Usługi sprzedaży samochodów, 36 Usługi finansowe, Usługi finansowe związane z handlem samochodowym,
Usługi finansowe w zakresie zakupu pojazdów, Usługi finansowania samochodów, Wycena używanych samochodów,
Udzielanie informacji związanych z wyceną samochodów
używanych, Informacja o ubezpieczeniach, Pośrednictwo
ubezpieczeniowe, Leasing finansowy, Usługi w zakresie finansowania zakupów na raty (leasing), Organizowanie wynajmu nieruchomości.
(210)
(731)
(540)
(540)

536686
(220) 2021 11 20
GAJDEK GERARD, Rzeszów
(znak słowno-graficzny)
GC GAIN CONTROL

(531) 27.05.01
(510), (511) 25 Części odzieży, obuwia i nakryć głowy, Nakrycia głowy, Obuwie, Odzież.
(210)
(731)
(540)
(540)

536687
(220) 2021 11 20
DĘBICKI MARCIN, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
Eternis

(531) 24.17.24, 26.04.02, 25.01.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 Usługi w zakresie księgowości i rachunkowości, Skomputeryzowane prowadzenie rachunkowości,
Skomputeryzowana księgowość, Prowadzenie księgowości
przedsiębiorstwa, Doradztwo w zakresie działalności gospodarczej dotyczące rachunkowości, Doradztwo w zakresie
zwrotu podatku [rachunkowość], Doradztwo księgowe w za-
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kresie podatków, Planowanie podatkowe [rachunkowość],
Przygotowywanie zeznań podatkowych i doradztwo podatkowe, Pomoc w zakresie działalności gospodarczej, Pomoc
w zarządzaniu działalnością gospodarczą, Administrowanie
działalnością gospodarczą, Usługi w zakresie rozliczeń, Usługi
w zakresie sporządzania listy płac, Administrowanie listami
płac na rzecz osób trzecich, Księgowanie kosztów, Audyt
przedsiębiorstw, Audyt sprawozdań finansowych, 39 Usługi
transportowe, Organizowanie podróży, Usługi doręczania
paczek, Usługi kurierskie, Odbieranie, transport i dostawa towarów, dokumentów, paczek i listów, Transport paczek, Dostarczanie przesyłek, Logistyka transportu, Transport lądowy,
Organizowanie transportu, Rezerwowanie transportu, Wypożyczanie środków transportu, Usługi wynajmu związane
z transportem i magazynowaniem, Transport bagażu, Transport pasażerski, Transport lądowy podróżnych, Transport
podróżnych samochodem, Transport podróżnych taksówką,
Dostawa żywności, Transport żywności, Usługi transportu
żywności, Dostarczanie żywności przez restauracje.
(210)
(731)
(540)
(540)

536688
(220) 2021 11 20
DROBIŃSKI ŁUKASZ, Wrocław
(znak słowno-graficzny)
eca

(531) 26.07.25, 26.04.03, 26.04.04, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 Usługi w zakresie nieruchomości, Usługi agencji nieruchomości dotyczące sprzedaży i wynajmu budynków,
Usługi agencji nieruchomości związane z kupnem i sprzedażą
budynków, Usługi doradcze dotyczące wyceny nieruchomości, Usługi doradcze dotyczące własności nieruchomości,
Usługi konsultacyjne dotyczące nieruchomości, Usługi nabywania gruntu, Usługi nabywania nieruchomości, Usługi w zakresie wyszukiwania nieruchomości mieszkaniowych, Usługi
w zakresie zarządzania nieruchomościami, Usługi związane
z majątkiem nieruchomym, Wycena nieruchomości, Wynajem
nieruchomości i majątku, Wynajem zakwaterowania [mieszkania], Wynajem powierzchni biurowej, Zarządzanie nieruchomościami, Zarządzanie budynkami, Zarządzanie domami, Zarządzanie gruntami, Zarządzanie lokalami niemieszkalnymi,
Zarządzanie portfelem nieruchomości, Administrowanie nieruchomościami, Administrowanie sprawami finansowymi dotyczącymi nieruchomości, Agencje nieruchomości, Doradztwo w zakresie nieruchomości, Doradztwo w dziedzinie zakupu nieruchomości, Dostarczanie informacji dotyczących nieruchomości, Nabywanie nieruchomości na rzecz osób trzecich, Doradztwo dotyczące inwestowania w nieruchomości,
Inwestowanie w nieruchomości, Zapewnianie środków finansowych na rozwój nieruchomości, Finansowanie inwestycji
budowlanych, Finansowanie konsorcjalne nieruchomości, Finansowanie projektów deweloperskich, Nabywanie gruntów
przeznaczonych do dzierżawy, Nabywanie nieruchomości
[dla osób trzecich], Organizowanie wynajmu nieruchomości,
Organizowanie finansowania zakupu nieruchomości, Pobieranie czynszu, Pomoc w zakresie nabywania nieruchomości
i w zakresie udziałów finansowych w nieruchomościach, Pomoc w zakupie nieruchomości, Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, Opieka nad inwestycjami, 37 Bagrowanie
[pogłębianie gruntu], Betonowanie, Brukarstwo i kafelkowanie, Budowa basenów, Budowa biur, Budowa bloków miesz-
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kalnych, Budowa budynków instytucjonalnych, Budowa budynków mieszkalnych i komercyjnych, Budowa budynków
produkcyjnych i przemysłowych, Budowa budynków przeznaczonych na zakwaterowanie wakacyjne, Budowa budynków wielorodzinnych, Budowa części budynków, Budowa
domów, Budowa fundamentów, Budowa fundamentów budynków, Budowa instalacji wodociągowych, Budowa konstrukcji podziemnych, Budowa konstrukcji stalowych na budynki, Budowa nieruchomości [budownictwo], Budowa nieruchomości komercyjnych, Budowa nieruchomości mieszkalnych, Budowa prywatnych budynków mieszkalnych, Budowa
ścian, Budowa ścian działowych we wnętrzach, Budowa ścian
osłonowych, Budowa ścian szczelinowych, Budowa ścianek
działowych, Budowa stropów, Budowa systemów odwadniających, Budowa ulic, Budowa utwardzanych miejsc parkingowych, Budowanie platform [tarasów], Budownictwo, Budownictwo komercyjne, Budownictwo lądowe, Budownictwo
mieszkaniowe, Ciesielstwo, Dostarczanie informacji z zakresu
przemysłu budowlanego, Impregnacja wodoodporna budynków podczas budowy, Informacja budowlana, Instalacja izolacji termicznej w budynkach, Instalacja materiałów izolacyjnych
w budynkach, na dachach i w konstrukcjach, Instalacja osprzętu i wyposażenia w budynkach, Instalacja piwnicznych produktów wodoodpornych, Instalacja pokryć dachowych, Instalacja prefabrykowanych elementów budowlanych, Instalacja
rurociągów, Izolacja ścian wewnętrznych i zewnętrznych, sufitów i dachów, Izolowanie budynków, Izolowanie budynków
w trakcie budowy, Karczowanie korzeni drzew, Konsolidacja
gruntu, Konstrukcja i naprawa budynków, Konstruowanie budynków mieszkalnych i handlowych, Konsultacje budowlane,
Konsultacje w zakresie nadzoru budowlanego, Kopanie studni, Kopanie ziemi, Kruszenie betonu, Malowanie budynków,
Malowanie domów, Malowanie i lakierowanie, Malowanie
i prace dekoratorskie w budynkach, Malowanie natryskowe,
Malowanie powierzchni budynków, Montaż deskowania
do betonowania, Montaż [instalacja] konstrukcji budynków,
Montaż izolacji do budynków, Montaż kotew w skałach, Montaż ogrodzeń, Montaż okładziny zewnętrznych ścian budynku,
Montaż paneli gipsowych, Montaż płyt ściennych, Montaż
podłóg drewnianych, Montaż ścian działowych kartonowo-gipsowych, Montaż szalunku do betonowania, Murarstwo,
Nadzór budowlany, Nadzór budowlany na miejscu, Nadzór
budowlany w zakresie projektów inżynierii wodno-lądowej,
Nadzór nad budowaniem konstrukcji, Nadzór nad renowacją
budynków, Nadzór nad robotami budowlanymi, Nadzór nad
wyburzaniem budynków, Nadzorowanie konstruowania budynków, Nakładanie faktur na sufity, Nakładanie farb ochronnych na drewno, Nakładanie farb ochronnych na budynki,
Nakładanie farby w sprayu, Nakładanie jastrychów, Nakładanie
pokryć powierzchniowych, Nakładanie powłok na budynki,
Nakładanie powłok nieprzemakalnych na dachy, Nakładanie
powłok ochronnych na budynki, Nakładanie powłok ochronnych na powierzchnie zbiorników, Nakładanie powłok ochronnych na powierzchnie wgłębień, Nakładanie wylewki posadzkowej, Oczyszczanie terenu, Palowanie, Podziemne prace budowlane w zakresie systemu rur, Podziemne prace budowlane
w zakresie instalowania rur, Podziemne prace konstrukcyjne
w zakresie układania odpływów wody, Podziemne prace konstrukcyjne w zakresie okablowania, Podziemne prace konstrukcyjne w zakresie gazociągów, Podziemne prace konstrukcyjne w zakresie rur gazowych, Podziemne prace konstrukcyjne w zakresie ścieków, Podziemne prace konstrukcyjne w zakresie wylewania fundamentów, Podziemne prace konstrukcyjne w zakresie instalacji wodno-kanalizacyjnych, Podziemne
prace konstrukcyjne w zakresie rur wodnych, Podziemnie
prace konstrukcyjne w zakresie wodociągów, Pompowanie
betonu, Prace budowlane w zakresie konstrukcji stalowych,
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Prace konstrukcyjne domów z prefabrykatów, Przeciwpożarowe zabezpieczanie budynków w trakcie budowy, Przygotowanie terenu [budownictwo], Przygotowywanie terenu pod
budowę, Regulacja nachylenia gruntu, Rozbiórka budynków,
Rozbiórka dachów, Rozbiórka kominów, Rozbiórka konstrukcji,
Stabilizacja gruntu, Stawianie domów z prefabrykatów, Stawianie fundamentów, Udzielanie informacji budowlanych, Układanie dachówek i płytek łupkowych, Układanie i budowa rurociągów, Układanie i zakopywanie kabli, Układanie nawierzchni
drogowych, Układanie parkietów, Układanie płytek podłogowych, Układanie pokryć sufitów, Układanie przewodów głównych, Układanie rur, Układanie rurociągów, Układanie sufitów,
Usługi brukarskie, Usługi budowlane i konstrukcyjne, Usługi
budowlane i naprawy budynków, Usługi budowlane w zakresie budynków mieszkalnych, Usługi budowlane w zakresie stawiania budynków, Usługi budowlane w zakresie budowania
na potrzeby przemysłu, Usługi budownictwa wodno-lądowego, Usługi budownictwa podziemnego wodno-lądowego,
Usługi budowy konstrukcji tymczasowych, Usługi dekarskie,
Usługi demontażu, Usługi doradcze i informacyjne dotyczące
budownictwa, Usługi generalnych wykonawców budowlanych, Usługi hydrauliczne, Usługi inspekcji budowlanej [w trakcie prac budowlanych], Usługi instalacji dachów, Usługi instalowania rur, Usługi izolacyjne, Usługi malarskie, Usługi malowania domów, Usługi nadzoru budowlanego w zakresie projektów budowlanych, Usługi nadzoru budowlanego w zakresie
projektów dotyczących nieruchomości, Usługi rozbiórkowe,
Usługi szalunkowe, Usługi tynkowania, Usługi układania płytek
ceramicznych, Usługi układania rur, Usługi uszczelniania i wodouszczelniania budynków, Usługi w zakresie instalacji elektrycznych, Usługi w zakresie malowania i prac dekoratorskich,
Usługi w zakresie nakładania powłok ochronnych na zewnątrz
budynków, Usługi w zakresie stabilizacji gruntu poprzez
wstrzykiwanie cementu, Usługi w zakresie zabezpieczania
przed wilgocią budynków w trakcie budowy, Usługi zabezpieczania przed wilgocią, Usługi wykonawców instalacji elektrycznych, Usługi wykonawców w zakresie płyt gipsowych,
Usługi zarządzania budową, Usuwanie nawierzchni, Uszczelnianie betonu, Uszczelnianie budynków, Uszczelnianie budynków podczas budowy, Wylewanie (układanie) fundamentów,
Wznoszenie prefabrykowanych budynków i konstrukcji, Zagospodarowywanie gruntu pod zabudowę, Zarządzanie projektami budowlanymi na terenie budowy, Zarządzanie projektem budowy, Zbrojenie budynków.
(210)
(731)
(540)
(540)

536711
(220) 2021 11 19
SAŁYGA BARTŁOMIEJ, Konary
(znak słowno-graficzny)
SS SOS SZTOS

(531) 01.15.05, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 30 Pikantne sosy.
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(210) 536712
(220) 2021 11 22
(731) BARTOSZYN PIOTR, Ligota Czamborowa
(540) (znak słowny)
(540) Silent Gray
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej w związku z kierownicami [częściami motocykli], Usługi sprzedaży hurtowej w związku z kierownicami [częściami motocykli], Usługi
sprzedaży detalicznej w związku z amortyzatorami kierownicy [częściami motocykli], Usługi sprzedaży hurtowej w związku z amortyzatorami kierownicy [częściami motocykli], Usługi sprzedaży detalicznej w związku z pedałami hamulca
[częściami motocykli], Usługi sprzedaży hurtowej w związku
z pedałami hamulca [częściami motocykli], Usługi sprzedaży
detalicznej w związku z uchwytami kierownicy [częściami
motocykli], Usługi sprzedaży hurtowej w związku z uchwytami kierownicy [częściami motocykli], Usługi sprzedaży
detalicznej w związku z przekładkami przednimi [częściami
motocykli], Usługi sprzedaży hurtowej w związku z przekładkami przednimi [częściami motocykli], Usługi sprzedaży
detalicznej w związku z oprawami reflektorów [częściami
motocykli], Usługi sprzedaży hurtowej w związku z oprawami reflektorów [częściami motocykli], Usługi sprzedaży detalicznej w związku z przewodami sprzęgła [częściami motocykli], Usługi sprzedaży hurtowej w związku z przewodami
sprzęgła [częściami motocykli], Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z oponami do motocykli, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z oponami do motocykli, Usługi sprzedaży
detalicznej w związku z kołami zębatymi do napędów motocyklowych, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z kołami
zębatymi do napędów motocyklowych, Usługi sprzedaży
detalicznej w związku z pompami powietrza do motocykli,
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z pompami powietrza do motocykli, Usługi sprzedaży detalicznej w związku
z dźwiękowymi sygnałami ostrzegawczymi do motocykli,
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z dźwiękowymi sygnałami ostrzegawczymi do motocykli, Usługi sprzedaży
detalicznej w związku z ramami do motocykli, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z ramami do motocykli, Usługi
sprzedaży detalicznej w związku z pedałami do motocykli,
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z pedałami do motocykli, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z łańcuchami
do motocykli, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z łańcuchami do motocykli, Usługi sprzedaży detalicznej w związku
z korbami do motocykli, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z korbami do motocykli, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z wahaczami do motocykli, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z wahaczami do motocykli, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z amortyzatorami kierownicy
[częściami motocykli], Usługi sprzedaży hurtowej w związku
z amortyzatorami kierownicy [częściami motocykli], Usługi
sprzedaży detalicznej w związku z przekładkami przednimi
[częściami motocykli], Usługi sprzedaży hurtowej w związku z przekładkami przednimi [częściami motocykli], Usługi
sprzedaży detalicznej w związku z linkami hamulcowymi
[częściami motocykli], Usługi sprzedaży hurtowej w związku
z linkami hamulcowymi [częściami motocykli], Usługi sprzedaży detalicznej w związku z blokadami hamulców tarczowych do motocykli, Usługi sprzedaży hurtowej w związku
z blokadami hamulców tarczowych do motocykli, Usługi
sprzedaży detalicznej w związku z przednimi panelami deski
rozdzielczej [częściami motocykli], Usługi sprzedaży hurtowej w związku z przednimi panelami deski rozdzielczej [częściami motocykli], Usługi sprzedaży detalicznej w związku
z silnikami do motocykli, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z silnikami do motocykli, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z wirnikami hamulca [częściami motocykli], Usługi
sprzedaży hurtowej w związku z wirnikami hamulca [częścia-
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mi motocykli], Usługi sprzedaży detalicznej w związku z linkami hamulcowymi [częściami motocykli], Usługi sprzedaży
hurtowej w związku z linkami hamulcowymi [częściami motocykli], Usługi sprzedaży detalicznej w związku z częściami
konstrukcyjnymi do motocykli, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku z częściami konstrukcyjnymi do motocykli, Usługi
sprzedaży detalicznej w związku z dźwigniami kontrolnymi
kierownicy [częściami motocykli], Usługi sprzedaży hurtowej
w związku z dźwigniami kontrolnymi kierownicy [częściami
motocykli], Usługi sprzedaży detalicznej w związku z osłonami przeciwpyłowymi amortyzatora [częściami motocykli],
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z osłonami przeciwpyłowymi amortyzatora [częściami motocykli], Usługi sprzedaży detalicznej w związku z zaciskami hamulca tarczowego
[częściami motocykli], Usługi sprzedaży hurtowej w związku z zaciskami hamulca tarczowego [częściami motocykli],
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z dźwigniami zmiany
biegów [częściami do motocykli], Usługi sprzedaży hurtowej
w związku z dźwigniami zmiany biegów [częściami do motocykli], Usługi sprzedaży detalicznej w związku z filtrami
powietrza do silników motocyklowych, Usługi sprzedaży
hurtowej w związku z filtrami powietrza do silników motocyklowych, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z lampami
motocyklowymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z lampami motocyklowymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z oparciami pasażerów do motocykli, Usługi sprzedaży
hurtowej w związku z oparciami pasażerów do motocykli,
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z artykułami odzieży
ochronnej dla motocyklistów do ochrony przed wypadkami lub urazami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z artykułami odzieży ochronnej dla motocyklistów do ochrony
przed wypadkami lub urazami, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z kaskami motocyklowymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z kaskami motocyklowymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z częściami do motocyklów, Usługi
sprzedaży hurtowej w związku z częściami do motocyklów,
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z odzieżą, Usługi
sprzedaży hurtowej w związku z odzieżą, 37 Naprawa i konserwacja motocykli.
(210) 536714
(220) 2021 11 22
(731) BARTOSZYN PIOTR, Ligota Czamborowa
(540) (znak słowny)
(540) Powered by FIS Piotr Bartoszyn
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej w związku z kierownicami [częściami motocykli], Usługi sprzedaży hurtowej w związku z kierownicami [częściami motocykli], Usługi
sprzedaży detalicznej w związku z amortyzatorami kierownicy [częściami motocykli], Usługi sprzedaży hurtowej w związku z amortyzatorami kierownicy [częściami motocykli], Usługi sprzedaży detalicznej w związku z pedałami hamulca
[częściami motocykli], Usługi sprzedaży hurtowej w związku
z pedałami hamulca [częściami motocykli], Usługi sprzedaży
detalicznej w związku z uchwytami kierownicy [częściami
motocykli], Usługi sprzedaży hurtowej w związku z uchwytami kierownicy [częściami motocykli], Usługi sprzedaży
detalicznej w związku z przekładkami przednimi [częściami
motocykli], Usługi sprzedaży hurtowej w związku z przekładkami przednimi [częściami motocykli], Usługi sprzedaży
detalicznej w związku z oprawami reflektorów [częściami
motocykli], Usługi sprzedaży hurtowej w związku z oprawami reflektorów [częściami motocykli], Usługi sprzedaży detalicznej w związku z przewodami sprzęgła [częściami motocykli], Usługi sprzedaży hurtowej w związku z przewodami
sprzęgła [częściami motocykli], Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z oponami do motocykli, Usługi sprzedaży hur-
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towej w związku z oponami do motocykli, Usługi sprzedaży
detalicznej w związku z kołami zębatymi do napędów motocyklowych, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z kołami
zębatymi do napędów motocyklowych, Usługi sprzedaży
detalicznej w związku z pompami powietrza do motocykli,
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z pompami powietrza do motocykli, Usługi sprzedaży detalicznej w związku
z dźwiękowymi sygnałami ostrzegawczymi do motocykli,
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z dźwiękowymi sygnałami ostrzegawczymi do motocykli, Usługi sprzedaży
detalicznej w związku z ramami do motocykli, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z ramami do motocykli, Usługi
sprzedaży detalicznej w związku z pedałami do motocykli,
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z pedałami do motocykli, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z łańcuchami
do motocykli, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z łańcuchami do motocykli, Usługi sprzedaży detalicznej w związku
z korbami do motocykli, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z korbami do motocykli, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z wahaczami do motocykli, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z wahaczami do motocykli, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z amortyzatorami kierownicy
[częściami motocykli], Usługi sprzedaży hurtowej w związku
z amortyzatorami kierownicy [częściami motocykli], Usługi
sprzedaży detalicznej w związku z przekładkami przednimi
[częściami motocykli], Usługi sprzedaży hurtowej w związku z przekładkami przednimi [częściami motocykli], Usługi
sprzedaży detalicznej w związku z linkami hamulcowymi
[częściami motocykli], Usługi sprzedaży hurtowej w związku
z linkami hamulcowymi [częściami motocykli], Usługi sprzedaży detalicznej w związku z blokadami hamulców tarczowych do motocykli, Usługi sprzedaży hurtowej w związku
z blokadami hamulców tarczowych do motocykli, Usługi
sprzedaży detalicznej w związku z przednimi panelami deski
rozdzielczej [częściami motocykli], Usługi sprzedaży hurtowej w związku z przednimi panelami deski rozdzielczej [częściami motocykli], Usługi sprzedaży detalicznej w związku
z silnikami do motocykli, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z silnikami do motocykli, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z wirnikami hamulca [częściami motocykli], Usługi
sprzedaży hurtowej w związku z wirnikami hamulca [częściami motocykli], Usługi sprzedaży detalicznej w związku z linkami hamulcowymi [częściami motocykli], Usługi sprzedaży
hurtowej w związku z linkami hamulcowymi [częściami motocykli], Usługi sprzedaży detalicznej w związku z częściami
konstrukcyjnymi do motocykli, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku z częściami konstrukcyjnymi do motocykli, Usługi
sprzedaży detalicznej w związku z dźwigniami kontrolnymi
kierownicy [częściami motocykli], Usługi sprzedaży hurtowej
w związku z dźwigniami kontrolnymi kierownicy [częściami
motocykli], Usługi sprzedaży detalicznej w związku z osłonami przeciwpyłowymi amortyzatora [częściami motocykli],
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z osłonami przeciwpyłowymi amortyzatora [częściami motocykli], Usługi sprzedaży detalicznej w związku z zaciskami hamulca tarczowego
[częściami motocykli], Usługi sprzedaży hurtowej w związku z zaciskami hamulca tarczowego [częściami motocykli],
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z dźwigniami zmiany
biegów [częściami do motocykli], Usługi sprzedaży hurtowej
w związku z dźwigniami zmiany biegów [częściami do motocykli], Usługi sprzedaży detalicznej w związku z filtrami
powietrza do silników motocyklowych, Usługi sprzedaży
hurtowej w związku z filtrami powietrza do silników motocyklowych, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z lampami
motocyklowymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z lampami motocyklowymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z oparciami pasażerów do motocykli, Usługi sprzedaży
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hurtowej w związku z oparciami pasażerów do motocykli,
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z artykułami odzieży
ochronnej dla motocyklistów do ochrony przed wypadkami lub urazami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z artykułami odzieży ochronnej dla motocyklistów do ochrony
przed wypadkami lub urazami, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z kaskami motocyklowymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z kaskami motocyklowymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z częściami do motocyklów, Usługi
sprzedaży hurtowej w związku z częściami do motocyklów,
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z odzieżą, Usługi
sprzedaży hurtowej w związku z odzieżą, 37 Naprawa i konserwacja motocykli.
(210)
(731)
(540)
(540)

536730
(220) 2021 11 19
BAZYLIŃSKA ANNA, Sypniewo
(znak słowno-graficzny)
STOLARNIA Cafe

(531) 27.05.01
(510), (511) 43 Usługi zaopatrzenia w żywność i napoje.
536731
(220) 2021 11 22
ZOO EXPERT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) zoo expert
(210)
(731)

(531) 03.06.03, 26.11.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 31 Karmy i pasze dla zwierząt.
536733
(220) 2021 11 19
D.R.E. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gronowo Górne
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DRE supreme

(210)
(731)

(531) 26.11.01, 27.05.01, 29.01.11
(510), (511) 6 Drzwi metalowe, ościeżnice i skrzydła drzwiowe metalowe, drzwi przeciwpożarowe, 10 Przeciwpożarowe
meble specjalne do celów medycznych, 19 Niemetalowe
materiały budowlane, niemetalowe drzwi, niemetalowe
ościeżnice i skrzydła drzwiowe, niemetalowe okna, płyty
niemetalowe, 20 Meble, akcesoria do mebli drewnianych
i drewnopochodnych, drzwi do mebli, 37 Usługi montażo-
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we, remontowo-budowlane, 39 Usługi transportowe i magazynowe, 40 Usługi w zakresie obróbki metali, drewna i materiałów drewnopochodnych.
536748
(220) 2021 11 22
REGAIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wejherowo
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Regain
(210)
(731)

(531) 24.17.19, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 7 Maszyny do recyklingu, Granulatory do recyklingu nadlewów, Urządzenia rozdrabniające do recyklingu
[maszyny], Rozdrabniarki odpadów, Urządzenia do ubijania
odpadów, Maszyny do rozdrabniania odpadów, Maszyny
do ekstrakcji odpadów, Maszyny do usuwania odpadów,
Maszyny do usuwania ciekłych odpadów, Prasy do belowania odpadów [maszyny], Maszyny do transportu materiałów
odpadowych, Urządzenia do ubijania i prasowania odpadów
[elektryczne urządzenia do usuwania odpadów], Separatory
[maszyny], Separatory cyklonowe, Separatory odśrodkowe,
Separatory sitowe wibracyjne [maszyny], Separatory do oddzielania ciał stałych od cieczy, 40 Obróbka [recykling] odpadów, Obróbka chemikaliów [recykling], Recykling i uzdatnianie odpadów, Usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne
związane z recyklingiem odpadów i śmieci, Obróbka [odzyskiwanie surowców wtórnych] odpadów przemysłowych,
Odpadki i odpady (Recykling -), Przetwarzanie odpadów,
Obróbka odpadów toksycznych, Obróbka odpadów chemicznych, Obróbka odpadów poprzez elektrolizę, Wynajem
maszyn i urządzeń do zagęszczania odpadów, Pozyskiwanie
składników z pozostałości odpadów, Doradztwo związane
z niszczeniem odpadów i śmieci, Obróbka materiałów uzyskanych z odpadów [odzyskiwanie surowców wtórnych],
Udzielanie informacji związanych z wynajmem maszyn
i urządzeń do zagęszczania odpadów, 42 Prace badawczo-rozwojowe w zakresie produktów, Usługi naukowe, Badania
naukowe, Doradztwo naukowe, Usługi w dziedzinie nauk
przyrodniczych.
536749
(220) 2021 11 22
REGAIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wejherowo
(540) (znak słowny)
(540) REGAIN
(510), (511) 7 Maszyny do recyklingu, Granulatory do recyklingu nadlewów, Urządzenia rozdrabniające do recyklingu
[maszyny], Rozdrabniarki odpadów, Urządzenia do ubijania
odpadów, Maszyny do rozdrabniania odpadów, Maszyny
do ekstrakcji odpadów, Maszyny do usuwania odpadów,
Maszyny do usuwania ciekłych odpadów, Prasy do belowania odpadów [maszyny], Maszyny do transportu materiałów
odpadowych, Urządzenia do ubijania i prasowania odpadów
[elektryczne urządzenia do usuwania odpadów], Separatory
[maszyny], Separatory cyklonowe, Separatory odśrodkowe,
Separatory sitowe wibracyjne [maszyny], Separatory do oddzielania ciał stałych od cieczy, 40 Obróbka [recykling] odpadów, Obróbka chemikaliów [recykling], Recykling i uzdatnianie odpadów, Usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne związane z recyklingiem odpadów i śmieci, Obróbka
[odzyskiwanie surowców wtórnych] odpadów przemysło(210)
(731)
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wych, Odpadki i odpady (Recykling -), Przetwarzanie odpadów, Obróbka odpadów toksycznych, Obróbka odpadów
chemicznych, Unieszkodliwianie odpadów [przetwarzanie],
Obróbka odpadów poprzez elektrolizę, Wynajem urządzeń
do zagęszczania odpadów, Pozyskiwanie składników z pozostałości odpadów, Doradztwo związane z niszczeniem odpadów i śmieci, Obróbka materiałów uzyskanych z odpadów
[odzyskiwanie surowców wtórnych], Udzielanie informacji
związanych z wynajmem maszyn i urządzeń do zagęszczania odpadów, 42 Prace badawczo-rozwojowe w zakresie
produktów, Usługi naukowe, Badania naukowe, Doradztwo
naukowe, Usługi w dziedzinie nauk przyrodniczych.
536756
(220) 2021 11 22
KULESZ ALEKSANDER BIS BEST INDUSTRY
SOLUTIONS - ALEKSANDER KULESZ, Bielsko-Biała
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BIS Best Industry Solutions
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 Aplikacje biurowe i biznesowe, Aplikacje
do pobrania do użytku z telefonami komórkowymi, Aplikacje do pobrania na smartfony, Aplikacje do przepływu pracy, Aplikacje komputerowe do pobrania, Oprogramowanie
i aplikacje do urządzeń przenośnych, Pobieralne aplikacje
na telefony komórkowe do zarządzania danymi, Pobieralne
aplikacje na telefony komputerowe do zarządzania informacjami, Interaktywne oprogramowanie komputerowe umożliwiające wymianę informacji, Interaktywne oprogramowanie
komputerowe, Komputerowe oprogramowanie użytkowe,
Komputerowe oprogramowanie do pracy zespołowej [groupware], Komputerowe oprogramowanie układowe, Oprogramowanie, Oprogramowanie biurowe, Oprogramowanie
biznesowe, Oprogramowanie dla księgowości, Oprogramowanie dla przedsiębiorstw, Oprogramowanie do aplikacji
i serwerów internetowych.
(210) 536759
(220) 2021 11 23
(731) LIS MACIEJ VILADECO, Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) VILADECO
(510), (511) 37 Usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe.
(210)
(731)
(540)
(540)

536760
(220) 2021 11 23
SŁOTA WOJCIECH, Katowice
(znak słowno-graficzny)
MIRELLA

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

536761
(220) 2021 11 23
PAWŁOWSKI ROBERT, Zielona Góra
(znak słowno-graficzny)
eZOZ

(531) 26.11.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 42 Projektowanie i opracowywanie oprogramowania komputerowego, Instalacja oprogramowania komputerowego, Konfiguracja oprogramowania komputerowego,
Tworzenie oprogramowania komputerowego, Naprawa
oprogramowania komputerowego.
(210)
(731)
(540)
(540)

536762
(220) 2021 11 23
NOWAK MAŁGORZATA DRIVE-THRU KEBAB, Pabianice
(znak słowno-graficzny)
DRIVE-THRU KEBAB

(531) 26.05.04, 26.11.01, 27.05.01
(510), (511) 43 Bary szybkiej obsługi [snack-bary], Usługi
restauracji fast-food, Usługi w zakresie sprzedaży posiłków
na wynos, Usługi w zakresie jedzenia na wynos.
(210) 536766
(220) 2021 11 23
(731) POLFARMEX SPÓŁKA AKCYJNA, Kutno
(540) (znak słowny)
(540) OPIPROLAN
(510), (511) 5 Produkty farmaceutyczne do leczenia depresji,
Farmaceutyki i naturalne środki lecznicze, Suplementy diety,
Wyroby chemiczne do celów farmaceutycznych, Dietetyczne wyroby cukiernicze przystosowane do celów medycznych, Alkaloidy do celów medycznych, Dietetyczna żywność
do celów medycznych, Dietetyczne napoje przystosowane
do celów medycznych.
536767
(220) 2021 11 22
PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE VET-AGRO
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Lublin
(540) (znak słowny)
(540) metroclos
(510), (511) 5 Preparaty weterynaryjne.

(210)
(731)

536769
(220) 2021 11 23
KAN TRADEMARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TNTUUM
(210)
(731)

(531) 26.11.12, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 25 Rajstopy, Pończochy, Skarpetki, Podkolanówki, Skarpety wewnętrzne do obuwia [stopki], Legginsy, Skarpety do kostek, Rękawiczki, Bokserki.
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(531) 27.05.01
(510), (511) 25 Odzież, Nakrycia głowy, Obuwie.
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536770
(220) 2021 11 23
BADIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zielona Góra
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BADIX MACHINES BOX
(210)
(731)
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536782
(220) 2021 11 22
KOŁASZEWSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bytów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FK Machinery BY KOŁASZEWSKI
(210)
(731)

(531) 26.03.23, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 7 Maszyny rolnicze, do robót ziemnych, budowlane, dla przemysłu wydobywczego i górnictwa.
536779
(220) 2021 11 22
FARUTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HORECA Aroma
(210)
(731)

(531) 26.05.01, 26.05.16, 26.05.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 7 Maszyny rolnicze, Maszyny do robót ziemnych, Betoniarki, Pługi śnieżne, Maszyny do uprawiania ziemi
do użytku rolniczego, Maszyny do robót ziemnych, Narzędzia rolnicze, inne niż o napędzie ręcznym, Narzędzia [części
maszyn], Maszyny do mieszania, Mechaniczne podajniki paszy dla zwierząt, Pługi, Zgrabiarki.
536784
(220) 2021 11 22
KOŁASZEWSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bytów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FK Machinery BY KOŁASZEWSKI

(210)
(731)
(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 29 Ekstrakty alg do celów spożywczych, ekstrakty mięsne, koncentraty na bazie warzyw do gotowania,
olej i tłuszcz kokosowy, olej: kukurydziany spożywczy, palmowy jadalny, rzepakowy jadalny, słonecznikowy do celów
spożywczych, sojowy spożywczy, z oliwek jadalny, z orzecha
palmowego do żywności, z siemienia lnianego do celów
kulinarnych, Oleje spożywcze, oliwa z oliwek z pierwszego
tłoczenia, oliwki konserwowane, papryka konserwowana, pikle, 30 Aromaty spożywcze inne niż olejki eteryczne, keczup,
mieszanki przyprawowe, przyprawy, przyprawy korzenne,
przyprawy smakowe (marynaty, sosy), sosy do makaronów,
sosy: owocowe, pomidorowe, sałatkowe, sojowe, Zioła
do celów spożywczych, zioła konserwowane (przyprawy),
35 Usługi: agencji informacji handlowej, badanie rynku, doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, dystrybucja materiałów reklamowych, organizowanie
pokazów towarów, prezentowanie produktów w mediach
dla celów sprzedaży detalicznej, usługi reklamy i reklama
za pośrednictwem Internetu, rozpowszechnianie ogłoszeń
reklamowych, uaktualnianie materiałów reklamowych, wynajmowanie powierzchni reklamowych, wyszukiwanie informacji dla osób trzecich, zgrupowanie na rzecz osób trzecich
artykułów spożywczych pochodzenia zwierzęcego, jak również warzywa i inne produkty pochodzenia roślinnego przeznaczone do spożycia lub konserwowania jak również środki
do polepszania walorów smakowych artykułów spożywczych jak np. mieszanek przyprawowych i przypraw smakowych-marynat, sosów pozwalające wygodnie je oglądać
i kupować w hurtowniach i sklepach oraz oferowanie tych
towarów również za pośrednictwem Internetu, 39 Usługi
dostarczania towarów, dostarczanie towarów zamówionych
korespondencyjnie, dystrybucja paczek i przesyłek, magazynowanie, pakowanie towarów, przewóz samochodami ciężarowymi, rozładunek, spedycja, usługi kurierskie, 43 Serwis
gastronomiczny, usługi zaopatrzenia w żywność i napoje dla:
hoteli, kafeterii, kawiarni, restauracji, sklepów, snack-barów,
stołówek.

(531) 26.05.01, 26.05.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 7 Maszyny rolnicze, Maszyny do robót ziemnych, Betoniarki, Pługi śnieżne, Maszyny do uprawiania ziemi
do użytku rolniczego, Maszyny do robót ziemnych, Narzędzia rolnicze, inne niż o napędzie ręcznym, Narzędzia [części
maszyn], Maszyny do mieszania, Mechaniczne podajniki paszy dla zwierząt, Pługi, Zgrabiarki.
(210)
(731)
(540)
(540)

536785
(220) 2021 11 22
BRAIM ALEKSANDR, Mińsk, BY
(znak słowno-graficzny)
Frutline Company from Poland

(531) 05.03.14, 05.03.13, 05.07.13, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 29 Dżemy, Galaretki owocowe, Kompozycje
owoców przetworzonych, Koncentraty na bazie owoców
przeznaczone do gotowania, Miąższ owoców, Mrożone
owoce, Owoce gotowane, Owoce konserwowane, Owoce
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lukrowane, Owoce przetworzone, Owoce w puszkach, Przecier jabłkowy, 31 Owoce świeże, Jagody, świeże owoce, Nasiona, Sadzonki, Wytłoki z owoców.
536787
(220) 2021 11 22
KOŁASZEWSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bytów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FK Machinery BY KOŁASZEWSKI

(210)
(731)

(531) 26.05.01, 26.05.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 7 Maszyny rolnicze, Maszyny do robót ziemnych, Betoniarki, Pługi śnieżne, Maszyny do uprawiania ziemi
do użytku rolniczego, Maszyny do robót ziemnych, Narzędzia rolnicze, inne niż o napędzie ręcznym, Narzędzia [części
maszyn], Maszyny do mieszania, Mechaniczne podajniki paszy dla zwierząt, Pługi, Zgrabiarki.
(210)
(731)
(540)
(540)

536789
(220) 2021 11 22
BRAIM ALEKSANDR, Mińsk, BY
(znak słowno-graficzny)
Fruitline Company from Poland

(531) 05.03.13, 05.03.14, 05.07.13, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 29 Dżemy, Galaretki owocowe, Kompozycje
owoców przetworzonych, Koncentraty na bazie owoców
przeznaczone do gotowania, Miąższ owoców, Mrożone
owoce, Owoce gotowane, Owoce konserwowane, Owoce
lukrowane, Owoce przetworzone, Owoce w puszkach, Przecier jabłkowy, 31 Owoce świeże, Jagody, świeże owoce, Nasiona, Sadzonki, Wytłoki z owoców.
(210) 536793
(220) 2021 11 22
(731) URBAN KAROLINA, WARSZAWA
(540) (znak graficzny)
(540)

(531) 26.01.01, 26.01.03, 26.01.10, 26.01.18, 24.13.01, 24.13.25
(510), (511) 25 Odzież, odzież codzienna, kurtki, płaszcze,
okrycia wierzchnie, bluzy, bluzki, topy, T-shirty, golfy, swetry, odzież z dzianiny, szale, szaliki, chusty, kamizelki, kaptury
do ubrań, paski, rękawiczki, marynarki, dolne części ubrań,
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spodnie, legginsy, spódnice, sukienki, kombinezony [odzież],
koszule, ubrania, skarpetki, rajstopy, bielizna osobista, body,
kostiumy kąpielowe, nakrycia głowy, czapki, opaski na głowę,
daszki, obuwie, odzież sportowa.
536795
(220) 2021 11 22
FARUTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin
(540) (znak słowny)
(540) HORECA Aroma
(510), (511) 29 Ekstrakty alg do celów spożywczych, ekstrakty mięsne, koncentraty na bazie warzyw do gotowania,
olej i tłuszcz kokosowy, olej: kukurydziany spożywczy, palmowy jadalny, rzepakowy jadalny, słonecznikowy do celów
spożywczych, sojowy spożywczy, z oliwek jadalny, z orzecha
palmowego do żywności, z siemienia lnianego do celów
kulinarnych, Oleje spożywcze, oliwa z oliwek z pierwszego
tłoczenia, oliwki konserwowane, papryka konserwowana, pikle, 30 Aromaty spożywcze inne niż olejki eteryczne, keczup,
mieszanki przyprawowe, przyprawy, przyprawy korzenne,
przyprawy smakowe (marynaty, sosy), sosy do makaronów,
sosy: owocowe, pomidorowe, sałatkowe, sojowe, Zioła do celów spożywczych, zioła konserwowane (przyprawy), 35 Usługi: agencji informacji handlowej, badanie rynku, doradztwo
specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, dystrybucja materiałów reklamowych, organizowanie pokazów
towarów, prezentowanie produktów w mediach dla celów
sprzedaży detalicznej, usługi reklamy i reklama za pośrednictwem Internetu, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych,
uaktualnianie materiałów reklamowych, wynajmowanie powierzchni reklamowych, wyszukiwanie informacji dla osób
trzecich, zgrupowanie na rzecz osób trzecich artykułów
spożywczych pochodzenia zwierzęcego, jak również warzywa i inne produkty pochodzenia roślinnego przeznaczone
do spożycia lub konserwowania jak również środki do polepszania walorów smakowych artykułów spożywczych jak np.
mieszanek przyprawowych i przypraw smakowych-marynat,
sosów pozwalające wygodnie je oglądać i kupować w hurtowniach i sklepach oraz oferowanie tych towarów również
za pośrednictwem Internetu, 39 Usługi dostarczania towarów,
dostarczanie towarów zamówionych korespondencyjnie,
dystrybucja paczek i przesyłek, magazynowanie, pakowanie
towarów, przewóz samochodami ciężarowymi, rozładunek,
spedycja, usługi kurierskie, 43 Serwis gastronomiczny, usługi
zaopatrzenia w żywność i napoje dla: hoteli, kafeterii, kawiarni,
restauracji, sklepów, snack-barów, stołówek.
(210)
(731)

536798
(220) 2021 11 22
KOŁASZEWSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bytów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FK Machinery BY KOŁASZEWSKI

(210)
(731)

(531) 26.05.01, 26.05.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 7 Maszyny rolnicze, Maszyny do robót ziemnych, Betoniarki, Pługi śnieżne, Maszyny do uprawiania ziemi
do użytku rolniczego, Maszyny do robót ziemnych, Narzę-
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dzia rolnicze, inne niż o napędzie ręcznym, Narzędzia [części
maszyn], Maszyny do mieszania, Mechaniczne podajniki paszy dla zwierząt, Pługi, Zgrabiarki.
536802
(220) 2021 11 23
3DIVINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin
(540) (znak słowny)
(540) ADVENTURE FORGE
(510), (511) 20 Figurki z żywicy, Modele figurek [ozdoby]
z syntetycznej żywicy, Modele [ozdoby] wykonane z żywicy
syntetycznej, Modele pojazdów [ozdoby] wyrabiane z syntetycznej żywicy, Modele w zmniejszonej skali [ozdoby] z tworzyw sztucznych, Wyroby artystyczne wykonane z tworzyw
sztucznych, 28 Modele do użytku w grach fabularnych,
Miniaturki wykorzystywane w grach wojennych, Miniaturki
do gry.
(210)
(731)

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

536803
(220) 2021 11 23
KONIECZKO ROBERT ROKON, Częstochowa
(znak słowno-graficzny)
Kobo

(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 11 Domowe filtry do wody z kranu, Filtry
do oczyszczania wody, Filtry do uzdatniania wody, Filtry
do wody do użytku przemysłowego, Filtry do wody pitnej,
Urządzenia do dystrybucji wody, Zmiękczacze wody, Urządzenia i instalacje do zmiękczania wody, Urządzenia do uzdatniania wody z kranu, Urządzenia do oczyszczania wody
do użytku domowego, Urządzenia do dostarczania wody pitnej, Aparatura do filtrowania wody, Dystrybutory wody, Filtry
do wody, Urządzenia do filtracji za pomocą osmozy odwróconej [sprzęt do uzdatniania wody], Aparatura do uzdatniania
wody, Aparatura i instalacje do zmiękczania wody, Domowe
urządzenia do filtrowania wody, Dystrybutory wody schłodzonej, oczyszczonej, Ekspresy do kawy z wbudowanym systemem oczyszczania wody, Filtry do sanitarnych dystrybutorów
wody, Instalacje do filtrowania wody, Instalacje do dystrybucji
wody, Instalacje do zmiękczania wody, Instalacje do uzdatniania wody, Instalacje do schładzania wody, Instalacje do schładzania wody pitnej, Instalacje do oczyszczania wody, Instalacje do obróbki wody w procesie osmozy, Jonizatory wody
do celów domowych, Jonizatory wody, Krany do wody, Maszyny do dystrybucji wody [automatyczne], Membranowe
urządzenia oczyszczające do oczyszczania wody, Membrany do filtrowania wody, Obudowy filtrów do oczyszczania
wody, Odpowietrzniki do użytku z instalacjami do dystrybucji
wody, Odpływy wody [krany], Ręczne urządzenia przenośne
do oczyszczania wody, Urządzenia do dystrybucji wody [automatyczne], Urządzenia do filtrowania wody do użytku domowego, Urządzenia do filtrowania wody do użytku przemysłowego, Urządzenia do filtrowania wody pitnej, Urządzenia
do filtrowania wody, Urządzenia do oczyszczania wody, Urządzenia do ujęcia wody, Urządzenia do uzdatniania wody, Urządzenia do zmiękczania wody, Zbiorniki ciśnieniowe do wody,
Zbiorniki ciśnieniowe wody, Zbiorniki do oczyszczania wody,
Zestawy membran filtracyjnych do sprzętu do oczyszczania
wody, Zespoły do uzdatniania wody, Zespoły do oczyszczania
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wody, Urządzenia jonizujące do uzdatniania wody, Urządzenia
jonizujące do oczyszczania powietrza lub wody, Urządzenia
i maszyny do uzdatniania wody, Urządzenia filtracyjne z wkładami [sprzęt do uzdatniania wody], Urządzenia do sterylizacji
wody, Urządzenia do schładzania wody.
536805
(220) 2021 11 23
CENTRO-ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowy Sącz
(540) (znak słowny)
(540) CENTRO ENERGY
(510), (511) 9 Inwertery elektryczne, Przemienniki [inwertery], Fotowoltaiczne urządzenia i instalacje do wytwarzania
energii elektrycznej z energii słonecznej, Instalacje fotowoltaiczne do wytwarzania energii elektrycznej [elektrownie fotowoltaiczne], Fotowoltaiczne moduły słoneczne, Falowniki
fotowoltaiczne, Akumulatory energii fotowoltaicznej, Urządzenia fotowoltaiczne do wytwarzania energii elektrycznej,
35 Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi
produktami: falowniki fotowoltaiczne, fotowoltaiczne moduły słoneczne, akumulatory energii fotowoltaicznej, instalacje
fotowoltaiczne do wytwarzania energii elektrycznej [elektrownie fotowoltaiczne], urządzenia fotowoltaiczne do wytwarzania energii elektrycznej, fotowoltaiczne urządzenia
i instalacje do wytwarzania energii elektrycznej z energii
słonecznej, inwertery elektryczne, przemienniki [inwertery],
Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: falowniki fotowoltaiczne, fotowoltaiczne moduły
słoneczne, akumulatory energii fotowoltaicznej, instalacje
fotowoltaiczne do wytwarzania energii elektrycznej [elektrownie fotowoltaiczne], urządzenia fotowoltaiczne do wytwarzania energii elektrycznej, fotowoltaiczne urządzenia
i instalacje do wytwarzania energii elektrycznej z energii
słonecznej, inwertery elektryczne, przemienniki [inwertery],
37 Usługi instalacyjne następujących produktów: falowniki fotowoltaiczne, fotowoltaiczne moduły słoneczne, akumulatory energii fotowoltaicznej, instalacje fotowoltaiczne
do wytwarzania energii elektrycznej [elektrownie fotowoltaiczne], urządzenia fotowoltaiczne do wytwarzania energii
elektrycznej, fotowoltaiczne urządzenia i instalacje do wytwarzania energii elektrycznej z energii słonecznej, inwertery elektryczne, przemienniki [inwertery], Naprawy i prace
konserwacyjne związane z następującymi produktami: falowniki fotowoltaiczne, fotowoltaiczne moduły słoneczne,
akumulatory energii fotowoltaicznej, instalacje fotowoltaiczne do wytwarzania energii elektrycznej [elektrownie fotowoltaiczne], urządzenia fotowoltaiczne do wytwarzania
energii elektrycznej, fotowoltaiczne urządzenia i instalacje
do wytwarzania energii elektrycznej z energii słonecznej, inwertery elektryczne, przemienniki [inwertery].
(210)
(731)

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

536807
(220) 2021 11 23
GWIZDAŁA TOMASZ, Wałbrzych
(znak słowno-graficzny)
MEGADECHA

(531) 27.05.01
(510), (511) 35 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 związ-
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ku ze sprzętem sportowym, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z deskami do uprawiania sportów wodnych, Usługi
sprzedaży hurtowej w związku z deskami do uprawiania sportów wodnych, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z kajakami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z kajakami, Usługi
sprzedaży detalicznej w związku z nartami wodnymi, Usługi
sprzedaży hurtowej w związku z nartami wodnymi, Usługi
sprzedaży detalicznej w związku z deskami do wakeboardingu, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z deskami do wakeboardingu, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z kamizelkami asekuracyjnymi na narty wodne, Usługi sprzedaży
hurtowej w związku z kamizelkami asekuracyjnymi na narty
wodne, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z kamizelkami
ratunkowymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z kamizelkami ratunkowymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku
z torbami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z torbami,
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z pokrowcami do nart
wodnych, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z pokrowcami do nart wodnych, Usługi sprzedaży detalicznej w związku
z pokrowcami na deski surfingowe, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z pokrowcami na deski surfingowe, Usługi
sprzedaży detalicznej w związku z akcesoriami do pływania,
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z akcesoriami do pływania, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z wiosłami
do kajaków, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z wiosłami
do kajaków, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z motorówkami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z motorówkami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze skuterami
wodnymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku ze skuterami
wodnymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z ochronnymi kaskami sportowymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku
z ochronnymi kaskami sportowymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z odzieżą, Usługi sprzedaży hurtowej w związku
z odzieżą, Usługi handlu detalicznego w odniesieniu do akcesoriów odzieżowych, Usługi handlu hurtowego w odniesieniu do akcesoriów odzieżowych, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z deskami do paddleboardingu [wiosłowania
na stojąco], Usługi sprzedaży hurtowej w związku z deskami
do paddleboardingu [wiosłowania na stojąco], Usługi sprzedaży detalicznej w związku z kombinezonami piankowymi
do sportów wodnych powierzchniowych, Usługi sprzedaży
hurtowej w związku z kombinezonami piankowymi do sportów wodnych powierzchniowych.
536808
(220) 2021 11 23
BYSS MOBILE SPÓŁKA JAWNA MARCIN KRAKOWIAK,
TOMASZ SARNOWSKI, GRZEGORZ MOŹDZIERZ,
Szczecin
(540) (znak słowny)
(540) Trash Royale
(510), (511) 9 Pobieralne gry komputerowe, Oprogramowanie do telefonów komórkowych, Oprogramowanie gier,
Oprogramowanie do gier elektronicznych, przeznaczone
do urządzeń bezprzewodowych, Programy gier elektronicznych do pobrania.
(210)
(731)

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

536809
(220) 2021 11 23
RYBIŃSKI TOMASZ, Olsztyn
(znak słowno-graficzny)
Pranie Posejdona
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(531) 01.15.21, 09.01.11, 26.11.01, 26.11.07
(510), (511) 37 Usługi sprzątania, Czyszczenia tapicerki,
Czyszczenie dywanów.
(210)
(731)
(540)
(540)

536812
(220) 2021 11 23
GMINA PODDĘBICE, Poddębice
(znak słowno-graficzny)
TERMY PODDĘBICE

(531) 01.15.24, 07.05.15, 26.01.01, 26.01.03, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 41 Pływalnie [baseny], Prowadzenie basenów
kąpielowych, Udostępnianie basenów kąpielowych, Usługi świadczone przez baseny i kompleksy ze zjeżdżalniami
wodnymi, Usługi rekreacyjne dla osób starszych, Prowadzenie parków wodnych, Prowadzenie zajęć fitness, Prowadzenie zajęć poprawiających kondycję fizyczną, 44 Usługi spa,
Masaż, Masaże, Fizjoterapia, Usługi fizjoterapii, Usługi saun,
Usługi sauny na podczerwień, Zdrowotne usługi odnowy
biologicznej w zakresie zdrowia i dobrego samopoczucia
ciała i ducha, Rehabilitacja fizyczna.
(210)
(731)
(540)
(540)

536813
(220) 2021 11 23
KAMIONEK TOMASZ, Lewickie-Kolonia
(znak słowno-graficzny)
PROUDEST

(531) 25.01.25, 26.03.23, 27.05.01
(510), (511) 25 Odzież.
(210)
(731)
(540)
(540)

536819
(220) 2021 11 23
DUREJKO MAGDALENA, Wrocław
(znak słowno-graficzny)
NASZE SMYKI
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(531) 02.05.01, 02.05.24, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 41 Kształcenie ruchowe dla dzieci w wieku
przedszkolnym, Nauczanie przedszkolne, Przedszkola, Usługi przedszkolne [edukacja lub rozrywka], Świadczenie usług
rozrywkowych dla dzieci, Szkolenia ruchowe dla dzieci, Usługi edukacyjne dla dzieci w postaci grup zabaw, Zajęcia zorganizowane, dla dzieci [rozrywka / edukacja], 43 Opieka nad
dziećmi w żłobkach, Żłobki i ośrodki opieki dziennej, Żłobki
dla dzieci, Placówki opieki dziennej nad przedszkolakami
i małymi dziećmi.
536821
(220) 2021 11 23
DOLFOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Piotrków Trybunalski
(540) (znak słowny)
(540) DOLFIX
(510), (511) 5 Suplementy diety dla zwierząt, Suplementy do pasz do celów weterynaryjnych, Mieszanki paszowe
uzupełniające, Lecznicze suplementy do pasz dla zwierząt,
31 Karmy i pasze dla zwierząt, Spożywcze pasze wzmacniające dla zwierząt.
(210)
(731)

536822
(220) 2021 11 23
DOLFOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Piotrków Trybunalski
(540) (znak słowny)
(540) DOLBARF
(510), (511) 5 Suplementy diety dla zwierząt, Suplementy do pasz do celów weterynaryjnych, Mieszanki paszowe
uzupełniające, Lecznicze suplementy do pasz dla zwierząt,
31 Karmy i pasze dla zwierząt, Spożywcze pasze wzmacniające dla zwierząt.
(210)
(731)

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

536825
(220) 2021 11 23
HURTIMEX SPÓŁKA AKCYJNA, Łódź
(znak słowno-graficzny)
tup tup

(531) 02.09.19, 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 25 Nakrycia głowy, Obuwie, Odzież.
(210)
(731)
(540)
(540)

536826
(220) 2021 11 23
HURTIMEX SPÓŁKA AKCYJNA, Łódź
(znak słowno-graficzny)
HOOP

(531) 27.05.01, 29.01.06
(510), (511) 25 Nakrycia głowy, Obuwie, Odzież.
(210) 536827
(220) 2021 11 23
(731) HURTIMEX SPÓŁKA AKCYJNA, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) HURTIMEX

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 25 Nakrycia głowy, Obuwie, Odzież.
536829
(220) 2021 11 23
MWPL SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk
(540) (znak słowny)
(540) LOSONEO
(510), (511) 36 Gromadzenie funduszy na cele charytatywne
poprzez sprzedaż znaczków charytatywnych, Gromadzenie
funduszy na cele charytatywne za pomocą imprez rozrywkowych, Inwestowanie funduszy na cele charytatywne, Organizacja zbiórek charytatywnych, Organizowanie działań mających na celu zbieranie funduszy na cele charytatywne, Organizowanie wydarzeń mających na celu zbieranie funduszy
na cele charytatywne, Organizowanie zbiórek charytatywnych
[na rzecz osób trzecich], Przydzielanie dotacji pieniężnych dla
organizacji charytatywnych, Udzielanie informacji związanych
ze zbiórkami funduszy na cele charytatywne, Usługi charytatywne, mianowicie usługi finansowe, Usługi charytatywne
w zakresie datków pieniężnych, Usługi gromadzenia funduszy na cele charytatywne dla dzieci potrzebujących, Usługi
zbierania funduszy na cele charytatywne za pośrednictwem
organizowania i prowadzenia gal, Zbiórki funduszy na cele
charytatywne, 41 Administrowanie [organizacja] konkursami,
Konkursy (Organizowanie -) [edukacja lub rozrywka], Konkursy
przez telefon, Organizowanie gier i konkursów, Organizowanie
konkursów, Organizowanie konferencji, wystaw i konkursów,
Organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], Organizowanie konkursów w celach rozrywkowych, Organizowanie
konkursów w zakresie rozrywki, Organizowanie konkursów
za pośrednictwem Internetu, Prowadzenie konkursów w Internecie, Prowadzenie konkursów telefonicznych, Usługi rozrywkowe w postaci konkursów, Usługi rozrywkowe związane
z konkursami, Usługi w zakresie gier elektronicznych i konkursów świadczone za pośrednictwem Internetu.
(210)
(731)

(210) 536833
(220) 2021 11 24
(731) MYNARSKI MARIUSZ DAMARI, Limanowa
(540) (znak słowny)
(540) DAMARI
(510), (511) 6 Metalowe konstrukcje i budynki przenośne,
Prefabrykowane garaże metalowe, Drzwi metalowe garażowe, Metalowe wałki do drzwi garażowych, Metalowe
drzwi, bramy, okna i osłony okienne, Bramy metalowe, Metalowe zasuwy do bram, Drzwi (bramy) żaluzjowe metalowe, 37 Usługi budowlane i konstrukcyjne, Usługi budowlane,
konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe, Instalowanie
oszklonych konstrukcji budowlanych, Usługi budowlane
w zakresie stawiania budynków, Prace budowlane w zakresie konstrukcji stalowych, Spawanie konstrukcji stalowych
do celów budowlanych, Konstrukcja budynków, Montaż [instalacja] konstrukcji budynków, Usługi budowy konstrukcji
tymczasowych, Wznoszenie strukturalnych konstrukcji stalowych, Budowa konstrukcji stalowych na budynki, Wznoszenie budynków i innych konstrukcji, Wznoszenie prefabrykowanych budynków i konstrukcji, Montaż bram, Konserwacja
i naprawa bram.
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536834
(220) 2021 11 24
MYNARSKI MARIUSZ DAMARI, Limanowa
(znak słowno-graficzny)
Damari

(531) 07.01.08, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 6 Metalowe konstrukcje i budynki przenośne,
Prefabrykowane garaże metalowe, Drzwi metalowe garażowe, Metalowe wałki do drzwi garażowych, Metalowe
drzwi, bramy, okna i osłony okienne, Bramy metalowe, Metalowe zasuwy do bram, Drzwi (bramy) żaluzjowe metalowe, 37 Usługi budowlane i konstrukcyjne, Usługi budowlane,
konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe, Instalowanie
oszklonych konstrukcji budowlanych, Usługi budowlane
w zakresie stawiania budynków, Prace budowlane w zakresie konstrukcji stalowych, Spawanie konstrukcji stalowych
do celów budowlanych, Konstrukcja budynków, Montaż [instalacja] konstrukcji budynków, Usługi budowy konstrukcji
tymczasowych, Wznoszenie strukturalnych konstrukcji stalowych, Budowa konstrukcji stalowych na budynki, Wznoszenie budynków i innych konstrukcji, Wznoszenie prefabrykowanych budynków i konstrukcji, Montaż bram, Konserwacja
i naprawa bram.
(210)
(731)
(540)
(540)

536839
(220) 2021 11 24
BĄK MATEUSZ PPH DAMAT, Bielice
(znak słowno-graficzny)
Jajka w kropki z przydomowej fermy przepiórek cynk
fosfor witamina A witamina B żelazo dla alergików
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(531) 26.04.01, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 Aparatura, urządzenia i kable do zastosowania
w elektryce, Urządzenia do badań naukowych i laboratoryjne, urządzenia dydaktyczne i symulatory, Urządzenia mierzące, wykrywające, monitorujące i kontrolujące, Urządzenia
naukowe i laboratoryjne do obróbki za pomocą energii elektrycznej, Urządzenia technologii informacyjnej i audiowizualne, multimedialne i fotograficzne, Urządzenia zabezpieczające, ochronne i sygnalizacyjne, Utrwalone na nośnikach
informacje i dane, 42 Usługi naukowe i technologiczne, Usługi projektowania, Usługi w zakresie technologii informacyjnych, Usługi w zakresie projektowania.
(210)
(731)
(552)
(540)

536841
(220) 2021 11 24
VRG SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków
(znak znak stanowiący deseń)
W

(531)
(571)

25.07.17, 27.05.01, 27.05.17, 27.05.22, 25.07.25
opis znaku: Graficzne przedstawienie zwielokrotnionej litery „W” i jej pionowego odwrócenia.
(510), (511) 9 Okulary, Okulary przeciwsłoneczne, 18 Portmonetki, Imitacje skóry, Parasole i parasolki, Portfele, Torby na kółkach, Torby turystyczne, Torebki, Aktówki, Teczki,
25 Obuwie, Paski [odzież], Swetry, Nakrycia głowy, Skarpetki, Koszule, Garnitury, Spodnie, Okrycia wierzchnie [odzież],
Rękawiczki [odzież], Odzież ze skóry, Apaszki, Apaszki [chustki], Paski skórzane [odzież], Szaliki, 35 Reklama, Reklamy telewizyjne, Przygotowywanie reklam prasowych, Reklama
korespondencyjna, Reklama, zgrupowanie na rzecz osób
trzecich różnych towarów pozwalające nabywcy wygodnie
je oglądać i kupować w sklepie odzieżą, obuwiem i dodatkami do nich.
536856
(220) 2021 11 24
ELKUR KURYŁO ANTONI, KURYŁO KRYSTYNA SPÓŁKA
JAWNA, Jarosław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EL PRO
(210)
(731)

(531) 08.07.11, 19.03.09, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 29 Jaja przepiórcze, Jaja przepiórcze w puszce.
(210)
(731)
(540)
(540)

536840
(220) 2021 11 24
LITRA ADRIAN, Brzeg
(znak słowno-graficzny)
dm3

(531) 26.04.02, 27.05.01
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej w związku
z wyciągarkami elektrycznymi, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku z wyciągarkami elektrycznymi, Usługi sprzedaży
detalicznej w związku z pompami, kompresorami i dmuchawami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z pompami,
kompresorami i dmuchawami, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z urządzeniami mierzącymi, wykrywającymi, monitorującymi i kontrolującymi, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku z urządzeniami mierzącymi, wykrywającymi, monitorującymi i kontrolującymi, Usługi sprzedaży detalicznej
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w związku z urządzeniami do wyważania, Usługi sprzedaży
hurtowej w związku z urządzeniami do wyważania, Usługi
sprzedaży detalicznej w związku ze systemami HVAC do pojazdów (ogrzewaniem, wentylacją i klimatyzacją), Usługi
sprzedaży hurtowej w związku ze systemami HVAC do pojazdów (ogrzewaniem, wentylacją i klimatyzacją), Usługi
sprzedaży detalicznej w związku ze stołami warsztatowymi,
Usługi sprzedaży hurtowej w związku ze stołami warsztatowymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z podnośnikami samochodowymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku
z podnośnikami samochodowymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z wózkami narzędziowymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z wózkami narzędziowymi, Usługi
sprzedaży detalicznej w związku z podnośnikami hydraulicznymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z podnośnikami hydraulicznymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku
z podnośnikami pneumatycznymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z podnośnikami pneumatycznymi, Usługi
sprzedaży detalicznej w związku z podnośnikami ręcznymi,
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z podnośnikami ręcznymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z maszynami
do wulkanizacji opon, Usługi sprzedaży hurtowej w związku
z maszynami do wulkanizacji opon, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z automatami do zdejmowania i zakładania opon, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z automatami do zdejmowania i zakładania opon.
(210) 536860
(220) 2021 11 24
(731) Philip Morris Products S.A., Neuchatel, CH
(540) (znak słowny)
(540) L&M SHAPED BY THE WORLD
(510), (511) 34 Tytoń surowy i przetworzony, Wyroby tytoniowe, Cygara, papierosy, cygaretki, tytoń do skręcania
papierosów, tytoń do fajek, tytoń do żucia, tabaka, kretek
(papierosy ziołowe), Snus (tytoń do stosowania doustnego),
Substytuty tytoniu (nie do celów medycznych), Papierosy
elektroniczne, Produkty tytoniowe do podgrzewania, Urządzenia elektroniczne i części do nich służące do ogrzewania
papierosów lub tytoniu w celu uwalniania aerozolu zawierającego nikotynę do wdychania, Ciekłe roztwory zawierające
nikotynę do użytku w papierosach elektronicznych, Artykuły
dla palaczy, bibułki papierosowe, gilzy papierosowe, filtry papierosowe, puszki na tytoń, papierośnice i popielniczki, fajki,
urządzenia kieszonkowe do skręcania papierosów, zapalniczki, Zapałki.
(210) 536863
(220) 2021 11 24
(731) SZKARŁAT EWA, Nowy Sącz
(540) (znak słowny)
(540) szkarłat
(510), (511) 11 Akcesoria do pryszniców, Akcesoria do umywalek, Akcesoria łazienkowe, Armatury grzewcze, Armatury
łazienkowe, Automatyczne urządzenia do regulacji temperatury do grzejników centralnego ogrzewania, Automatyczne
urządzenia do regulacji temperatury [zawory] do grzejników
centralnego ogrzewania, Baterie do wanien, Baterie kranowe, Baterie prysznicowe, Brodziki prysznicowe, Domowe
urządzenia klimatyzacyjne, Elektryczne nawilżacze, Elektryczne oczyszczacze powietrza, Elektryczne podgrzewacze do ręczników, Elektryczne urządzenia do ogrzewania
pomieszczeń do celów domowych, Elementy grzewcze,
Elementy ogrzewania elektrycznego, Grzejniki elektryczne, Grzejniki do instalacji centralnego ogrzewania, Grzejniki
do pomieszczeń, Grzejniki łazienkowe, Grzejniki olejowe,
Grzejniki konwekcyjne, Grzejniki na podczerwień, Instala-
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cje centralnego ogrzewania, Instalacje grzewcze, Instalacje
sanitarne i łazienkowe oraz armatura wodno-kanalizacyjna,
Klimatyzatory, Ograniczniki temperatury [zawory] do grzejników centralnego ogrzewania, Przełączniki z czujnikami
temperatury [zawory termostatyczne] do grzejników centralnego ogrzewania, Systemy HVAC (ogrzewanie, wentylacja,
klimatyzacja), Umywalki łazienkowe, Urządzenia centralnego
ogrzewania, Urządzenia klimatyzacyjne, Urządzenia wentylacyjne, Zawory [akcesoria hydrauliczne], Zaślepki do grzejników, 35 Usługi sprzedaży detalicznej w związku z grzejnikami,
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z grzejnikami, Usługi
sprzedaży detalicznej w związku z urządzeniami sanitarnymi,
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z urządzeniami sanitarnymi, Usługi handlowe online w ramach których sprzedający
wystawiają produkty na aukcję, a licytacja odbywa się za pośrednictwem internetu.
536864
(220) 2021 11 24
COLOURS FACTORY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piła
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) drukomat.

(210)
(731)

(531) 27.05.01
(510), (511) 16 Afisze, plakaty z papieru lub kartonu, Transparenty z papieru, Arkusze papieru [artykuły papiernicze], Okładki, obwoluty [artykuły papiernicze], Opakowania na prezenty, Torby papierowe do pakowania, Torebki
do pakowania [koperty, woreczki] z papieru lub tworzyw
sztucznych, Materiały drukowane, Afisze, plakaty, Biuletyny
[materiały drukowane], Broszury drukowane, Czasopisma
[periodyki], Druki w formie obrazów, Formularze [blankiety,
druki], Kartki z życzeniami, Kartki świąteczne, Karty indeksowe [artykuły papiernicze], Katalogi, Periodyki [czasopisma],
Periodyki drukowane, Plakaty reklamowe, Publikacje drukowane, Reklamy drukowane, Teczki na dokumenty [artykuły
biurowe], Teczki papierowe [artykuły papiernicze], Terminarze [materiały drukowane], Terminarze ścienne, Ulotki drukowane, Naklejki, Nalepki, naklejki [materiały piśmienne], Kalendarze, Kalendarze drukowane, Papier firmowy, Almanachy
[roczniki], Drukowane zaproszenia, Kartki okolicznościowe
na zawiadomienia i podziękowania, Prospekty, Przewodniki,
Podkładki na biurko z kalendarzem, Wizytówki, Wzory papierowe, Druki handlowe, Materiały drukarskie i introligatorskie,
Broszury, 35 Dystrybucja materiałów reklamowych (ulotek,
prospektów, broszur, próbek, w szczególności do sprzedaży
katalogowej dalekodystansowej) w kraju lub poza nim, Usługi doradcze dotyczące reklamy, promocji i marketingu, Produkcja materiałów reklamowych, Projektowanie materiałów
reklamowych, Teksty (Tworzenie reklamowych i sponsorowanych -), Zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, Zarządzanie w zakresie
zamówień handlowych, Promocja sprzedaży dla osób trzecich, Reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej,
Agencje reklamowe, Badania rynku i badania marketingowe,
Dystrybucja materiałów reklamowych, 40 Drukowanie cyfrowe, Drukowanie, Drukowanie ozdobnych wzorów na opakowaniach prezentów, Drukowanie reklam, Nadruk wzorów
na tkaninach, Nadrukowywanie, na zamówienie, ozdobnych
wzorów na odzież, Udzielanie informacji dotyczących usług
drukarskich, Usługi drukowania, Usługi druku na tkaninach,
Usługi w zakresie drukowania materiałów papierniczych,
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Usługi wykańczania druków [cięcie], Usługi wykańczania
druków [introligatorstwo], 42 Artyści graficy (Usługi -), Doradztwo techniczne związane z projektowaniem, Tworzenie
i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, Hosting serwerów, Udostępnianie lub wynajem obszaru pamięci elektronicznej w Internecie, Hosting stron internetowych.
(210)
(731)
(540)
(540)

536876
(220) 2021 11 25
DOMINICZAK KAROL, Stary Brus
(znak słowno-graficzny)
Borówkowa Fantazja

(531) 05.07.09, 25.01.15, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 29 Suszone borówki, Borówki, przetworzone,
35 Usługi sprzedaży detalicznej w związku z borówkami,
przetworzonymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku
z borówkami, przetworzonymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze świeżymi czarnymi borówkami, Usługi
sprzedaży hurtowej w związku ze świeżymi czarnymi borówkami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z suszonymi borówkami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku
z suszonymi borówkami.
536879
(220) 2021 11 25
OLPIŃSKI RAFAŁ, OLPIŃSKA BARBARA MEJ-POL
SPÓŁKA CYWILNA R.B. OLPIŃSCY, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Adusie
(510), (511) 28 Gry, zabawki i akcesoria do zabawy, Zabawki
budowlane, Zabawki dla dzieci, Zabawki modułowe, Klocki
do budowy [zabawki], Klocki do łączenia [zabawki], Klocki
do zabawy [konstrukcyjne], Klocki do zabawy, które można
wzajemnie łączyć.
(210)
(731)

536880
(220) 2021 11 25
STUDIO STOMATOLOGII RODZINNEJ DWÓJKA
SPÓŁKA JAWNA MONIKA I SYLWESTER COLONNA-WALEWSCY, Głowno
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) H HOLLYDENT KAŻDY UŚMIECH MA ZNACZENIE
(210)
(731)
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(531) 29.01.14, 27.05.01, 26.01.02, 26.01.05, 26.01.06
(510), (511) 44 Usługi dentystyczne.
536881
(220) 2021 11 23
ŚWIĘTOKRZYSKIE KOPALNIE SUROWCÓW
MINERALNYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kielce
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ŚKSM 1874 Świętokrzyskie Kopalnie Surowców
Mineralnych
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.13.25
(510), (511) 1 Środki chemiczne, Surowce mineralne przeznaczone dla przemysłu i rolnictwa, Dolomit, Dolomit
do celów przemysłowych, Dolomit specjalny do wytwarzania wypełniaczy dla przemysłu chemicznego i materiałów budowlanych, Mączki dolomitowe i serycytowe
dla przemysłu szklarskiego chemicznego i materiałów budowlanych, Preparaty do uzdatniania wody, Nawozy dla
rolnictwa, Nawozy użyźniające glebę, Nawozy azotowe,
Nawozy wapniowo-magnezowe, węglanowe (tzw. wapno
nawozowe dolomitowe) do odkwaszania gleb i wzbogacania ich w magnez, Nawóz wapniowy (cyjanamid), Środki
do konserwacji cementu z wyjątkiem farb i olejów, Spoiwa
do betonu, 4 Energia elektryczna wytwarzana z energii słonecznej, Energia elektryczna wytwarzana z energii wiatru,
Energia elektryczna ze źródeł odnawialnych, Paliwa gazowe, Paliwa płynne, Paliwa samochodowe, 19 Budowlane
materiały niemetalowe, Niemetalowe elementy budowlane, Bloki kamienne, Beton towarowy, Masa betonowa,
Zaprawy budowlane, Grys, Kamień skała glina i minerały,
Cement do pieców hutniczych, 35 Usługi sprzedaży hurtowej w związku z paliwami, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z paliwami, 37 Wydobywanie surowców naturalnych, Kopalnictwo materiałów, Górnicze roboty wydobywcze surowców mineralnych, Usługi eksploatacji kamieniołomów, Wynajmowanie maszyn i urządzeń budowlanych,
Wynajmowanie sprzętu budowlanego i burzącego z obsługa operatorską, Usługi budowlane konstrukcyjne rozbiórkowe i wyburzeniowe, Usługi tankowania paliwa do pojazdów, Tankowanie pojazdów sprężonym wodorem, Roboty
wydobywcze [górnictwo], 39 Transport, Usługi informacji
doradztwa i rezerwacji w zakresie transportu, Usługi przewozu, Usługi wynajmu związane z transportem i magazynowaniem, Pakowanie i składowanie towarów, Czarterowanie pojazdów do transportu, Logistyka transportu, Organizowanie transportu, Przewożenie i dostarczanie towarów,
Transport drogowy, Transport kolejowy, Transport lądowy,
Transport i dostawy towarów, Transport samochodowy,
Usługi pośrednictwa transportowego, Usługi transportu
samochodami silnikowymi, Usługi tranzytowe, Usługi w zakresie transportu samochodami ciężarowymi, Magazynowanie paliw gazowych.
536886
(220) 2021 11 25
WELTA SPÓŁKA JAWNA W. SZELA & A. SITARZ,
Wieliczka
(540) (znak słowno-graficzny)
(210)
(731)
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(540) 1992 Welta

i dodatkami odzieżowymi dla dzieci, Usługi w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej akcesoriów dla niemowląt,
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z akcesoriami dla niemowląt, Usługi w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej
akcesoriów dla matek karmiących, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z akcesoriami dla matek karmiących.

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.04.02, 26.04.04, 26.04.18
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej w związku z mieszarkami elektrycznymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z mieszarkami elektrycznymi, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z mieszarkami mechanicznymi, Usługi sprzedaży
hurtowej w związku z mieszarkami mechanicznymi, Usługi
sprzedaży detalicznej w związku ze stojanami [statory], Usługi sprzedaży hurtowej w związku ze stojanami [statory], Usługi sprzedaży detalicznej w związku z wirnikami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z wirnikami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z silnikami do maszyn, Usługi sprzedaży
hurtowej w związku z silnikami do maszyn, Usługi sprzedaży
detalicznej w związku z mieszadłami [narzędzia ręczne], Usługi sprzedaży hurtowej w związku z mieszadłami [narzędzia
ręczne], Usługi sprzedaży detalicznej w związku z złączkami,
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z złączkami, Usługi
sprzedaży detalicznej w związku z wężami, Usługi sprzedaży
hurtowej w związku z wężami, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z kielniami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku
z kielniami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z szpachlami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z szpachlami,
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z kątownikami metalowymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z kątownikami metalowymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku
z kątownikami niemetalowymi, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku z kątownikami niemetalowymi, Usługi sprzedaży
detalicznej w związku z pacami tynkarskimi, Usługi sprzedaży
hurtowej w związku z pacami tynkarskimi, Usługi sprzedaży
detalicznej w związku z pędzlami, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku z pędzlami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z wałkami do nakładania farby, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku z wałkami do nakładania farby, Usługi sprzedaży
detalicznej w związku z odzieżą, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku z odzieżą, Usługi sprzedaży detalicznej w związku
z foliami z tworzyw sztucznych do użytku w budownictwie,
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z foliami z tworzyw
sztucznych do użytku w budownictwie, Usługi sprzedaży
detalicznej w związku z maszynami budowlanymi, Usługi
sprzedaży hurtowej w związku z maszynami budowlanymi,
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z budowlanymi materiałami metalowymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku
z budowlanymi materiałami metalowymi.

(210)
(731)

536888
(220) 2021 11 25
FLEJSNER MAŁGORZATA EWA PRZEDSIĘBIORSTWO
WIELOBRANŻOWE, Łódź
(540) (znak słowny)
(540) BuBu
(510), (511) 35 Usługi handlu detalicznego związane z wózkami dziecięcymi, Usługi handlu detalicznego związane
z wózkami dziecięcymi świadczone online, Usługi sprzedaży
detalicznej w związku z zabawkami, Usługi sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie zabawek, Usługi handlu
detalicznego w zakresie fotelików samochodowych dla dzieci,
Usługi handlu detalicznego w zakresie fotelików samochodowych dla dzieci świadczone online, Usługi w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej odzieży i dodatków odzieżowych
dla dzieci, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z odzieżą
(210)
(731)

536891
(220) 2021 11 23
STYROPIAN PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Czarne Dolne
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) STYROPIAN PLUS

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.01.01, 26.01.03, 26.05.01, 01.15.17
(510), (511) 17 Artykuły i materiały izolacyjne i zabezpieczające, 19 Niemetalowe materiały i elementy budowlane i konstrukcyjne, 37 Usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe.
536894
(220) 2021 11 23
ELFA PHARM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Skawina
(540) (znak słowny)
(540) GREEN PHARMACY BY VIS PLANTIS
(510), (511) 3 Balsamy do celów kosmetycznych, Dezodoranty i antyperspiranty, Emulsje do ciała, Kosmetyczne peelingi do ciała, Kosmetyki do makijażu, Kosmetyki i preparaty kosmetyczne, Kosmetyki kolorowe, Kosmetyki, Kremy
chroniące przed słońcem [kosmetyki], Kremy do ciała, Kremy
do golenia, Kremy do rąk, Kremy do twarzy, Kremy i balsamy
kosmetyczne, Kremy kosmetyczne odżywcze, Kremy kosmetyczne, Kremy ochronne, Kremy odżywcze, Kremy po goleniu, Kremy przeciwzmarszczkowe, Kremy, Emulsje i żele
nawilżające, Lakiery do paznokci, Lakiery do włosów, Maseczki do skóry [kosmetyki], Maseczki do włosów, Maseczki
oczyszczające, Maski kosmetyczne, Masła do twarzy i ciała,
Mleczka kosmetyczne, Mleczka oczyszczające do pielęgnacji skóry, Mydła kosmetyczne, Nawilżające balsamy do skóry
[kosmetyki], Nielecznicze kremy do stóp, Nielecznicze kremy
pod oczy, Nielecznicze pasty do zębów, Nielecznicze płyny
do kąpieli, Nielecznicze preparaty do pielęgnacji stóp, Nielecznicze preparaty do pielęgnacji urody, Nielecznicze preparaty do pielęgnacji ust, Odżywki pielęgnacyjne do włosów,
Olejki do ciała i twarzy, Olejki do kąpieli nielecznicze, Olejki
do włosów, Olejki eteryczne, Peelingi do twarzy (kosmetyki), Pianki oczyszczające, Płyny do twarzy [kosmetyki], Płyny
do włosów i ciała, Płyny oczyszczające, Płyny pielęgnacyjne,
Preparaty do demakijażu, Preparaty do depilacji i golenia,
Preparaty do makijażu twarzy i ciała, Preparaty do opalania,
Preparaty do pielęgnacji włosów, Preparaty fitokosmetyczne, Preparaty kosmetyczne do pielęgnacji ciała, Preparaty
kosmetyczne do pielęgnacji twarzy, Preparaty po opalaniu,
do celów kosmetycznych, Serum do celów kosmetycznych,
Sole do kąpieli, Spraye do ciała, Szampony, Środki do higieny
jamy ustnej, Środki oczyszczające skórę, Środki perfumeryjne
i zapachowe, Toniki [kosmetyki], Żele do kąpieli i pod prysznic nie do celów medycznych, Żele do rąk, Żele do użytku
kosmetycznego, Żele oczyszczające.
(210)
(731)

Nr ZT51/2021
(210)
(731)
(540)
(540)
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536898
(220) 2021 11 23
FUNDACJA ARS CHORI, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
Ars Chori

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.04.02, 26.04.18
(510), (511) 9 Płyty kompaktowe audio, Nagrania audio i wideo, Nagrane płyty DVD z nagraniami muzycznymi, Nagrane
na płyty i inne nośniki filmy i programy, 16 Książki, Czasopisma, Fotografie, Foldery, Karty pocztowe, Kalendarze, Koperty na listy, Afisze, Plakaty, Bilety, Obrazy i zdjęcia, Materiały
do nauczania (z wyjątkiem aparatów), Okładki, Obwoluty, Papier do pakowania, Artykuły piśmiennicze, Bloki rysunkowe,
Zeszyty, Zeszyty nutowe, Teczki, Teczki z gumką, Notesy, Segregatory, Dzienniczki ucznia, Książeczki do kolorowania, Albumy do zdjęć, Przekładki do zeszytów, Zakładki do książek,
Podkładki na biurko, Ekierki, Linijki, Flamastry, Gumki do ścierania, Kleje do celów papierniczych, Kreda, Kredki ołówkowe,
Pastele, Plastelina, Ołówki, Pióra i długopisy, Pędzle artystyczne, Zszywacze, Podstawki do długopisów i ołówków, Ramki
do zdjęć, Segregatory, Terminarze, Flagi dekoracyjne z papieru, Naklejki, Piórniki, 35 Usługi sprzedaży: wydawnictw muzycznych, płyt kompaktowych audio, nagrań audio i wideo,
nagranych płyt DVD z nagraniami muzycznymi, nagranych
na płyty i inne nośniki filmów i programów, książek, czasopism, fotografii, folderów, kart pocztowych, kalendarzy, kopert na listy, afiszy, plakatów, biletów, obrazów i zdjęć, materiałów do nauczania (z wyjątkiem aparatów), okładek, obwolut, papieru do pakowania, artykułów piśmienniczych, bloków rysunkowych, zeszytów, zeszytów nutowych, teczek, teczek z gumką, notesów, segregatorów, dzienniczków ucznia,
książeczek do kolorowania, albumów do zdjęć, przekładek
do zeszytów, zakładek do książek, podkładek na biurko, ekierek, linijek, flamastrów, gumek do ścierania, klejów do celów
papierniczych, kredy, kredek ołówkowych, pasteli, plasteliny,
ołówków, piór i długopisów, pędzli artystycznych, zszywaczy, podstawek do długopisów i ołówków, ramek do zdjęć,
segregatorów, terminarzy, flag dekoracyjnych z papieru, naklejek, piórników, 41 Usługi: organizowania i prowadzenia
koncertów, festiwali muzycznych, warsztatów, kursów, seminariów, sympozjów, Usługi wydawnicze, Usługi rozrywkowe świadczone przez grupę muzyczną, Usługi rozrywkowe
świadczone przez muzyczną grupę wokalną, Usługi edukacji
muzycznej, Usługi wypożyczania nagrań dźwiękowych, Organizowanie konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych.
(210) 536900
(220) 2021 11 23
(731) FUNDACJA ARS CHORI, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Ars Chori
(510), (511) 9 Płyty kompaktowe audio, Nagrania audio i wideo, Nagrane płyty DVD z nagraniami muzycznymi, Nagrane
na płyty i inne nośniki filmy i programy, 16 Książki, Czasopisma, Fotografie, Foldery, Karty pocztowe, Kalendarze, Koperty na listy, Afisze, Plakaty, Bilety, Obrazy i zdjęcia, Materiały
do nauczania (z wyjątkiem aparatów), Okładki, Obwoluty, Papier do pakowania, Artykuły piśmiennicze, Bloki rysunkowe,
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Zeszyty, Zeszyty nutowe, Teczki, Teczki z gumką, Notesy, Segregatory, Dzienniczki ucznia, Książeczki do kolorowania, Albumy do zdjęć, Przekładki do zeszytów, Zakładki do książek,
Podkładki na biurko, Ekierki, Linijki, Flamastry, Gumki do ścierania, Kleje do celów papierniczych, Kreda, Kredki ołówkowe,
Pastele, Plastelina, Ołówki, Pióra i długopisy, Pędzle artystyczne, Zszywacze, Podstawki do długopisów i ołówków, Ramki
do zdjęć, Segregatory, Terminarze, Flagi dekoracyjne z papieru, Naklejki, Piórniki, 35 Usługi sprzedaży: wydawnictw muzycznych, płyt kompaktowych audio, nagrań audio i wideo,
nagranych płyt DVD z nagraniami muzycznymi, nagranych
na płyty i inne nośniki filmów i programów, książek, czasopism, fotografii, folderów, kart pocztowych, kalendarzy, kopert na listy, afiszy, plakatów, biletów, obrazów i zdjęć, materiałów do nauczania (z wyjątkiem aparatów), okładek, obwolut, papieru do pakowania, artykułów piśmienniczych, bloków rysunkowych, zeszytów, zeszytów nutowych, teczek, teczek z gumką, notesów, segregatorów, dzienniczków ucznia,
książeczek do kolorowania, albumów do zdjęć, przekładek
do zeszytów, zakładek do książek, podkładek na biurko, ekierek, linijek, flamastrów, gumek do ścierania, klejów do celów
papierniczych, kredy, kredek ołówkowych, pasteli, plasteliny,
ołówków, piór i długopisów, pędzli artystycznych, zszywaczy, podstawek do długopisów i ołówków, ramek do zdjęć,
segregatorów, terminarzy, flag dekoracyjnych z papieru, naklejek, piórników, 41 Usługi: organizowania i prowadzenia
koncertów, festiwali muzycznych, warsztatów, kursów, seminariów, sympozjów, Usługi wydawnicze, Usługi rozrywkowe świadczone przez grupę muzyczną, Usługi rozrywkowe
świadczone przez muzyczną grupę wokalną, Usługi edukacji
muzycznej, Usługi wypożyczania nagrań dźwiękowych, Organizowanie konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych.
(210)
(731)
(540)
(540)

536901
(220) 2021 11 23
NOGA ADAM, Kraków
(znak słowno-graficzny)
Qpatka

(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17
(510), (511) 8 Łopatki ogrodnictwo.
(210) 536904
(220) 2021 11 23
(731) WIĘCH TOMASZ, Kozłówek
(540) (znak słowny)
(540) KAMAN
(510), (511) 9 E-booki, Publikacje elektroniczne, Książki audio, Książki elektroniczne do pobrania, Nagrania wideo, Podcasty do pobrania, Podcasty, Środki edukacyjne do pobrania,
35 Usługi marketingowe, Usługi agencji marketingowych,
Kampanie marketingowe, Planowanie strategii marketingowych, Analiza trendów marketingowych, Marketing dotyczący promocji, Marketing internetowy, Pomoc w zakresie
marketingu, Usługi reklamowe i marketingowe online, Doradztwo w zakresie marketingu, Usługi konsultacyjne w zakresie marketingu, Produkcja nagrań dźwiękowych do celów
marketingowych, Produkcja nagrań wideo w celach marketingowych, Optymalizacja stron internetowych, Usługi marketingowe za pośrednictwem wyszukiwarek internetowych,
Usługi konsultingowe w zakresie marketingu internetowego,
Dostarczanie informacji marketingowych za pośrednictwem
stron internetowych, Projektowanie logo reklamowych,
Projektowanie materiałów reklamowych, Opracowywanie
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i realizacja planów i koncepcji medialnych i reklamowych,
Pisanie tekstów reklamowych do celów reklamowych i promocyjnych, Przygotowywanie audiowizualnych prezentacji
do użytku w reklamie, Przygotowywanie reklam, Uaktualnianie materiałów reklamowych, Publikowanie materiałów
i tekstów reklamowych, Usługi w zakresie tworzenia marki (reklama i promocja), Usługi w zakresie strategii rozwoju
marki, Usługi w zakresie pozycjonowania marki, Doradztwo
marketingowe w zakresie mediów społecznościowych,
Usługi zarządzania społecznością online, Usługi reklamowe
i marketingowe świadczone za pomocą mediów społecznościowych, Produkcja nagrań wideo do celów reklamowych, Reklama zewnętrzna, Przygotowywanie i prezentacja
pokazów audiowizualnych w celach reklamowych, Usługi
reklamowe służące tworzeniu tożsamości korporacyjnej
i tożsamości marki, Usługi w zakresie tworzenia marki, Usługi w zakresie oceny marki, Organizowanie imprez w celach
handlowych i reklamowych, Organizowanie wystaw i imprez
do celów handlowych lub reklamowych, Usługi marketingowe w dziedzinie optymalizacji ruchu na stronie internetowej,
Sporządzanie raportów do celów marketingowych, Usługi
w zakresie wyceny marki, Usługi reklamowe w celu stworzenia rozpoznawalności marki na rzecz innych, Usługi agencji
reklamowych, Dystrybucja materiałów reklamowych, Zarządzanie relacjami z klientami, Promocja, reklama i marketing
stron internetowych on-line, Obróbka tekstów, Tworzenie
tekstów reklamowych, Marketing cyfrowy, Optymalizacja
dla wyszukiwarek internetowych, Reklama w Internecie dla
osób trzecich, Indeksowanie stron internetowych w celach
handlowych lub reklamowych, Produkcja nagrań wideo
w celach reklamowych, Produkcja filmów reklamowych, Rozwój kampanii promocyjnych dla przedsiębiorstw, Reklama
i marketing, Przygotowywanie planów marketingowych,
Przygotowywanie kampanii reklamowych, Przygotowywanie handlowych tekstów reklamowych, Promowanie towarów i usług osób trzecich w Internecie, Produkcja materiałów
reklamowych i reklam, Pisanie scenariuszy do celów reklamowych, Organizacja i przeprowadzanie wydarzeń marketingowych, Opracowywanie strategii i pomysłów marketingowych, Opracowywanie i wdrażanie strategii marketingowych na rzecz innych, Opracowywanie kampanii promocyjnych, Marketing towarów i usług na rzecz innych, Informacja marketingowa, Doradztwo w dziedzinie zarządzania
działalnością gospodarczą i marketingu, Usługi reklamowe,
promocyjne i public relations, Marketing ukierunkowany,
Usługi doradcze w zakresie marketingu, Produkcja materiałów reklamowych, Publikowanie materiałów reklamowych
online, Publikowanie tekstów reklamowych, Usługi reklamowe i marketingowe, Usługi reklamowe i marketingowe
świadczone za pośrednictwem bloga, Udostępnianie i wynajem przestrzeni reklamowej w Internecie, Pozycjonowanie
stron internetowych w celach handlowych i reklamowych,
Usługi content marketing, Copywriting, Usługi sprzedaży
detalicznej i hurtowej w tym sprzedaży przez Internet takich towarów jak: e-booki, publikacje elektroniczne, książki
audio, książki elektroniczne do pobrania, nagrania wideo,
41 Produkcja nagrań audiowizualnych, Udostępnianie publikacji on-line, Pokazy na żywo w celach rozrywkowych, Usługi
publikowania cyfrowych materiałów wideo, audio i rozrywki
multimedialnej, Udostępnianie treści audio online nie do pobrania, Udostępnianie publikacji elektronicznych on-line
(nie do pobrania), Produkcja filmów, Produkcja filmów wideo, Przekazywanie know-how [szkolenia], Organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], Organizowanie
i prowadzenie konferencji, Fotografia, Dostarczanie filmów,
nie do pobrania, przy pomocy usług typu transmisja wideo
na żądanie, Kursy w zakresie rozwoju osobistego, Publikacja
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materiałów edukacyjnych, Pisanie i publikowanie tekstów,
innych niż teksty reklamowe, Usługi konsultacyjne związane
ze szkoleniami pracowników, Szkolenia w zakresie umiejętności biznesowych, Publikowanie drogą elektroniczną, Publikowanie książek edukacyjnych, Organizacja webinariów,
Usługi trenerów osobistych, Usługi szkoleniowe dotyczące
zarządzania działalnością gospodarczą, Montaż wideo, Edycja zdjęć, Edycja nagrań wideo, Usługi edukacyjne i szkoleniowe, Udostępnianie informacji dotyczących szkoleń,
Szkolenia biznesowe, Prowadzenie konferencji biznesowych,
Prowadzenie kursów, seminariów i warsztatów, Przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenia],
Organizowanie i prowadzanie konferencji i seminariów, Zapewnianie szkoleń online, Warsztaty w celach edukacyjnych,
Warsztaty w celach szkoleniowych, Udostępnianie filmów
online nie do pobrania, Prowadzenie kursów edukacyjnych,
Kursy szkoleniowe, Produkcja szkoleniowych filmów wideo,
Organizowanie i prowadzenie wykładów, Usługi w zakresie
publikowania online, Usługi pisania tekstów, Udostępnianie
elektronicznych publikacji on-line, Tworzenie [opracowywanie] treści edukacyjnych do podcastów, Tworzenie [opracowywanie] podcastów, Publikowanie tekstów, Publikowanie
on-line elektronicznych książek i czasopism, Pisanie tekstów
[innych niż teksty reklamowe], Elektroniczna publikacja tekstów i druków, innych niż reklamowe, w Internecie, Coaching
w zakresie życia osobistego [life coaching], Tworzenie podcastów, Usługi edycji wideo na potrzeby realizacji wydarzeń,
Usługi edycji nagrań audio i wideo, Usługi fotografów, Opracowywanie materiałów edukacyjnych, Organizacja warsztatów i seminariów, Organizowanie kursów szkoleniowych,
Prowadzenie warsztatów [szkolenia], 42 Projektowanie wizualne, Projektowanie graficzne, Projektowanie produktów,
Projektowanie stron internetowych, Projektowanie nazw
firmowych, Projektowanie i opracowywanie stron internetowych, Projektowanie i opracowywanie produktów multimedialnych, Projektowanie animacji na rzecz innych, Projektowanie i projektowanie graficzne do tworzenia stron WWW
w Internecie, Projektowanie opakowań na rzecz osób trzecich, Projektowanie logo w celu tworzenia tożsamości firm,
Doradztwo związane z tworzeniem i projektowaniem stron
internetowych, Projektowanie grafiki i barw firmowych dla
potrzeb tożsamości firm, Projektowanie i tworzenie stron internetowych na rzecz osób trzecich, Projektowanie animacji
i efektów specjalnych dla osób trzecich, Projektowanie graficzne materiałów promocyjnych, Projektowanie ozdobnego
opracowania graficznego, Usługi w zakresie projektowania
marki, Opracowywanie produktów dla osób trzecich.
536906
(220) 2021 11 23
AVALON-BEZPOŚREDNIA POMOC
NIEPEŁNOSPRAWNYM, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) fundacja avalon

(210)
(731)

(531) 03.07.10, 03.07.24, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17, 29.01.13
(510), (511) 35 Prowadzenie kampanii medialnych i marketingowych, Pomoc i doradztwo w zakresie prowadzenia
organizacji społecznych, non-profit lub NGO, Zarządzanie
biznesowe drużynami, klubami, towarzystwami lub orga-
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nizacjami sportowymi, Zarządzanie biznesowe rozgrywkami sportowymi w formie ligi, w szczególności w sportach
motorowych, 36 Gromadzenie i właściwe wykorzystanie
środków finansowych i rzeczowych pochodzących z darów osób fizycznych i prawnych, Udzielanie pomocy rzeczowej oraz finansowej w procesie leczenia i rehabilitacji
osób po urazie kręgosłupa, osób z niepełnosprawnością
i poważnie, przewlekle chorych, Wsparcie finansowe codziennego funkcjonowania osób po urazie kręgosłupa
i ich rodzin, osób z niepełnosprawnością i poważnie,
przewlekle chorych i ich rodzin, Udzielanie pomocy w finansowaniu zakupu ruchomości i nieruchomości ułatwiających funkcjonowanie osób po urazie kręgosłupa, osób
z niepełnosprawnością i poważnie, przewlekle chorych,
Udzielanie pomocy w finansowaniu zakupu przedmiotów
ortopedycznych oraz urządzeń ułatwiających funkcjonowanie osób po urazie kręgosłupa, osób z niepełnosprawnością i poważnie, przewlekle chorych, Udzielanie pomocy
w finansowaniu wyjazdów leczniczych, rehabilitacyjnych,
sanatoryjnych, wypoczynkowych w kraju i za granicą,
Udzielanie pomocy w finansowaniu wyjazdów leczniczych,
rehabilitacyjnych, sanatoryjnych, wypoczynkowych w kraju
i za granicą osób po urazie kręgosłupa, osób z niepełnosprawnością i poważnie, przewlekle chorych - wraz z opiekunami, Organizowanie i udzielanie pomocy w finansowaniu uprawiania sportu, zakupu sprzętu sportowego, wyjazdów sportowych i treningowych w kraju i zagranicą osób
z niepełnosprawnością i poważnie, przewlekle chorych - wraz z ich rodzinami i opiekunami, Finansowanie organizacji społecznych, non-profit lub NGO, które działają
na rzecz osób z niepełnosprawnościami, Finansowanie
organizacji społecznych, non-profit lub NGO które działają
na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i aktywności społecznej, Finansowanie organizacji społecznych,
non-profit lub NGO, które działają na rzecz realizacji Celów
Pożytku Publicznego, Finansowanie zawodów, rozgrywek,
imprez i wydarzeń sportowych, w szczególności z udziałem zawodników z niepełnosprawnościami, Finansowanie działalności drużyn, klubów, towarzystw i organizacji
sportowych dla osób z niepełnosprawnościami, Udzielanie
pomocy rzeczowej oraz finansowej zawodnikom z niepełnosprawnościami w szczególności zawodnikom sportów
motorowych, 39 Organizowanie wyjazdów leczniczych, rehabilitacyjnych, sanatoryjnych, wypoczynkowych w kraju
i za granicą, 41 Prowadzenie indywidualnych i grupowych
zajęć fizjoterapeutycznych, Prowadzenie treningów sportowych dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi,
Prowadzenie zajęć edukacyjnych dla społeczeństwa zakresie sportów osób z niepełnosprawnościami oraz możliwości uprawiania sportu przez osoby z niepełnosprawnościami ruchowymi, Tworzenie i publikowanie edukacyjnych
i informacyjnych materiałów multimedialnych (foto, tekst,
film, grafika), Prowadzenie szkoleń, prezentacji, webinariów
edukacyjnych, Tworzenie i publikowanie wywiadów, wypowiedzi specjalistów, organizowanie spotkań online, Prowadzenie wirtualnej mapy dostępności zawierającej lokalizację gabinetów lekarzy-specjalistów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, Organizowanie i prowadzenie szkoleń, warsztatów, kursów, konferencji, spotkań
w dowolnej formule w tematyce seksualności i rodzicielstwa osób z niepełnosprawnością ruchową, Organizowanie i prowadzenie drużyn, klubów, towarzystw i organizacji
sportowych, w szczególności dla osób z niepełnosprawnościami, Organizowanie i przeprowadzanie zawodów, imprez i wydarzeń sportowych, w szczególności w sportach
motorowych, Organizowanie i przeprowadzanie rozgrywek
sportowych w formie ligi, w szczególności w sportach mo-
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torowych, 42 Prowadzenie serwisu internetowego i profili
w mediach społecznościowych dotyczących seksualności
i rodzicielstwa osób z niepełnosprawnościami, 44 Organizowanie opieki całodobowej.
(210)
(731)
(540)
(540)

536907
(220) 2021 11 23
WIĘCH TOMASZ, Kozłówek
(znak słowno-graficzny)
KAMAN!

(531) 27.05.05, 27.05.08, 27.05.17
(510), (511) 9 E-booki, Publikacje elektroniczne, Książki
audio, Książki elektroniczne do pobrania, Nagrania wideo,
Podcasty do pobrania, Podcasty, Środki edukacyjne do pobrania, 35 Usługi marketingowe, Usługi agencji marketingowych, Kampanie marketingowe, Planowanie strategii
marketingowych, Analiza trendów marketingowych, Marketing dotyczący promocji, Marketing internetowy, Pomoc
w zakresie marketingu, Usługi reklamowe i marketingowe
online, Doradztwo w zakresie marketingu, Usługi konsultacyjne w zakresie marketingu, Produkcja nagrań dźwiękowych do celów marketingowych, Produkcja nagrań wideo
w celach marketingowych, Optymalizacja stron internetowych, Usługi marketingowe za pośrednictwem wyszukiwarek internetowych, Usługi konsultingowe w zakresie
marketingu internetowego, Dostarczanie informacji marketingowych za pośrednictwem stron internetowych, Projektowanie logo reklamowych, Projektowanie materiałów reklamowych, Opracowywanie i realizacja planów i koncepcji
medialnych i reklamowych, Pisanie tekstów reklamowych
do celów reklamowych i promocyjnych, Przygotowywanie
audiowizualnych prezentacji do użytku w reklamie, Przygotowywanie reklam, Uaktualnianie materiałów reklamowych,
Publikowanie materiałów i tekstów reklamowych, Usługi
w zakresie tworzenia marki (reklama i promocja), Usługi
w zakresie strategii rozwoju marki, Usługi w zakresie pozycjonowania marki, Doradztwo marketingowe w zakresie
mediów społecznościowych, Usługi zarządzania społecznością online, Usługi reklamowe i marketingowe świadczone za pomocą mediów społecznościowych, Produkcja nagrań wideo do celów reklamowych, Reklama zewnętrzna,
Przygotowywanie i prezentacja pokazów audiowizualnych
w celach reklamowych, Usługi reklamowe służące tworzeniu tożsamości korporacyjnej i tożsamości marki, Usługi
w zakresie tworzenia marki, Usługi w zakresie oceny marki,
Organizowanie imprez w celach handlowych i reklamowych, Organizowanie wystaw i imprez do celów handlowych lub reklamowych, Usługi marketingowe w dziedzinie
optymalizacji ruchu na stronie internetowej, Sporządzanie
raportów do celów marketingowych, Usługi w zakresie
wyceny marki, Usługi reklamowe w celu stworzenia rozpoznawalności marki na rzecz innych, Usługi agencji reklamowych, Dystrybucja materiałów reklamowych, Zarządzanie
relacjami z klientami, Promocja, reklama i marketing stron
internetowych on-line, Obróbka tekstów, Tworzenie tekstów reklamowych, Marketing cyfrowy, Optymalizacja dla
wyszukiwarek internetowych, Reklama w Internecie dla
osób trzecich, Indeksowanie stron internetowych w celach
handlowych lub reklamowych, Produkcja nagrań wideo
w celach reklamowych, Produkcja filmów reklamowych,
Rozwój kampanii promocyjnych dla przedsiębiorstw, Reklama i marketing, Przygotowywanie planów marketingo-
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wych, Przygotowywanie kampanii reklamowych, Przygotowywanie handlowych tekstów reklamowych, Promowanie
towarów i usług osób trzecich w Internecie, Produkcja materiałów reklamowych i reklam, Pisanie scenariuszy do celów
reklamowych, Organizacja i przeprowadzanie wydarzeń
marketingowych, Opracowywanie strategii i pomysłów
marketingowych, Opracowywanie i wdrażanie strategii
marketingowych na rzecz innych, Opracowywanie kampanii promocyjnych, Marketing towarów i usług na rzecz
innych, Informacja marketingowa, Doradztwo w dziedzinie
zarządzania działalnością gospodarczą i marketingu, Usługi
reklamowe, promocyjne i public relations, Marketing ukierunkowany, Usługi doradcze w zakresie marketingu, Produkcja materiałów reklamowych, Publikowanie materiałów
reklamowych online, Publikowanie tekstów reklamowych,
Usługi reklamowe i marketingowe, Usługi reklamowe i marketingowe świadczone za pośrednictwem bloga, Udostępnianie i wynajem przestrzeni reklamowej w Internecie, Pozycjonowanie stron internetowych w celach handlowych
i reklamowych, Usługi content marketing, Copywriting,
Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w tym sprzedaży
przez Internet takich towarów jak: e-booki, publikacje elektroniczne, książki audio, książki elektroniczne do pobrania,
nagrania wideo, 41 Produkcja nagrań audiowizualnych,
Udostępnianie publikacji on-line, Pokazy na żywo w celach
rozrywkowych, Usługi publikowania cyfrowych materiałów wideo, audio i rozrywki multimedialnej, Udostępnianie
treści audio online nie do pobrania, Udostępnianie publikacji elektronicznych on-line (nie do pobrania), Produkcja
filmów, Produkcja filmów wideo, Przekazywanie know-how [szkolenia], Organizowanie i prowadzenie warsztatów
[szkolenie], Organizowanie i prowadzenie konferencji, Fotografia, Dostarczanie filmów, nie do pobrania, przy pomocy
usług typu transmisja wideo na żądanie, Kursy w zakresie
rozwoju osobistego, Publikacja materiałów edukacyjnych,
Pisanie i publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, Usługi konsultacyjne związane ze szkoleniami pracowników, Szkolenia w zakresie umiejętności biznesowych,
Publikowanie drogą elektroniczną, Publikowanie książek
edukacyjnych, Organizacja webinariów, Usługi trenerów
osobistych, Usługi szkoleniowe dotyczące zarządzania działalnością gospodarczą, Montaż wideo, Edycja zdjęć, Edycja
nagrań wideo, Usługi edukacyjne i szkoleniowe, Udostępnianie informacji dotyczących szkoleń, Szkolenia biznesowe, Prowadzenie konferencji biznesowych, Prowadzenie
kursów, seminariów i warsztatów, Przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenia], Organizowanie i prowadzanie konferencji i seminariów, Zapewnianie szkoleń online, Warsztaty w celach edukacyjnych,
Warsztaty w celach szkoleniowych, Udostępnianie filmów
online nie do pobrania, Prowadzenie kursów edukacyjnych,
Kursy szkoleniowe, Produkcja szkoleniowych filmów wideo,
Organizowanie i prowadzenie wykładów, Usługi w zakresie
publikowania online, Usługi pisania tekstów, Udostępnianie elektronicznych publikacji on-line, Tworzenie [opracowywanie] treści edukacyjnych do podcastów, Tworzenie
[opracowywanie] podcastów, Publikowanie tekstów, Publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism, Pisanie tekstów [innych niż teksty reklamowe], Elektroniczna
publikacja tekstów i druków, innych niż reklamowe, w Internecie, Coaching w zakresie życia osobistego [life coaching],
Tworzenie podcastów, Usługi edycji wideo na potrzeby realizacji wydarzeń, Usługi edycji nagrań audio i wideo, Usługi fotografów, Opracowywanie materiałów edukacyjnych,
Organizacja warsztatów i seminariów, Organizowanie kursów szkoleniowych, Prowadzenie warsztatów [szkolenia],
42 Projektowanie wizualne, Projektowanie graficzne, Pro-
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jektowanie produktów, Projektowanie stron internetowych,
Projektowanie nazw firmowych, Projektowanie i opracowywanie stron internetowych, Projektowanie i opracowywanie produktów multimedialnych, Projektowanie animacji
na rzecz innych, Projektowanie i projektowanie graficzne
do tworzenia stron WWW w Internecie, Projektowanie opakowań na rzecz osób trzecich, Projektowanie logo w celu
tworzenia tożsamości firm, Doradztwo związane z tworzeniem i projektowaniem stron internetowych, Projektowanie
grafiki i barw firmowych dla potrzeb tożsamości firm, Projektowanie i tworzenie stron internetowych na rzecz osób
trzecich, Projektowanie animacji i efektów specjalnych dla
osób trzecich, Projektowanie graficzne materiałów promocyjnych, Projektowanie ozdobnego opracowania graficznego, Usługi w zakresie projektowania marki, Opracowywanie produktów dla osób trzecich.
536908
(220) 2021 11 23
AVALON-BEZPOŚREDNIA POMOC
NIEPEŁNOSPRAWNYM, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) avalon helpuj.pl
(210)
(731)

(531) 03.07.10, 03.07.24, 27.05.05, 27.05.17, 29.01.13
(510), (511) 35 Prowadzenie kampanii medialnych i marketingowych dotyczących wsparcia finansowego osób potrzebujących, 36 Gromadzenie i właściwe wykorzystanie
środków finansowych i rzeczowych pochodzących z darów
osób fizycznych i prawnych, 41 Prowadzenie działań edukacyjnych poświęconych crowdfundingowi i pozyskiwaniu
środków na cele społeczne, Prowadzenie szkoleń, prezentacji, webinariów edukacyjnych, Tworzenie i publikowanie
edukacyjnych i informacyjnych materiałów multimedialnych
(foto, tekst, film, grafika), Tworzenie i publikowanie wywiadów, wypowiedzi specjalistów, organizowanie spotkań online, 42 Prowadzenie serwisu internetowego wspomagającego osoby z niepełnosprawnościami w zdobywaniu środków
finansowych na ich potrzeby, Prowadzenie profili w mediach
wspierających działania crowdfundingowe osób z niepełnosprawnościami i przewlekle chorych.
536909
(220) 2021 11 23
AVALON-BEZPOŚREDNIA POMOC
NIEPEŁNOSPRAWNYM, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) avalon EXTREME

(210)
(731)

(531)

26.11.02, 26.11.09, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.08, 27.05.17,
29.01.13
(510), (511) 35 Prowadzenie kampanii medialnych i marketingowych, Pomoc i doradztwo w zakresie prowadzenia
organizacji społecznych, non-profit lub NGO, Zarządzanie
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biznesowe drużynami, klubami, towarzystwami lub organizacjami sportowymi, Zarządzanie biznesowe rozgrywkami sportowymi w formie ligi, w szczególności w sportach
motorowych, 36 Finansowanie zawodów, rozgrywek, imprez i wydarzeń sportowych, w szczególności z udziałem
zawodników z niepełnosprawnościami, Finansowanie
działalności drużyn, klubów, towarzystw i organizacji sportowych dla osób z niepełnosprawnościami, Udzielanie
pomocy rzeczowej oraz finansowej zawodnikom z niepełnosprawnościami, w szczególności zawodnikom sportów
motorowych, 41 Prowadzenie drużyn sportowych dla osób
z niepełnosprawnościami, Prowadzenie treningów sportowych dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi, Prowadzenie zajęć edukacyjnych dla społeczeństwa zakresie
sportów osób z niepełnosprawnościami oraz możliwości
uprawiania sportu przez osoby z niepełnosprawnościami
ruchowymi, Prowadzenie szkoleń, prezentacji, webinariów
edukacyjnych, Tworzenie i publikowanie edukacyjnych i informacyjnych materiałów multimedialnych (foto, tekst, film,
grafika), Tworzenie i publikowanie wywiadów, wypowiedzi
specjalistów, organizowanie spotkań online, Organizowanie i prowadzenie drużyn, klubów, towarzystw i organizacji
sportowych, w szczególności dla osób z niepełnosprawnościami: organizowanie i przeprowadzanie zawodów, imprez
i wydarzeń sportowych, w szczególności w sportach motorowych, Organizowanie i przeprowadzanie rozgrywek
sportowych w formie ligi, w szczególności w sportach motorowych, 42 Prowadzenie serwisu internetowego i profili
w mediach społecznościowych dotyczących sportów ekstremalnych osób z niepełnosprawnościami.
536910
(220) 2021 11 23
AVALON-BEZPOŚREDNIA POMOC
NIEPEŁNOSPRAWNYM, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) avalon sekson

(210)
(731)

(531) 03.07.10, 03.07.16, 03.07.24, 27.05.01, 27.05.17, 29.01.13
(510), (511) 35 Prowadzenie kampanii medialnych i marketingowych, 41 Prowadzenie działań edukacyjnych poświęconych seksualności i rodzicielstwu osób z niepełnosprawnościami, Tworzenie i publikowanie edukacyjnych
i informacyjnych materiałów multimedialnych (foto, tekst,
film, grafika), Prowadzenie szkoleń, prezentacji, webinariów
edukacyjnych, Tworzenie i publikowanie wywiadów, wypowiedzi specjalistów, organizowanie spotkań online, 42 Prowadzenie serwisu internetowego i profili w mediach społecznościowych dotyczących seksualności i rodzicielstwa
osób z niepełnosprawnościami, Prowadzenie wirtualnej
mapy dostępności zawierającej lokalizację gabinetów lekarzy-specjalistów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
536911
(220) 2021 11 25
CENTRO-ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowy Sącz
(540) (znak słowno-graficzny)

(210)
(731)
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(540) CENTRO ENERGY

(531) 29.01.13, 27.05.01, 13.01.17, 26.04.01, 26.04.08, 01.15.15
(510), (511) 9 Inwertery elektryczne, Przemienniki [inwertery], Fotowoltaiczne urządzenia i instalacje do wytwarzania
energii elektrycznej z energii słonecznej, Instalacje fotowoltaiczne do wytwarzania energii elektrycznej [elektrownie fotowoltaiczne], Fotowoltaiczne moduły słoneczne, Falowniki
fotowoltaiczne, Akumulatory energii fotowoltaicznej, Urządzenia fotowoltaiczne do wytwarzania energii elektrycznej,
35 Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi
produktami: falowniki fotowoltaiczne, fotowoltaiczne moduły słoneczne, akumulatory energii fotowoltaicznej, instalacje
fotowoltaiczne do wytwarzania energii elektrycznej [elektrownie fotowoltaiczne], urządzenia fotowoltaiczne do wytwarzania energii elektrycznej, fotowoltaiczne urządzenia
i instalacje do wytwarzania energii elektrycznej z energii
słonecznej, inwertery elektryczne, przemienniki [inwertery],
Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: falowniki fotowoltaiczne, fotowoltaiczne moduły
słoneczne, akumulatory energii fotowoltaicznej, instalacje
fotowoltaiczne do wytwarzania energii elektrycznej [elektrownie fotowoltaiczne], urządzenia fotowoltaiczne do wytwarzania energii elektrycznej, fotowoltaiczne urządzenia
i instalacje do wytwarzania energii elektrycznej z energii
słonecznej, inwertery elektryczne, przemienniki [inwertery],
37 Usługi instalacyjne następujących produktów: falowniki fotowoltaiczne, fotowoltaiczne moduły słoneczne, akumulatory energii fotowoltaicznej, instalacje fotowoltaiczne
do wytwarzania energii elektrycznej [elektrownie fotowoltaiczne], urządzenia fotowoltaiczne do wytwarzania energii
elektrycznej, fotowoltaiczne urządzenia i instalacje do wytwarzania energii elektrycznej z energii słonecznej, inwertery elektryczne, przemienniki [inwertery], Naprawy i prace
konserwacyjne związane z następującymi produktami: falowniki fotowoltaiczne, fotowoltaiczne moduły słoneczne,
akumulatory energii fotowoltaicznej, instalacje fotowoltaiczne do wytwarzania energii elektrycznej [elektrownie fotowoltaiczne], urządzenia fotowoltaiczne do wytwarzania
energii elektrycznej, fotowoltaiczne urządzenia i instalacje
do wytwarzania energii elektrycznej z energii słonecznej, inwertery elektryczne, przemienniki [inwertery].
536915
(220) 2021 11 23
AVALON-BEZPOŚREDNIA POMOC
NIEPEŁNOSPRAWNYM, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) avalon active
(210)
(731)
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(531) 03.07.10, 03.07.16, 03.07.24, 27.05.01, 27.05.17, 29.01.13
(510), (511) 41 Prowadzenie szkoleń, prezentacji, webinariów
edukacyjnych, Tworzenie i publikowanie edukacyjnych i informacyjnych materiałów multimedialnych (foto, tekst, film,
grafika), Tworzenie i publikowanie wywiadów, wypowiedzi
specjalistów, organizowanie spotkań online, 44 Prowadzenie indywidualnych i grupowych zajęć fizjoterapeutycznych,
Prowadzenie rehabilitacji osób z niepełnosprawnościami.
(210) 536922
(220) 2021 11 25
(731) NOWAK DAGMARA, Toruń
(540) (znak słowny)
(540) DNKP
(510), (511) 35 Rachunkowość, Księgowość i prowadzenie ksiąg, Doradztwo z zakresu księgowości, Doradztwo
księgowe w zakresie podatków, Przygotowywanie zeznań
podatkowych i doradztwo podatkowe, Doradztwo podatkowe w zakresie rachunkowości, Usługi konsultingowe księgowości podatkowej, Audyt finansowy, Audyt sprawozdań
finansowych, Audyt przedsiębiorstw, Analizy kosztów i korzyści, 36 Doradztwo podatkowe [nie dotyczy księgowości],
Ocena podatkowa, Doradztwo finansowe dotyczące podatków, Konsultowanie zeznań podatkowych [nie dotyczy
prowadzenia rachunków], Usługi podatkowe i celne, Usługi
w zakresie badań i analiz finansowych, Wyceny finansowe,
Usługi informacyjne, planowania, doradcze i konsultacyjne
w zakresie opodatkowania, 41 Szkolenie w zakresie podatków, Szkolenie w zakresie rachunkowości, Szkolenie w zakresie księgowości.
536926
(220) 2021 11 23
WIBAR TECHNOLOGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Augustów
(540) (znak słowny)
(540) EHES
(510), (511) 9 Akumulatorki, elektryczne, Akumulatory,
elektryczne, Aparatura do kontrolowania temperatury, Baterie anodowe, Baterie elektryczne do pojazdów, Baterie
słoneczne, Gniazdka elektryczne, Grodzie akumulatorów
elektrycznych, Instalacje elektryczne, Kable elektryczne,
Komórki fotowoltaiczne, Kondensatory, Ładowarki do baterii, Panele słoneczne do wytwarzania energii elektrycznej,
Płyty do akumulatorów elektrycznych, Regulatory napięcia
do pojazdów, Stacje ładowania dla pojazdów elektrycznych,
Tablice rozdzielcze [elektryczność], Transformatory elektryczne, Transformatory podwyższające napięcie, Układy scalone,
12 Mechanizmy napędowe do pojazdów lądowych, Pojazdy
elektryczne, Silniki do pojazdów lądowych, Pojazdy lotnicze,
Pojazdy opancerzone, Silniki elektryczne do pojazdów lądowych, Statki kosmiczne, Wózki jezdniowe widłowe, Wózki
transportowe, 37 Eliminacja zakłóceń w instalacjach elektrycznych, Instalowanie i naprawa urządzeń elektrycznych,
Ładowanie akumulatorów do pojazdów, Usługi doładowywania pojazdów elektrycznych, Usługi elektryków.
(210)
(731)

536927
(220) 2021 11 23
WIBAR-INSTALACJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) SIMES
(510), (511) 7 Alternatory [generatory prądu przemiennego],
Awaryjne generatory prądotwórcze, Generatory elektryczności, Mechanizmy napędowe, inne niż do pojazdów lądowych, Prądnice prądu stałego, 9 Akumulatorki, elektryczne,
Akumulatory, elektryczne, Aparatura elektryczna do komuta(210)
(731)
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cji, Baterie do oświetlania, Baterie anodowe, Baterie elektryczne do pojazdów, Baterie słoneczne, Czujniki piezoelektryczne, Elektroniczne tablice wyświetlające, Elektryczne urządzenia kontrolno-sterujące, Elektryczne urządzenia pomiarowe,
Gniazdka elektryczne, Grodzie akumulatorów elektrycznych,
Instalacje elektryczne, Instalacje elektryczne do zdalnego
sterowania procesami przemysłowymi, Interaktywne tablice elektroniczne, Interaktywne terminale z ekranami dotykowymi, Kable elektryczne, Kable rozruchowe do silników,
Komórki fotowoltaiczne, Kondensatory, Ładowarki do baterii,
Materiały na przewody instalacji elektrycznych [kable], Ogniwa galwaniczne, Ograniczniki [elektryczność], Panele słoneczne do wytwarzania energii elektrycznej, Płyty do akumulatorów elektrycznych, Półprzewodniki, Przekaźniki
elektryczne, Przełączniki elektryczne, Przemienniki, inwertory [elektryczność], Przetworniki elektryczne, Przewodniki elektryczne, Przewody elektryczne, Pulpity rozdzielcze
[elektryczność], Puszki odgałęźne [elektryczność], Puszki
przyłączeniowe [elektryczność], Reduktory [elektryczność], Regulatory napięcia do pojazdów, Stacje ładowania
dla pojazdów elektrycznych, Styki elektryczne, Symulatory do sterowania i kontroli pojazdów, Tablice rozdzielcze
[elektryczność], Tablice rozdzielcze [elektryczność], Tablice
sterownicze [elektryczność], Transformatory elektryczne,
Transformatory podwyższające napięcie, Układy scalone,
Urządzenia przeciwzakłóceniowe [elektryczność], Urządzenia zdalnego sterowania, Wskaźniki strat elektrycznych, Złącza do przewodów elektrycznych, Złączki bo przewodów
[elektryczność], 37 Eliminacja zakłóceń w instalacjach elektrycznych, Instalowanie i naprawa urządzeń elektrycznych,
Ładowanie akumulatorów do pojazdów, Usługi doładowywania pojazdów elektrycznych, Usługi elektryków.
(210)
(731)
(540)
(540)

536928
(220) 2021 11 25
STEFAŃCZYK TOMASZ POLORTO, Częstochowa
(znak słowno-graficzny)
helo

(531) 27.05.05, 27.05.17, 26.13.25, 29.01.03
(510), (511) 44 Stomatologia, w tym usługi ortodontyczne.
(210)
(731)
(540)
(540)

536929
(220) 2021 11 25
KEMPSKI KRZYSZTOF, Łódź
(znak słowno-graficzny)
la furia

(531) 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 25 Odzież.
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536931
(220) 2021 11 25
NIGHTEX TEKSTIL KUYUMCULUK SANAYI VE DIŞ
TICARET LIMITED ŞIRKETI, Istambuł, TR
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MARIAELLY HOMEWEAR

(210)
(731)

(531) 27.05.09, 27.05.10, 27.05.17, 29.01.01, 29.01.05, 29.01.12
(510), (511) 25 Kapcie skórzane, Pantofle domowe, Pantofle
kąpielowe, Pantofle domowe ze skóry, Pantofle z tworzyw
sztucznych, Piżamy, Szlafroki, Podomki [szlafroki], Tuniki, Podkoszulki, Podkoszulki sportowe, Podkoszulki bez rękawów,
Podkoszulki z długimi rękawami, Skarpety do kostek, Skarpety do spania, Skarpety bez stopy, Skarpety wewnętrzne
do obuwia [stopki], Skarpety sportowe, Skarpety termoaktywne, Biustonosze, Biustonosze miękkie, nieusztywniane,
Biustonosze samonośne, Biustonosze bez ramiączek, Majtki,
Majtki wyszczuplające, Majtki dziecięce [odzież], Stringi, Bielizna, Bielizna nocna, Bielizna damska, Body [bielizna], Gorsety
[bielizna], Bielizna osobista, Bielizna dla niemowląt, Bokserki
damskie [bielizna], Bielizna dla mężczyzn, Body niemowlęce,
Rękawiczki, Rękawiczki z jednym palcem, Rękawiczki bez
palców, Czapki dziane, Czapki wełniane, Czapki futrzane,
Czapki z daszkiem, Czapki z pomponem, Czapki jako nakrycia głowy, Szaliki, Spodnie, Spodnie dziecięce, Spodnie dresowe, Krótkie spodnie, Spodnie wierzchnie, Męskie i damskie
kurtki, płaszcze, spodnie i kamizelki, Kurtki bluzy, Bluzy sportowe, Bluzy polarowe, Bluzy z kapturem, Legginsy, Rajstopy,
Wełniane rajstopy, Rajstopy sportowe, Rajstopy do tańca
i gimnastyki [wyroby pończosznicze], Koszule nocne, Damskie koszule nocne, 35 Usługi sprzedaży hurtowej w związku
z odzieżą, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z odzieżą.
536932
(220) 2021 11 25
NIGHTEX TEKSTIL KUYUMCULUK SANAYI VE DIŞ
TICARET LIMITED ŞIRKETI, Istambuł, TR
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Nelly Homewear
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 27.05.10, 27.05.17, 29.01.13
(510), (511) 25 Kapcie skórzane, Pantofle domowe, Pantofle
kąpielowe, Pantofle domowe ze skóry, Pantofle z tworzyw
sztucznych, Piżamy, Szlafroki, Podomki [szlafroki], Tuniki, Podkoszulki, Podkoszulki sportowe, Podkoszulki bez rękawów,
Podkoszulki z długimi rękawami, Skarpety do kostek, Skarpety do spania, Skarpety bez stopy, Skarpety wewnętrzne
do obuwia [stopki], Skarpety sportowe, Skarpety termoaktywne, Biustonosze, Biustonosze miękkie, nieusztywniane,
Biustonosze samonośne, Biustonosze bez ramiączek, Majtki,
Majtki wyszczuplające, Majtki dziecięce [odzież], Stringi, Bielizna, Bielizna nocna, Bielizna damska, Body [bielizna], Gorsety
[bielizna], Bielizna osobista, Bielizna dla niemowląt, Bokserki
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damskie [bielizna], Bielizna dla mężczyzn, Body niemowlęce,
Rękawiczki, Rękawiczki z jednym palcem, Rękawiczki bez
palców, Czapki dziane, Czapki wełniane, Czapki futrzane,
Czapki z daszkiem, Czapki z pomponem, Czapki jako nakrycia głowy, Szaliki, Spodnie, Spodnie dziecięce, Spodnie dresowe, Krótkie spodnie, Spodnie wierzchnie, Męskie i damskie
kurtki, płaszcze, spodnie i kamizelki, Kurtki bluzy, Bluzy sportowe, Bluzy polarowe, Bluzy z kapturem, Legginsy, Rajstopy,
Wełniane rajstopy, Rajstopy sportowe, Rajstopy do tańca
i gimnastyki [wyroby pończosznicze], Koszule nocne, Damskie koszule nocne, 35 Usługi sprzedaży hurtowej w związku
z odzieżą, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z odzieżą.
(210)
(731)
(540)
(540)

536934
(220) 2021 11 25
RUSZCZYŃSKI WOJCIECH AMIGO, Swarzędz
(znak słowno-graficzny)
sycewskie miody

(531) 01.15.15, 26.01.04, 27.05.09, 27.05.17, 29.01.12
(510), (511) 4 Wosk [surowiec], Świece, Świece zapachowe,
Świeczki, Świece zawierające środki do odstraszania owadów, Świeczki do dekoracji ciast, Świeczki do podgrzewaczy,
Wosk do wyrobu świec, Zestawy świeczek, Wosk pszczeli,
Wosk pszczeli do produkcji świec, Wosk pszczeli do użytku
w produkcji maści, Wosk pszczeli stosowany w produkcji
kosmetyków, Wosk pszczeli stosowany w dalszej produkcji,
30 Miód, Miód biologiczny do spożycia przez ludzi, Miód
[do celów spożywczych], Miód naturalny, Miodowe cukierki
(nie do celów medycznych), Naturalny miód dojrzały, Substytuty miodu, Surowe plastry miodu, Kit pszczeli, Propolis
(kit pszczeli) spożywczy, Artykuły spożywcze ze zbóż, Czekolada, Herbata, Herbata o smaku jabłka [inna niż do celów
leczniczych], Herbaty owocowe, Herbaty ziołowe, inne niż
do celów leczniczych, Babeczki, Chleb i bułki, Herbatniki
owsiane spożywcze, Bezy, Ciasta, Ciasta czekoladowe, Ciasteczka, Ciastka, Pierniczki, Rogaliki, Sernik, Tarty, Pierzga,
31 Pyłek kwiatowy (materiał surowy), Pszczeli pyłek (materiał
surowy), Cebulki do celów ogrodniczych, Cebulki do sadzenia, Cebulki kwiatowe, Cebulki roślin, Cebulki roślin do celów
ogrodniczych, Nasiona, Nasiona do celów ogrodniczych, Nasiona do siewu, Nasiona kwiatów, Żywe poczwarki pszczół.
(210)
(731)
(540)
(540)

536943
(220) 2021 11 26
SEMEKO PARK SPÓŁKA AKCYJNA, Gdynia
(znak słowno-graficzny)
MORSKA PARK ETAP II

108

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

(531) 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 29.01.12
(510), (511) 35 Analiza marketingowa nieruchomości, Aukcje
nieruchomości, Obsługa marketingowa obrotu nieruchomościami, Reklamowanie nieruchomości mieszkaniowych
i komercyjnych, Sprzedaż aukcyjna nieruchomości, Usługi
reklamowe dotyczące nieruchomości, 36 Administrowanie
nieruchomościami, Administrowanie sprawami finansowymi
dotyczącymi nieruchomości, Agencje mieszkaniowe (nieruchomości), Biura pośrednictwa handlu nieruchomościami, Doradztwo dotyczące inwestowania w nieruchomości,
Agencje nieruchomości, Agencje pośrednictwa w handlu
nieruchomościami, Finansowanie projektów deweloperskich, Finansowanie projektów budowlanych, Finansowe zarządzanie projektami z dziedziny nieruchomości, 37 Nadzór
budowlany w zakresie projektów inżynierii wodno-lądowej,
Zarządzanie projektami na miejscu inwestycji w zakresie
konstruowania budynków, Zarządzanie projektem budowy,
39 Udostępnianie garaży, Wynajem garażowych miejsc parkingowych, Wynajem garaży i miejsc parkingowych.
(210)
(731)
(540)
(540)

536944
(220) 2021 11 26
SEMEKO PARK SPÓŁKA AKCYJNA, Gdynia
(znak słowno-graficzny)
MORSKA PARK ETAP II

(531) 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 29.01.12
(510), (511) 35 Analiza marketingowa nieruchomości, Aukcje
nieruchomości, Obsługa marketingowa obrotu nieruchomościami, Reklamowanie nieruchomości mieszkaniowych
i komercyjnych, Sprzedaż aukcyjna nieruchomości, Usługi
reklamowe dotyczące nieruchomości, 36 Administrowanie
nieruchomościami, Administrowanie sprawami finansowymi
dotyczącymi nieruchomości, Agencje mieszkaniowe (nieruchomości), Biura pośrednictwa handlu nieruchomościami, Doradztwo dotyczące inwestowania w nieruchomości,
Agencje nieruchomości, Agencje pośrednictwa w handlu
nieruchomościami, Finansowanie projektów deweloperskich, Finansowanie projektów budowlanych, Finansowe zarządzanie projektami z dziedziny nieruchomości, 37 Nadzór
budowlany w zakresie projektów inżynierii wodno-lądowej,
Zarządzanie projektami na miejscu inwestycji w zakresie
konstruowania budynków, Zarządzanie projektem budowy,
39 Udostępnianie garaży, Wynajem garażowych miejsc parkingowych, Wynajem garaży i miejsc parkingowych.
(210) 536945
(220) 2021 11 26
(731) PONIŃSKA MAGDALENA, Białystok
(540) (znak słowny)
(540) Czarodziejnia
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży hurtowej w związku z biżuterią, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z biżuterią,
Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie statuetek, figurek,
dzieł sztuki, ozdób i dekoracji wykonanych z takich materiałów jak drewno, wosk, gips lub z tworzyw sztucznych, Usługi
sprzedaży hurtowej w zakresie statuetek, figurek, dzieł sztuki,
ozdób i dekoracji wykonanych z takich materiałów jak drewno, wosk, gips lub z tworzyw sztucznych, Usługi sprzedaży
detalicznej w zakresie statuetek, figurek, dzieł sztuki, ozdób
i dekoracji, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie statuetek,
figurek, dzieł sztuki, ozdób i dekoracji.
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(210) 536968
(220) 2021 11 26
(731) BŁASZAK ROMAN, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) NANO
(510), (511) 20 Meble i akcesoria meblowe wyposażenia
domu, Bankowe lady, Biurka, Biurka do celów biurowych, Biblioteczki [regały na książki], Biurka i stoły, Biurka modułowe
[meble], Biurka z regulacją wysokości, Blaty [części mebli],
Blaty na szafki, Blaty robocze w postaci mebli, Blaty stołowe, Blaty wierzchnie do szafek, Boazeria meblarska, Cokoły
[meble], Części półek (Niemetalowe -), Dekoracyjne listwy
wykończeniowe z drewna do zastosowania do mebli robionych na wymiar, Dekoracyjne listwy z tworzyw sztucznych
do umieszczania na szafkach wystawowych, Dekoracyjne
panele drewniane [meble], Dekoracyjne listwy wykończeniowe z drewna do mebli, Dekoracyjne listwy wykończeniowe z tworzywa sztucznego do zastosowania do mebli robionych na wymiar, Dekoracyjne listwy wykończeniowe z tworzywa sztucznego do mebli, Dopasowane nakrycia na meble, Dopasowane pokrowce materiałowe do mebli, Dopasowane pokrowce na meble, Drewniane półki i stojaki [meble],
Drzwi do mebli, Drzwi do mebli wykonane z materiałów niemetalowych, Drzwi do mebli wykonane z tworzyw sztucznych, Drzwi do mebli ze szkła, Drzwi do szaf, Drzwi do szafek,
Drzwi przesuwne do mebli, Drzwi przesuwne do szaf, Drzwi
przezroczyste ze szkła do mebli, Drzwiczki do mebli, Ekrany działowe w formie mebli, Ekrany [meble], Ekrany [meble]
do celów pokazowych, wystawowych, Elementy dzielące
przestrzeń [meble], Elementy meblowe, Elementy mebli
segmentowych, niemetalowe [meble], Elementy metalowe
mebli segmentowych [meble], Elementy wnętrza szaf, Elementy wykończeniowe szuflad, niemetalowe, Fronty do szaf
i szafek, Fronty do szafek, Fronty szuflad, Gabloty [inne niż
chłodnicze szafy przeszklone], Gabloty szklane, Komódki
z szufladami, Komody, Komody [meble], Komputerowe stanowiska pracy [meble], Konsole, Konsole [meble], Konstrukcje półek, nie z metalu [meble], Lady do celów prezentacji,
Ławy [meble], Meble, Meble biurowe, Meble biurowe metalowe, Meble do przechowywania, Meble tapicerowane, Meble wielofunkcyjne, Meble wykonane z substytutów drewna,
Meble wykonane z tworzyw sztucznych, Meble wykonane
ze stali, Meblowe (Półki -), Metalowe drzwi do mebli, Metalowe przegródki do półek [części mebli], Metalowe przesłony
[meble], Moduły biurkowe, Modułowe układy półek [meble],
Moduły do przechowywania [meble], Nakładki siedzeniowe
jako części mebli, Niemetalowe części mebli, Niemetalowe
części półek, Niemetalowe przegródki do półek, Niemetalowe przegródki do półek stanowiące części mebli, Niemetalowy osprzęt do szafek, Nogi do mebli, Nogi stołowe,
Organizery do szuflad, Panele meblowe, Panele rozdzielające
[przegrody], Parawany [meble], Parawany [meble] używane jako przepierzenia pokojów biurowych, Płyty meblowe,
Podstawy stołów, Półki biurowe, Półki do przechowywania
[meble], Półki [meble], Półki metalowe, Półki na książki, Półki niemetalowe [meble], Półki ścienne [meble], Półki ścienne [konstrukcje] z materiałów niemetalowych, Półki ścienne
[konstrukcje] metalowe, Przenośne biurka, Przenośne panele
działowe [meble], Przenośne przepierzenia [meble], Przenośne ścianki biurowe, Regały, Regały do przechowywania, Regały [meble], Regały metalowe, Regały metalowe (systemy
półkowe) [meble], Regały z metalu [meble], Ruchome biurka,
Ruchome przepierzenia [meble], Ścianki działowe do biur
[meble], Ścianki działowe do mebli, Ściany działowe [meble],
Stanowiska pracy [meble], Stanowiska maszyn liczących, Stoliki, Stoliki kawowe, Stoły, Stoły biurowe, Stoły konferencyjne,
Stoły marmurowe, Stoły [meble], Szafki, Szafki [części zestawu], Szafki do przechowywania, Szafki do przechowywania
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[meble], Szafki [meble], Szafki metalowe, Szafki na materiały
biurowe [meble], Szafy, Szafki ścienne, Szafy [meble], Szafy
na dokumenty w postaci mebli, Szuflady [części mebli], Szuflady do mebli, Wolnostojące przepierzenia [meble], Wolnostojące biurowe ścianki działowe, Wyroby stolarskie, Zestawy
mebli, 35 Doradztwo i konsultacje w zakresie działalności
gospodarczej, Badania dotyczące działalności gospodarczej,
Doradztwo handlowe w zarządzaniu działalnością gospodarczą, Doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie reklamy,
marketingu i promocji, Usługi w zakresie targów i wystaw
handlowych, Usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe, Agencje reklamowe, Organizowanie targów handlowych
w celach reklamowych, Organizowanie targów i wystaw, Pisanie tekstów reklamowych do celów reklamowych i promocyjnych, Produkcja nagrań wideo do celów reklamowych,
Produkcja nagrań wideo w celach reklamowych, Promowanie działalności gospodarczej, Reklama i marketing, Usługi
promocyjne i reklamowe, Usługi reklamowe i marketingowe
świadczone za pomocą mediów społecznościowych, Usługi reklamowe i marketingowe, Usługi reklamowe w zakresie
sprzedaży towarów, 37 Konserwacja i naprawa mebli, Czyszczenie mebli, Lakierowanie, Malowanie i lakierowanie, Naprawa i renowacja mebli, Naprawy tapicerskie, Tapicerowanie
mebli, Odnowa, naprawa i konserwacja mebli, Stolarstwo
[naprawa], 39 Dostawa towarów, Przewóz towarów, 42 Usługi w zakresie projektowania, Doradztwo w zakresie dekoracji
wnętrz, Doradztwo w zakresie doboru pokrowców na meble
[projektowanie wnętrz], Doradztwo związane z wyborem
tkanin dekoracyjnych [projektowanie wnętrz], Konstrukcyjne
(Projektowanie -), Planowanie [projektowanie] biur, Planowanie przestrzenne [projektowanie] wnętrz, Profesjonalne
doradztwo w zakresie wzornictwa przemysłowego, Projektowanie dekoracji wnętrz, Projektowanie mebli, Projektowanie mebli biurowych, Projektowanie rozmieszczenia mebli
biurowych, Usługi planowania [projektowania] biur, Usługi
w zakresie projektowania wystroju wnętrz biurowych, Wzornictwo przemysłowe, Wzornictwo przemysłowe i projektowanie graficzne.
(210) 536973
(220) 2021 11 26
(731) CZARNY MARIUSZ, Jasło
(540) (znak słowny)
(540) Bearte Mariusz Czarny
(510), (511) 20 Meble, 35 Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z meblami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku
z meblami.
(210)
(731)
(540)
(540)
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(210) 536975
(220) 2021 11 26
(731) ŁAZIUK KAMIL, Rogoźnica
(540) (znak słowny)
(540) BRERIX
(510), (511) 35 Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, Udostępnianie powierzchni reklamowej, czasu reklamowego i mediów, Indeksowanie stron internetowych
w celach handlowych lub reklamowych, Kompilacja, produkcja i rozpowszechnianie materiałów reklamowych, Oferowanie próbek produktów, Opracowywanie i realizacja planów
i koncepcji medialnych i reklamowych, Prezentacja firm oraz
ich towarów i usług w internecie, Produkcja materiałów reklamowych, Promocja, reklama i marketing stron internetowych on-line, Promowanie towarów i usług osób trzecich
w Internecie, Publikowanie materiałów reklamowych, Publikowanie materiałów reklamowych online, Reklama i usługi
reklamowe, Reklama poprzez wszystkie publiczne środki
komunikacji, Reklama za pośrednictwem mediów elektronicznych, w szczególności Internetu, Reklamowanie usług
innych dostawców, umożliwiając klientom dogodne obejrzenie i porównanie usług tych dostawców, Usługi reklamowe i marketingowe, Zestawianie reklam w celu wykorzystania ich jako strony internetowe, Zestawianie reklam w celu
wykorzystania ich na stronach internetowych.
536991
(220) 2021 11 26
SOLECKA BARBARA ARTEMIUS KANCELARIA
ADWOKACKA ADWOKAT BARBARA SOLECKA, Gorlice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ARTEMIUS KANCELARIA ADWOKACKA
(210)
(731)

(531) 03.01.01, 03.01.16, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 45 Usługi prawne.
(210)
(731)
(540)
(540)

536998
(220) 2021 11 27
GAŁKA ARKADIUSZ, Czajków
(znak słowno-graficzny)
Best Radar

536974
(220) 2021 11 26
ZIĘTKOWSKI KAMIL, Radom
(znak słowno-graficzny)
KARESS
(531) 17.05.25, 18.01.19, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 Organizowanie aukcji internetowych, Usługi
w zakresie informacji handlowych za pośrednictwem internetu, Zapewnianie platformy internetowej dla nabywców
i sprzedawców towarów i usług, Udostępnianie katalogów
witryn internetowych osób trzecich w celu upraszczania
transakcji biznesowych.

(531) 26.04.22, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 10 Gadżety erotyczne, Zabawki erotyczne,
25 Odzież.

(210) 537002
(220) 2021 11 28
(731) EKIERT PIOTR, Krosno
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) VENEZIA COLOR

(531) 27.05.01
(510), (511) 2 Barwniki do żywności i napojów, Akwarele [Utrwalacze do -], Anilinowe barwniki, Annato, Annato
[barwnik], Annato [barwniki], Atrament do drukarek atramentowych, Atramenty przewodzące, Atramenty jadalne,
Auramina, Barwnik do drewna, Barwnik sadzowy, Barwniki
bezpośrednie, Barwniki anilinowe, Barwniki alizarynowe,
Barwniki, Barwnik z orzechów włoskich, Barwniki do drewna,
Barwniki do farb, Barwniki do butów, Barwniki do materiałów celulozowych, Barwniki do nadawania stałego koloru,
Barwniki do materiałów włóknistych, Barwniki do nakładania na drewno, Barwniki do obuwia, Barwniki do produkcji
mydła, Barwniki do produkcji tuszów drukarskich, Barwniki
do skór, Barwniki do skóry, Barwniki do stosowania na obuwiu, Barwniki do stosowania na tworzywach sztucznych,
Barwniki do szkła, Barwniki do tekstyliów, Barwniki do użytku jako środki pomocnicze w branży drukarskiej, Barwniki
do użytku w produkcji tuszów drukarskich, Barwniki do użytku w produkcji papieru, Barwniki do użytku w produkcji kosmetyków, Barwniki do użytku w produkcji mieszanek do formowania tworzyw sztucznych, Barwniki do użytku w przemyśle włókienniczym, Barwniki do użytku w reprodukcjach
graficznych, Barwniki fosforyzujące, Barwniki rozpuszczalnikowe do drewna, Barwniki syntetyczne, Barwniki używane
w produkcji farb, Barwniki w postaci pisaków do odnawiania mebli, Bejce, Bejce do drewna, Bejce do podłóg, Bejce
do skóry, Dyspersje do stosowania w przemyśle graficznym,
Ekstrakt z drewna barwiącego, Emulsje srebrne [pigmenty], Farby akwarelowe [Utrwalacze do -], Farby drukarskie
przewodzące prąd, Farby drukarskie [tusz], Farby reliefowe,
Grzybobójcze bejce hydrofobowe, Gumiguta stosowana
w malarstwie, Kalafonia, Kartridże do drukarek, napełnione,
Kartridże napełnione tonerem, Kartridże napełnione tonerem do komputerowych urządzeń drukujących, Kartridże
z tonerem do użytku z komputerami, Kartridże z tonerem,
napełnione, do drukarek atramentowych, Kartridże z tonerem, napełnione, do drukarek laserowych, Kartridże z tuszem
do drukarek atramentowych [napełnione], Kartridże z tuszem, napełnione, do drukarek i fotokopiarek, Laki drukarskie,
Metaliczne farby drukarskie, Mieszanki drukarskie [tusz], Naturalne barwniki, Organiczne pigmenty do produkcji tuszów
drukarskich, Papier do barwienia jajek wielkanocnych, Pasta
drukarska, Pasty do użytku w barwieniu, Pasty drukarskie
do reprodukcji, Pasty drukarskie [tusz], Pigmenty, Pigmenty
do farb, Pigmenty do przygotowania tuszy, Pigmenty do stosowania w przemyśle graficznym, Pigmenty do stosowania
w produkcji włókien syntetycznych, Pigmenty do stosowania w produkcji kolorowego papieru, Pigmenty do stosowania w produkcji tuszów drukarskich, Pigmenty do stosowania
w farbach, Pigmenty drukarskie, Pigmenty drukarskie do materiałów tekstylnych, Pigmenty w proszku, Plastizolowe tusze
stosowane do sitodruku, Płynne barwniki, Preparaty barwiące, Preparaty barwiące w tubkach, Preparaty do barwienia
żywności i napojów, Preparaty koloryzujące, Preparaty pigmentowe, Preparaty koloryzujące do barwienia farb, Produkty postarzające do barwnika do stolarstwa artystycznego,
Substancje barwiące do tekstyliów, Substancje do barwienia tworzyw sztucznych, Substancje do tworzenia koloru,
Toner do kopiarek, Toner w kartridżach do komputerowych
urządzeń drukujących, Toner w kartridżach, Tonery, Tonery
do drukarek i fotokopiarek, Tonery do fotokopiarek, Tonery
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drukarskie, Tonery kserograficzne, Tonery [tusz] do drukarek
i fotokopiarek, Tonery [tusz] do fotokopiarek, Tonery w postaci barwników, Tusz do apretur dla skór, Tusz do drukarek,
Tusz do druku płaskiego, Tusz do grawerowania, Tusz do kopiowania, Tusz do powielaczy, Tusz do znakowania zwierząt,
Tusz niewidzialny, Tusz opalizujący, Tusz [tonery] do fotokopiarek, Tusze antystatyczne, Tusze do barwienia tekstyliów,
Tusze do dekalkomanii, Tusze do drukarek i fotokopiarek, Tusze do drukowania, znakowania i rytowania, Tusze do druku
offsetowego, Tusze do grawerowania, Tusze do sitodruku,
Tusze do skór, Tusze do sporządzania wielokolorowych arkuszy do nadruków na sucho, Tusze do tatuaży, Tusze do użytku w drukarstwie, Tusze do znakowania, Tusze drukarskie,
Tusze drukarskie do stosowania w przemyśle graficznym,
Tusze drukarskie stosowane w procesie druku litograficznego, Tusze drukarskie stosowane w druku offsetowym, Tusze
drukarskie utwardzane promieniami ultrafioletowymi, Tusze
metaliczne, Tusze termograficzne, Tusze w kartridżach, Tusze
w kasetach rolkowych, Tusze z cynobru do znakowania zwierząt, Tusze zapachowe w mikrokapsułkach do druku fleksograficznego, Utrwalacze do akwareli, Wkłady atramentowe,
napełnione, do faksów, Wkłady atramentowe, pełne, do drukarek, Wkłady wypełnione tuszem stałym do drukarek atramentowych, Wkłady z atramentem jadalnym, pełne, do drukarek, Wkłady z tonerem, napełnione, do urządzeń telefaksowych, Wkłady z tonerem, pełne, do drukarek i fotokopiarek,
Wkłady z tonerem [pełne] do fotokopiarek termicznych,
Wkłady z tonerem [pełne] do drukarek igłowych, Wkłady
z tonerem [pełne] do drukarek laserowych, Wkłady z tonerem [pełne] do urządzeń fotokopiujących, Wkłady z tonerem
[pełne] do fotokopiarek fotograficznych, Wkłady z tonerem
[pełne] do fotokopiarek elektrostatycznych, Wkłady z tonerem [pełne] do obsługiwanych elektronicznie urządzeń drukujących, Zaprawy farbiarskie do skór, Zaprawy farbiarskie
[środki utrwalające] do akwareli, Żywice naturalne w stanie
surowym, Żywice naturalne, Naturalne surowe żywice, Akrylowe farby na bazie wody, Elastyczne farby do ochrony metali przed korozją, Elektroforetyczne materiały powlekające
[farby], Emalie do ceramiki, Emalie do malowania, Emalie
do obręczy kół, Emalie do silników, Emalie samochodowe,
Emalie szkliste [farby], Emalie w postaci farb, Emalie w postaci farb do użytku domowego, Emulsje w postaci farb, Farba
do stosowania w produkcji mebli, Farba do użytku w produkcji ceramiki, Farba do użytku w produkcji samochodów, Farby
akrylowe, Farby akrylowe na bazie wody do użytku w malowaniu domów, Farby akrylowe przeznaczone dla artystów,
Farby antykorozyjne, Farby antystatyczne, Farby bez rozpuszczalników, Farby ceramiczne, Farby dekoracyjne, Farby dla
artystów, Farby dla malarzy, Farby do celów artystycznych,
Farby do tkanin, Farby do użytku biurowego, Farby do użytku
w przemyśle motoryzacyjnym, Farby do użytku w przemyśle drukarskim, Farby do użytku w sztuce i rzemiośle, Farby
do zastosowania na tkaninach, Farby odbijające światło, Farby odblaskowe w sprayu, Farby odporne na czynniki chemiczne, Farby odporne na wysoką temperaturę, Farby ognioodporne, Farby olejne, Farby podkładowe do drewna, Farby
podkładowe do metalu, Farby olejne do użytku w sztuce,
Farby posiadające satynowe wykończenie, Farby samochodowe, Farby świecące, Farby teksturowe, Farby tempery, Farby w pastylkach, Farby w proszku, Farby wewnętrzne, Farby
wodne, Farby wodne do użytku w sztuce, Farby w sprayu,
Farby wodne [inne niż izolacyjne] do użytku w przemyśle
motoryzacyjnym, Glin (Proszek -) do malowania dla malarzy,
artystów i dekoratorów, Gwasze, Lakiery samochodowe, Materiały dla artystów [farby], Materiały malarskie dla artystów,
inne niż pudełka z farbami do użytku szkolnego.
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(210) 537003
(220) 2021 11 28
(731) DONIEC ALEKSANDRA, Sandomierz
(540) (znak słowny)
(540) Hasherezade
(510), (511) 38 Komunikacja za pośrednictwem blogów
online, 41 Publikowanie, sprawozdawczość i pisanie tekstów, Usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, 42 Usługi w zakresie technologii informacyjnych, Usługi naukowe
i technologiczne.
537019
(220) 2021 11 24
VOLTA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VOLTA GROUPE
(210)
(731)

(531) 01.15.23, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 4 Energia elektryczna, Energia elektryczna wytwarzana z energii słonecznej, Energia elektryczna ze źródeł
odnawialnych, 7 Generatory wytwarzające energię elektryczną z energii słonecznej, Przenośne generatory energii
elektrycznej, Silniki do wytwarzania energii elektrycznej,
Aparatura do dostarczania energii [generatory], Generatory
elektryczne korzystające z energii geotermalnej, 9 Falowniki
fotowoltaiczne, Komórki fotowoltaiczne, Moduły fotowoltaiczne, Fotowoltaiczne moduły słoneczne, Akumulatory energii fotowoltaicznej, Instalacje fotowoltaiczne do wytwarzania energii elektrycznej [elektrownie fotowoltaiczne], Kalibrowane referencyjne ogniwa fotowoltaiczne, Urządzenia fotowoltaiczne do wytwarzania energii elektrycznej, Urządzenia
fotowoltaiczne do przekształcania promieniowania słonecznego na energię elektryczną, Fotowoltaiczne urządzenia
i instalacje do wytwarzania energii elektrycznej z energii
słonecznej, Regulatory energii, Aparatura kontrolna [energia
elektryczna], Urządzenia do pomiaru energii elektrycznej,
Przyrządy do pomiaru energii elektrycznej, Panele do rozdziału energii elektrycznej, Kolektory słoneczne do wytwarzania energii elektrycznej, Ogniwa słoneczne do wytwarzania energii elektrycznej, Panele słoneczne do wytwarzania
energii elektrycznej, Przenośne panele słoneczne do wytwarzania energii elektrycznej, Panele słoneczne, Płyty słoneczne, 37 Montaż i konserwacja instalacji fotowoltaicznych,
Instalacja ogniw i modułów fotowoltaicznych, Konserwacja,
naprawa i odnowa urządzeń i instalacji fotowoltaicznych,
Instalowanie systemów zasilanych energią słoneczną, Instalacja urządzeń do wytwarzania energii, Instalacja urządzeń
do oszczędzania energii, Konserwacja i naprawa instalacji
energii słonecznej, Konserwacja i naprawa instalacji grzewczych zasilanych energią słoneczną, Instalacja systemów
paneli słonecznych zasilanych energią słoneczną w budynkach mieszkalnych, Instalacja systemów paneli słonecznych
zasilanych energią słoneczną w budynkach niemieszkalnych,
39 Dystrybucja energii, Dystrybucja energii elektrycznej, Dostarczanie energii elektrycznej, Transmisja energii elektrycznej, Dostawa energii elektrycznej, Magazynowanie energii
elektrycznej, Dystrybucja energii odnawialnej, Dostarczanie
energii cieplnej [dystrybucja], Dostawa i dystrybucja energii,
Przechowywanie energii i paliw, Dystrybucja energii elektrycznej do gospodarstw domowych, Dystrybucja energii
do ogrzewania i chłodzenia budynków, Usługi informacyjne i doradcze w związku z dystrybucją energii, 40 Wytwarzanie energii, Usługi wytwarzania energii, Wytwarzanie
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energii elektrycznej, Powierzchniowe wzorowanie energii,
Produkcja energii przez elektrownie, Wytwarzanie elektryczności z energii słonecznej, Wytwarzanie energii elektrycznej
ze źródeł odnawialnych, 42 Sporządzanie projektów i opracowywanie systemów fotowoltaicznych, Badania w dziedzinie energii, Usługi doradcze dotyczące zużycia energii,
Doradztwo w zakresie oszczędności energii, Projektowanie
i opracowywanie sieci dystrybucji energii, Rejestrowanie danych dotyczących zużycia energii w budynkach, Opracowywanie systemów do zarządzania energią i prądem.
537020
(220) 2021 11 24
VOLTA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VOLTA POLSKA

(210)
(731)

(531) 01.15.23, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 4 Energia elektryczna, Energia elektryczna wytwarzana z energii słonecznej, Energia elektryczna ze źródeł
odnawialnych, 7 Generatory wytwarzające energię elektryczną z energii słonecznej, Przenośne generatory energii
elektrycznej, Silniki do wytwarzania energii elektrycznej,
Aparatura do dostarczania energii [generatory], Generatory
elektryczne korzystające z energii geotermalnej, 9 Falowniki
fotowoltaiczne, Komórki fotowoltaiczne, Moduły fotowoltaiczne, Fotowoltaiczne moduły słoneczne, Akumulatory energii fotowoltaicznej, Instalacje fotowoltaiczne do wytwarzania energii elektrycznej [elektrownie fotowoltaiczne], Kalibrowane referencyjne ogniwa fotowoltaiczne, Urządzenia fotowoltaiczne do wytwarzania energii elektrycznej, Urządzenia
fotowoltaiczne do przekształcania promieniowania słonecznego na energię elektryczną, Fotowoltaiczne urządzenia
i instalacje do wytwarzania energii elektrycznej z energii
słonecznej, Regulatory energii, Aparatura kontrolna [energia
elektryczna], Urządzenia do pomiaru energii elektrycznej,
Przyrządy do pomiaru energii elektrycznej, Panele do rozdziału energii elektrycznej, Kolektory słoneczne do wytwarzania energii elektrycznej, Ogniwa słoneczne do wytwarzania energii elektrycznej, Panele słoneczne do wytwarzania
energii elektrycznej, Przenośne panele słoneczne do wytwarzania energii elektrycznej, Panele słoneczne, Płyty słoneczne, 37 Montaż i konserwacja instalacji fotowoltaicznych,
Instalacja ogniw i modułów fotowoltaicznych, Konserwacja,
naprawa i odnowa urządzeń i instalacji fotowoltaicznych,
Instalowanie systemów zasilanych energią słoneczną, Instalacja urządzeń do wytwarzania energii, Instalacja urządzeń
do oszczędzania energii, Konserwacja i naprawa instalacji
energii słonecznej, Konserwacja i naprawa instalacji grzewczych zasilanych energią słoneczną, Instalacja systemów
paneli słonecznych zasilanych energią słoneczną w budynkach mieszkalnych, Instalacja systemów paneli słonecznych
zasilanych energią słoneczną w budynkach niemieszkalnych,
39 Dystrybucja energii, Dystrybucja energii elektrycznej, Dostarczanie energii elektrycznej, Transmisja energii elektrycznej, Dostawa energii elektrycznej, Magazynowanie energii
elektrycznej, Dystrybucja energii odnawialnej, Dostarczanie
energii cieplnej [dystrybucja], Dostawa i dystrybucja energii,
Przechowywanie energii i paliw, Dystrybucja energii elektrycznej do gospodarstw domowych, Dystrybucja energii
do ogrzewania i chłodzenia budynków, Usługi informacyjne i doradcze w związku z dystrybucją energii, 40 Wytwa-
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rzanie energii, Usługi wytwarzania energii, Wytwarzanie
energii elektrycznej, Powierzchniowe wzorowanie energii,
Produkcja energii przez elektrownie, Wytwarzanie elektryczności z energii słonecznej, Wytwarzanie energii elektrycznej
ze źródeł odnawialnych, 42 Sporządzanie projektów i opracowywanie systemów fotowoltaicznych, Badania w dziedzinie energii, Usługi doradcze dotyczące zużycia energii,
Doradztwo w zakresie oszczędności energii, Projektowanie
i opracowywanie sieci dystrybucji energii, Rejestrowanie danych dotyczących zużycia energii w budynkach, Opracowywanie systemów do zarządzania energią i prądem.
537024
(220) 2021 11 29
PHARM SUPPLY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Keratostill
(510), (511) 3 Chusteczki nasączone preparatami czyszczącymi, Chusteczki zawierające preparaty czyszczące,
Płyny do czyszczenia, Płyny do mycia, Roztwory do czyszczenia szkieł okularów, Ściereczki nasączane detergentami,
do czyszczenia, Ściereczki nasączone preparatem czyszczącym do czyszczenia okularów, Ściereczki nasączone środkiem czyszczącym do czyszczenia okularów, Środki czyszczące do szkła, Chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi,
Chusteczki nasączane preparatami kosmetycznymi, Kosmetyki, Kosmetyki do użytku osobistego, Kosmetyki i preparaty
kosmetyczne, Kosmetyki naturalne, Kosmetyki nielecznicze,
Kosmetyki zawierające pantenol, Kosmetyki zawierające
kwas hialuronowy, Maści do celów kosmetycznych, Nasączone chusteczki do użytku kosmetycznego, Nawilżane chusteczki nasączone balsamem kosmetycznym, Olejki do celów
kosmetycznych, Płatki oczyszczające nasączone preparatami
toaletowymi, Płatki oczyszczające nasączone kosmetykami, Preparaty kosmetyczne do twarzy, Waciki do celów kosmetycznych, Żel z aloesem do celów kosmetycznych, Żele
do masażu, inne niż do celów medycznych, 5 Farmaceutyki
i naturalne środki lecznicze, Krople do oczu, Leki do celów
weterynaryjnych, Leki weterynaryjne, Mineralne preparaty
spożywcze do celów medycznych, Nośniki uwalniające leki
w postaci rozpuszczalnych warstw ułatwiających uwalnianie
preparatów farmaceutycznych, Nośniki uwalniające leki ułatwiające uwalnianie preparatów farmaceutycznych, Preparaty aminokwasowe do użytku medycznego, Preparaty chemiczne do celów medycznych, Preparaty chemiczne do celów weterynaryjnych, Preparaty farmaceutyczne do użytku
weterynaryjnego, Preparaty farmaceutyczne dla zwierząt,
Preparaty i substancje weterynaryjne, Preparaty lecznicze
do pielęgnacji zdrowia, Preparaty medyczne, Preparaty rehydratacyjne, Preparaty weterynaryjne, Preparaty witaminowe
i mineralne, Preparaty zawierające pantenol do użytku medycznego, Preparaty zawierające tryptofan, Serum łagodzące do skóry [lecznicze], Serum kojące dla skóry [lecznicze],
Środki nawilżające do celów chirurgicznych, Środki nawilżające do użytku medycznego, Suplementy do karm do celów
weterynaryjnych, Suplementy wzmacniające zawierające
preparaty parafarmaceutyczne stosowane profilaktycznie
i dla rekonwalescentów, Wody mineralne do celów medycznych, Antyseptyczne preparaty oczyszczające, Antyseptyki,
Chusteczki do celów medycznych, Chusteczki odkażające,
Nasączone chusteczki lecznicze, Płyny dezynfekujące [inne
niż mydło], Preparaty antybakteryjne, Preparaty antyseptyczne, Preparaty antyseptyczne o działaniu terapeutycznym, Preparaty antyseptyczne o działaniu profilaktycznym, Preparaty bakteriobójcze [inne niż mydło], Preparaty
czyszczące do szkieł kontaktowych, Produkty sterylizujące
(210)
(731)
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do przemywania, Przeciwdrobnoustrojowe płyny do mycia
twarzy, Roztwory do dezynfekcji soczewek kontaktowych,
Roztwory do płukania soczewek kontaktowych, Roztwory
do sterylizacji soczewek kontaktowych, Roztwory do szkieł
kontaktowych, Roztwory nawilżające do soczewek kontaktowych, Roztwory neutralizujące do soczewek kontaktowych,
Ściereczki do czyszczenia nasączone środkami dezynfekującymi, do celów higienicznych, Środki bakteriobójcze, Środki
dezynfekcyjne do celów higienicznych, Środki dezynfekcyjne do celów medycznych, Środki dezynfekcyjne do szkieł
kontaktowych, Środki dezynfekujące do użytku weterynaryjnego, Środki dezynfekujące do użytku domowego, Środki dezynfekujące, którymi nasączane są chusteczki, Środki
do usuwania bakterii, Środki odkażające, Środki odkażające
do użytku domowego, Dietetyczna żywność do celów medycznych, Dietetyczna żywność przystosowana do celów
medycznych, Dietetyczne preparaty żywnościowe przystosowane do celów medycznych, Dietetyczne środki spożywcze do celów medycznych, Krople witaminowe, Mieszane
preparaty witaminowe, Mineralne suplementy diety dla ludzi, Mineralne suplementy diety, Mineralne suplementy odżywcze, Nutraceutyki do stosowania jako suplementy diety,
Odżywcze suplementy diety, Preparaty nutraceutyczne dla
ludzi, Preparaty nutraceutyczne do celów terapeutycznych
lub medycznych, Produkty dietetyczne do celów medycznych, Przeciwutleniacze do użytku leczniczego, Przeciwutleniacze do użytku dietetycznego, 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 osób ze specjalnymi wymaganiami dietetycznymi, Suplementy diety dla
ludzi i zwierząt, Suplementy diety do użytku medycznego,
Suplementy diety o działaniu kosmetycznym, Suplementy
odżywcze w płynie, Suplementy prebiotyczne, Witaminy
i preparaty witaminowe, Żywność dietetyczna do celów
leczniczych, Żywność dla diabetyków, Żywność dla diet medycznych, Lubrykanty do celów medycznych.
(210) 537029
(220) 2021 11 29
(731) FILIPIŃSKA MONIKA, Jelenia Góra
(540) (znak słowny)
(540) Puszczowisko
(510), (511) 41 Organizowanie konferencji, wystaw i konkursów.
(210) 537030
(220) 2021 11 29
(731) SIKORSKA-REUTT MAŁGORZATA, Niechorze
(540) (znak słowny)
(540) BOMORZE
(510), (511) 35 Usługi handlu detalicznego w zakresie żywności, Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze środkami
spożywczymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku ze środkami spożywczymi, 40 Konserwowanie żywności, Mrożenie
żywności, Obróbka żywności gotowanej, Przetwarzanie
żywności, Przetwarzanie żywności gotowanej, Żywność
(Wędzenie -), Przetwórstwo ryb, Wędzenie ryb, 43 Usługi
barowe, Usługi barmanów, Oferowanie żywności i napojów
dla gości w restauracjach, Serwowanie żywności i napojów
dla gości w restauracjach, Usługi restauracyjne, Restauracje
dla turystów, Usługi barów i restauracji, Usługi hotelowe,
Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, Dostarczanie żywności i napojów za pośrednictwem furgonetek, Oferowanie żywności i napojów
w restauracjach i barach, Oferowanie żywności i napojów dla
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gości, 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, Restauracje oferujące dania na wynos, Serwowanie jedzenia
i napojów, Serwowanie żywności i napojów dla gości, Serwowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, Usługi restauracji sprzedających posiłki na wynos, Usługi w zakresie dostarczania napojów, Usługi w zakresie gotowania
posiłków, Usługi w zakresie jedzenia na wynos, Usługi w zakresie przygotowywania jedzenia i napojów, Usługi w zakresie sprzedaży posiłków na wynos, Usługi w zakresie żywności
i napojów na wynos, Usługi zaopatrzenia w napoje, Usługi
zaopatrzenia w żywność i napoje, Zapewnianie żywności
i napojów w restauracjach.
537031
(220) 2021 11 29
CUD NATURY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) KANIA
(510), (511) 32 Napoje bezalkoholowe, Napoje owocowe,
Napoje aromatyzowane owocami, Napoje owocowe i soki
owocowe.

(210)
(731)

537032
(220) 2021 11 29
RAGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) HOOPLY
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej w związku z obręczami sportowymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z obręczami sportowymi, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z artykułami gimnastycznymi i sportowymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z artykułami gimnastycznymi i sportowymi.
(210)
(731)

537033
(220) 2021 11 29
RAGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) FLLUFFY
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej w związku
z podkładami z tworzywa sztucznego do kuwet dla zwierząt domowych, Usługi sprzedaży hurtowej w związku
z podkładami z tworzywa sztucznego do kuwet dla zwierząt domowych.
(210)
(731)

537034
(220) 2021 11 29
PHARM SUPPLY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Keratosept
(510), (511) 3 Kosmetyki do stosowania na skórę, Nawilżane
chusteczki kosmetyczne, Nawilżane odświeżające chusteczki kosmetyczne, Płynne kremy [kosmetyki], Płyny pielęgnacyjne, Żelowe płatki pod oczy do celów kosmetycznych,
Chusteczki zawierające preparaty czyszczące, Nawilżane
chusteczki nasączone środkiem oczyszczającym, Roztwory
do czyszczenia szkieł okularów, Ściereczki nasączone preparatem czyszczącym do czyszczenia okularów, Ściereczki
nasączone środkiem czyszczącym do czyszczenia okularów,
Uniwersalne waciki bawełniane do użytku osobistego, Kosmetyczne żele pod oczy, Krem pod oczy, Nielecznicze kre(210)
(731)
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my pod oczy, Płyny do oczu, Produkty do pielęgnacji oczu,
nielecznicze, Środki do oczyszczania skóry twarzy, Środki
do oczyszczania skóry twarzy [kosmetyki], Środki nawilżające
do twarzy [kosmetyki], Środki nawilżające [kosmetyki], Żele
pod oczy, Chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi,
Chusteczki nasączane preparatami kosmetycznymi, Kosmetyki, Kosmetyki do użytku osobistego, Kosmetyki i preparaty
kosmetyczne, Kosmetyki nielecznicze, Kosmetyki zawierające pantenol, Kosmetyki zawierające kwas hialuronowy, Płatki
oczyszczające nasączone kosmetykami, Płatki oczyszczające nasączone preparatami toaletowymi, Puszki bawełniane
do celów kosmetycznych, Waciki do celów kosmetycznych,
Żel z aloesem do celów kosmetycznych, 5 Środki dezynfekcyjne i antyseptyczne, Lubrykanty na bazie wody do użytku
osobistego, Płyny do przemywania oczu, Preparaty do irygacji do celów medycznych, Preparaty higieniczne do celów
medycznych, Preparaty higieniczne do użytku medycznego,
Preparaty higieniczne do celów weterynaryjnych, Produkty
higieniczne do celów medycznych, Roztwory oczyszczające do użytku medycznego, Żele nawilżające do użytku
osobistego, Środki sanitarne do celów medycznych, Detergenty bakteriobójcze, Antyseptyczne preparaty do mycia,
Antyseptyki, Antyseptyczne preparaty oczyszczające, Chusteczki antybakteryjne, Chusteczki do celów medycznych,
Chusteczki nasączone preparatami przeciwbakteryjnymi,
Chusteczki odkażające, Preparaty antybakteryjne, Preparaty
antyseptyczne, Preparaty antyseptyczne o działaniu terapeutycznym, Preparaty antyseptyczne o działaniu profilaktycznym, Preparaty czyszczące do szkieł kontaktowych, Produkty sterylizujące do przemywania, Roztwory do dezynfekcji soczewek kontaktowych, Roztwory do płukania soczewek
kontaktowych, Roztwory do sterylizacji soczewek kontaktowych, Roztwory do szkieł kontaktowych, Roztwory nawilżające do soczewek kontaktowych, Roztwory neutralizujące
do soczewek kontaktowych, Ściereczki do czyszczenia nasączone środkami dezynfekującymi, do celów higienicznych,
Środki bakteriobójcze, Środki dezynfekcyjne do celów higienicznych, Środki dezynfekcyjne do celów medycznych,
Środki dezynfekcyjne do przyrządów medycznych, Środki
dezynfekcyjne do szkieł kontaktowych, Środki dezynfekujące
do użytku weterynaryjnego, Środki dezynfekujące do użytku
domowego, Środki do usuwania bakterii, Środki odkażające
do przyrządów i aparatury medycznej, Antybakteryjne środki do mycia, Antybakteryjne żele na bazie alkoholu do odkażania skóry, Antybiotyki, Antybiotyki dla ludzi, Antybiotyki
do użytku weterynaryjnego, Antybiotyki w formie płynów
leczniczych, Krople do nawilżania oczu, Krople do uszu,
Leki dla ludzi, Leki do celów weterynaryjnych, Leki przeciwzakaźne, Płyny do oczu do użytku medycznego, Preparaty
bakteriologiczne do użytku farmaceutycznego, Preparaty
farmaceutyczne antybakteryjne, Preparaty farmaceutyczne do chirurgii okulistycznej i wewnątrzgałkowej, Preparaty
farmaceutyczne do leczenia chorób zakaźnych, Preparaty
farmaceutyczne do leczenia chorób i dolegliwości oczu, Preparaty farmaceutyczne do leczenia chorób wywoływanych
przez bakterie, Preparaty farmaceutyczne do zapobiegania
chorobom zapalnym, Preparaty farmaceutyczne do użytku
w okulistyce, Preparaty farmaceutyczne stosowane w zapobieganiu stanów zapalnych, Preparaty farmaceutyczne
do zapobiegania schorzeniom wywoływanym przez bakterie, Preparaty farmaceutyczne do zapobiegania schorzeniom oczu, Preparaty i substancje farmaceutyczne z właściwościami przeciwzapalnymi, Preparaty lecznicze do leczenia
chorób zakaźnych, Preparaty nawilżające do oczu, Preparaty
oftalmologiczne, Preparaty przeciwwirusowe, Preparaty zawierające aloes do celów farmaceutycznych, Przeciwbakteryjne preparaty farmaceutyczne, Przeciwinfekcyjne substan-

114

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

cje do stosowania miejscowego do leczenia infekcji oczu,
Środki lepkosprężyste do celów okulistycznych, Środki przeciwwirusowe, Substancje antybakteryjne do celów medycznych, Krople do oczu, Leki weterynaryjne, Lubrykanty do celów medycznych, Nasączone chusteczki lecznicze, Preparaty
bakteriologiczne do celów medycznych, Preparaty bakteriologiczne do celów weterynaryjnych, Preparaty bakteryjne
do celów weterynaryjnych, Preparaty bakteryjne do celów
medycznych, Preparaty medyczne, Preparaty weterynaryjne,
Środki nawilżające do użytku medycznego, Wody mineralne
do celów medycznych.
537035
(220) 2021 11 29
ROZMYSŁOWSKA MAŁGORZATA STUDIO MG,
Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Speaking Corner
(210)
(731)
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do uszu, Lecznicze kremy do ust, Lecznicze kremy ochronne,
Leki do celów weterynaryjnych, Leki pomocnicze [wspierające] do celów medycznych, Maści do celów farmaceutycznych, Maść do oczu do użytku medycznego, Maści lecznicze
do leczenia schorzeń dermatologicznych, Maści o właściwościach leczniczych, Maści przeciwzapalne, Maści z antybiotykami, Preparaty dermatologiczne, Preparaty czyszczące
do skóry do użytku medycznego, Preparaty do pielęgnacji
skóry do celów medycznych, Preparaty farmaceutyczne
do leczenia chorób i dolegliwości oczu, Preparaty farmaceutyczne do użytku w okulistyce, Preparaty farmaceutyczne
do zapobiegania chorobom oczu, Preparaty farmaceutyczne do zapobiegania schorzeniom oczu, Preparaty farmaceutyczne do leczenia ran, Preparaty nawilżające do oczu, Preparaty oftalmologiczne, Środki do leczenia oparzeń, Środki
lepkosprężyste do celów okulistycznych, Wazelina do celów
medycznych, Wazelina do celów weterynaryjnych, Żele
do stosowania miejscowego do użytku medycznego i terapeutycznego, Dodatki dietetyczne, Dodatki witaminowe,
Dodatki odżywcze, Multiwitaminy, Preparaty witaminowe,
Preparaty witaminowe i mineralne, Preparaty zawierające witaminę A, Suplementy diety składające się z witamin.
537076
(220) 2021 11 25
SANO - NOWOCZESNE ŻYWIENIE ZWIERZĄT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sękowo
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BuforQ
(210)
(731)

(531) 02.07.01, 26.13.25, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 41 Usługi w zakresie tłumaczeń pisemnych, Tłumaczenia językowe, Edukacja, rozrywka i sport, Świadczenie
usług w zakresie tłumaczeń, Tłumaczenia językowe ustne,
Tłumaczenia (Usługi -), Tłumaczenie ustne [język], Usługi
w zakresie tłumaczeń ustnych i pisemnych, Edukacja [nauczanie], Nauczanie, Nauczanie języków, Nauczanie języków
obcych, Nauczanie w szkołach podstawowych, Nauczanie
w szkołach średnich, Nauczanie w szkołach z kursami przygotowawczymi, Usługi edukacyjne w szkołach średnich,
Kształcenie na uniwersytetach i w szkołach wyższych, Organizowanie i prowadzenie kursów w szkołach dziennych dla
dorosłych, 43 Zapewnianie opieki przed szkołą.
537036
(220) 2021 11 29
PHARM SUPPLY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Kerato VitA
(510), (511) 3 Preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, Aloesowe preparaty do celów kosmetycznych, Chusteczki nasączane preparatami kosmetycznymi, Chusteczki nasączane
płynami kosmetycznymi, Kosmetyki, Kosmetyki do użytku osobistego, Kosmetyki i preparaty kosmetyczne, Maści
do celów kosmetycznych, Preparaty kosmetyczne do twarzy, Żel z aloesem do celów kosmetycznych, 5 Higieniczne
środki nawilżające, Lubrykanty na bazie wody do użytku osobistego, Płyny do przemywania oczu, Preparaty higieniczne
do użytku medycznego, Preparaty do irygacji do celów medycznych, Preparaty higieniczne do celów weterynaryjnych,
Produkty higieniczne do celów medycznych, Żele nawilżające do użytku osobistego, Balsamiczne preparaty do celów
medycznych, Balsamy do celów farmaceutycznych, Balsamy
do użytku medycznego, Farmaceutyczne produkty dermatologiczne, Farmaceutyczne preparaty i substancje antyalergiczne, Kompresy lecznicze, Kremy do ciała do użytku farmaceutycznego, Kremy do pielęgnacji skóry do użytku medycznego, Kremy lecznicze, Kremy farmaceutyczne, Krople
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 27.05.02
(510), (511) 5 Suplementy diety dla zwierząt, preparaty weterynaryjne, preparaty diagnostyczne do celów weterynaryjnych, preparaty witaminowe, 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.
537096
(220) 2021 11 25
MEDIRATY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Lm pay

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 27.05.08, 29.01.13, 26.04.02, 26.04.04, 26.04.05
(510), (511) 36 Agencje kredytowe, Analizy finansowe,
Bankowość online, Crowdfunding, Doradztwo w sprawach
finansowych, Faktoring, Gwarantowanie ubezpieczeń na życie, Inwestycje finansowe, Inwestycje kapitałowe, Leasing
finansowy, Ocena finansowa aktywów własności intelektualnej, Opracowywanie kosztorysów do celów wyceny kosztów,
Pożyczanie pod zastaw, Pożyczki [finansowanie], Pożyczki ratalne, Przetwarzanie płatności dokonanych za pomocą kart
debetowych, Przetwarzanie płatności dokonanych za pomocą kart kredytowych, Sponsorowanie finansowe, Transakcje finansowe, Udzielanie informacji finansowych, Usługi badań dotyczących finansów, Usługi finansowania, usługi gwa-
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rancyjne, Usługi gwarantowania ubezpieczeń zdrowotnych,
Usługi portfela elektronicznego (usługi w zakresie płatności),
Usługi pośrednictwa finansowego w zakresie ceł, Zarządzanie finansami, Zarządzanie finansowe płatnościami z tytułu
refundacji w imieniu osób trzecich.
537099
(220) 2021 11 26
POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI
SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PLCOIN
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 26.01.03, 29.01.11
(510), (511) 9 Komputerowe systemy i programy operacyjne, Aplikacje mobilne, Programy i oprogramowanie komputerowe do użytku w zakresie działalności gospodarczej,
usług finansowych. monetarnych i bankowych, Programy
i oprogramowanie komputerowe do obsługi bankowości
elektronicznej, obsługi transakcji finansowych i transakcji
walutowych, Programy i oprogramowanie komputerowe
do obsługi usług portfela cyfrowego i płatności elektronicznych, Programy i oprogramowanie komputerowe w dziedzinie aktywów cyfrowych, kryptoaktywów. pieniądza elektronicznego, kryptowalut, walut cyfrowych, walut wirtualnych
i cyfrowych tokenów, Programy i oprogramowanie do zarządzania transakcjami z wykorzystaniem aktywów cyfrowych,
kryptoaktywów, pieniądza elektronicznego, kryptowalut.
walut cyfrowych, walut wirtualnych i cyfrowych tokenów,
Oprogramowanie komputerowe do pobrania dla technologii blockchain, Oprogramowanie komputerowe do pobrania
do zarządzania transakcjami z wykorzystaniem kryptowalut
za pomocą technologii łańcucha bloków [blockchain], Programy i oprogramowanie do monitorowania, wykrywania
i analizowania zagrożeń dla sieci komputerowych, Oprogramowanie antywirusowe, Oprogramowanie chroniące przed
programami szpiegującymi, Oprogramowanie do komputerowych zapór sieciowych, Oprogramowanie do kryptografii, Utrwalone na nośnikach informacje i dane, Komputerowe bazy danych, Elektroniczne bazy danych, Interaktywne
bazy danych, Elektroniczne katalogi, Programy i oprogramowanie umożliwiające utrzymywanie baz danych, Oprogramowanie i programy komputerowe do wyszukiwania
i gromadzenia danych i informacji z zakresu działalności
gospodarczej, finansów, bankowości, aktywów cyfrowych,
kryptoaktywów, pieniądza elektronicznego, kryptowalut,
walut cyfrowych, walut wirtualnych i cyfrowych tokenów,
Karty bankowe, Karty bankomatowe, Karty płatnicze, Karty identyfikacyjne, Karty debetowe, Karty kredytowe, Karty
obciążeniowe, Karty wstępnie opłacone, Karty inteligentne
[karty z układem scalonym], Elektroniczne kodowane karty
z mikroprocesorem, Tokeny bezpieczeństwa [urządzenia
szyfrujące], Klucze kryptograficzne do pobrania, otrzymywania i wydawania kryptoaktywów i kryptowalut, Urządzenia
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do przetwarzania płatności elektronicznych, 36 Usługi finansowe, monetarne i bankowe, Usługi bankowe z dostępem
bezpośrednim przez Internet lub telefon [home banking],
Bankowość internetowa, Bankowość elektroniczna, Bankowość telefoniczna, Bankowość hipoteczna i pośrednictwo
w tym zakresie, Usługi bankowe i finansowe dla klientów
korporacyjnych, Usługi dotyczące finansów przedsiębiorstw,
Zarządzanie finansami korporacyjnymi, Usługi operacji bankowych i finansowych, Usługi płatności finansowych, Przelewy i transakcje finansowe oraz usługi płatnicze, Przetwarzanie i obsługa płatności, Usługi w zakresie elektronicznych
płatności, Przeprowadzanie bezgotówkowych transakcji
płatniczych, Elektroniczne przetwarzanie płatności za pośrednictwem światowej sieci komputerowej, Elektroniczne transakcje walutowe, Finansowe usługi rozrachunkowe
i rozliczeniowe, Bankowe usługi rozliczeniowe, Rozliczanie
transakcji papierów wartościowych, Rejestrowanie transakcji
w zakresie finansów i inwestycji przeprowadzanych między
stronami, Usługi finansowe związane z akredytywą, Wydawanie akredytyw i certyfikatów depozytowych, Prowadzenie rachunków bankowych, Usługi gotówkowe i przekazy
pieniężne, Operacje czekowe i wekslowe, Usługi dotyczące
kart bankowych, kart kredytowych, kart debetowych i elektronicznych kart płatniczych, Usługi walutowe, Handel walutami i wymiana walut, Usługi kantorów, Usługi finansowe
związane z aktywami cyfrowymi, kryptoaktywami, pieniądzem elektronicznym, kryptowalutami, walutami cyfrowymi,
walutami wirtualnymi oraz cyfrowymi tokenami, Transakcje
finansowe za pośrednictwem łańcucha blokowego, Transfer
elektroniczny aktywów cyfrowych, kryptoaktywów i kryptowalut, transfer elektroniczny środków wykonywany za pośrednictwem technologii blockchain, Wymiana finansowa
aktywów cyfrowych, kryptoaktywów i kryptowalut, Usługi
kredytowe, Usługi udzielania pożyczek, Finansowanie i organizowanie sprzedaży na kredyt oraz sprzedaży ratalnej,
Usługi brokerskie w zakresie ubezpieczeń, działalności finansowej i nieruchomości, Wyceny i analizy finansowe, Usługi
inwestycyjne, Usługi powiernicze, Powiernictwo środków
pieniężnych, Korporacyjne usługi powiernicze, Usługi funduszy inwestycyjnych, Fundusze emerytalne, Pośrednictwo
w zakresie papierów wartościowych i aktywów, Rejestracja
udziałów i papierów wartościowych, Rejestrowanie transferu
udziałów, akcji i papierów wartościowych, Obrót towarami
giełdowymi i papierami wartościowymi, Usługi giełdowe,
giełdy prowadzące obrót akcjami i innymi papierami wartościowymi, usługi giełdy papierów wartościowych, usługi
giełdy elektronicznej, Giełdy aktywów cyfrowych, kryptoaktywów, pieniądza elektronicznego, kryptowalut, walut
cyfrowych, walut wirtualnych i cyfrowych tokenów, Usługi
w zakresie zarządzania aktywami, Usługi maklerskie, Usługi
w zakresie bankomatów, Usługi ubezpieczeniowe, Leasing
finansowy, Factoring, Usługi w zakresie nieruchomości, Usługi w zakresie kupna-sprzedaży nieruchomości, Zarządzanie
nieruchomościami, Usługi nabywania gruntów, Wynajem
nieruchomości i majątku, Usługi w zakresie emitowania obligacji i listów zastawnych, Usługi w zakresie windykacji długu,
Usługi nabywania i zbywania wierzytelności, Usługi depozytowe, Obsługa kont depozytowych, Usługi przechowywania
w depozycie, Udzielanie poręczeń i gwarancji, Gwarancje
i poręczenia finansowe, Udzielanie gwarancji i zabezpieczeń,
Usługi dotyczące ubezpieczeń gwarancji, Usługi w zakresie
gwarancji umów, Gromadzenie funduszy i sponsorowanie
finansowe, Organizowanie finansowania projektów w zakresie aktywów cyfrowych, kryptoaktywów, pieniądza elektronicznego, kryptowalut, walut cyfrowych, walut wirtualnych
i cyfrowych tokenów, Sponsorowanie i finansowanie działalności kulturalnej, rozrywkowej i sportowej, Zbiórki funduszy
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na cele dobroczynne, społeczne, szkoleniowe, edukacyjne,
sportowe oraz ekologiczne, Usługi zbierania funduszy za pośrednictwem strony internetowej do finansowania publicznego [crowdfunding], Usługi doradcze, konsultacyjne i informacyjne w zakresie wyżej wymienionych usług, 42 Usługi
projektowania, wdrażania, rozwoju, serwisowania i modernizacji systemów i programów komputerowych, Projektowanie, rozwój i wdrażanie oprogramowania dla technologii
blockchain, Hosting serwerów, Usługi przygotowywania
serwisów internetowych, Administrowanie stronami internetowymi, Tworzenie i projektowanie platform i stron internetowych do handlu elektronicznego, Doradztwo związane
z tworzeniem i projektowaniem platform i stron internetowych do handlu elektronicznego, Programowanie komputerowe w dziedzinie aktywów cyfrowych, kryptoaktywów,
pieniądza elektronicznego, kryptowalut, walut cyfrowych,
walut wirtualnych i cyfrowych tokenów, Oprogramowanie
jako usługa [SaaS] do zapisu danych i zarządzania danymi
z zakresu walut cyfrowych w kryptograficznym rejestrze
współdzielonym, Usługi w zakresie tworzenia aktywów cyfrowych mogących stanowić przedmiot obrotu, Certyfikacja i przechowywanie danych za pośrednictwem łańcucha
blokowego [blockchain], Usługi w zakresie uwierzytelniania
użytkowników z zastosowaniem technologii blockchain,
Łańcuch bloków jako usługa [BaaS], Wydobywanie kryptowaluty, Kopanie kryptowaluty, Hosting treści cyfrowych,
Usługi doradcze, konsultacyjne i informacyjne w zakresie
wyżej wymienionych usług.
537102
(220) 2021 11 26
POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI
SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PLCOIN
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.11, 26.01.01, 26.01.19
(510), (511) 9 Komputerowe systemy i programy operacyjne, Aplikacje mobilne, Programy i oprogramowanie komputerowe do użytku w zakresie działalności gospodarczej,
usług finansowych, monetarnych i bankowych, Programy
i oprogramowanie komputerowe do obsługi bankowości
elektronicznej, obsługi transakcji finansowych i transakcji
walutowych, Programy i oprogramowanie komputerowe
do obsługi usług portfela cyfrowego i płatności elektronicznych, Programy i oprogramowanie komputerowe w dziedzinie aktywów cyfrowych, kryptoaktywów, pieniądza elektronicznego, kryptowalut, walut cyfrowych, walut wirtualnych
i cyfrowych tokenów, Programy i oprogramowanie do zarządzania transakcjami z wykorzystaniem aktywów cyfrowych,
kryptoaktywów, pieniądza elektronicznego, kryptowalut,
walut cyfrowych, walut wirtualnych i cyfrowych tokenów,
Oprogramowanie komputerowe do pobrania dla technologii blockchain, Oprogramowanie komputerowe do pobrania
do zarządzania transakcjami z wykorzystaniem kryptowalut
za pomocą technologii łańcucha bloków [blockchain], Programy i oprogramowanie do monitorowania, wykrywania
i analizowania zagrożeń dla sieci komputerowych, Oprogramowanie antywirusowe, Oprogramowanie chroniące przed
programami szpiegującymi, Oprogramowanie do komputerowych zapór sieciowych, Oprogramowanie do kryptografii,
Utrwalone na nośnikach informacje i dane, Komputerowe
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bazy danych, Elektroniczne bazy danych, Interaktywne bazy
danych, Elektroniczne katalogi, Programy i oprogramowanie
umożliwiające utrzymywanie baz danych, Oprogramowanie
i programy komputerowe do wyszukiwania i gromadzenia
danych i informacji z zakresu działalności gospodarczej, finansów, bankowości, aktywów cyfrowych, kryptoaktywów,
pieniądza elektronicznego, kryptowalut, walut cyfrowych,
walut wirtualnych i cyfrowych tokenów, Karty bankowe,
Karty bankomatowe, Karty płatnicze, Karty identyfikacyjne,
Karty debetowe, Karty kredytowe, Karty obciążeniowe, Karty wstępnie opłacone, Karty inteligentne [karty z układem
scalonym], Elektroniczne kodowane karty z mikroprocesorem, Tokeny bezpieczeństwa [urządzenia szyfrujące], Klucze
kryptograficzne do pobrania, otrzymywania i wydawania
kryptoaktywów i kryptowalut, Urządzenia do przetwarzania
płatności elektronicznych, 36 Usługi finansowe, monetarne
i bankowe, Usługi bankowe z dostępem bezpośrednim przez
Internet lub telefon [home banking], Bankowość internetowa, Bankowość elektroniczna, Bankowość telefoniczna, Bankowość hipoteczna i pośrednictwo w tym zakresie, Usługi
bankowe i finansowe dla klientów korporacyjnych, Usługi
dotyczące finansów przedsiębiorstw, Zarządzanie finansami
korporacyjnymi, Usługi operacji bankowych i finansowych,
Usługi płatności finansowych, Przelewy i transakcje finansowe oraz usługi płatnicze, Przetwarzanie i obsługa płatności,
Usługi w zakresie elektronicznych płatności, Przeprowadzanie bezgotówkowych transakcji płatniczych, Elektroniczne
przetwarzanie płatności za pośrednictwem światowej sieci
komputerowej, Elektroniczne transakcje walutowe, Finansowe usługi rozrachunkowe i rozliczeniowe, Bankowe usługi
rozliczeniowe, Rozliczanie transakcji papierów wartościowych, Rejestrowanie transakcji w zakresie finansów i inwestycji przeprowadzanych między stronami, Usługi finansowe
związane z akredytywą, Wydawanie akredytyw i certyfikatów depozytowych, Prowadzenie rachunków bankowych,
Usługi gotówkowe i przekazy pieniężne, Operacje czekowe
i wekslowe, Usługi dotyczące kart bankowych, kart kredytowych, kart debetowych i elektronicznych kart płatniczych,
Usługi walutowe, Handel walutami i wymiana walut, Usługi
kantorów, Usługi finansowe związane z aktywami cyfrowymi, kryptoaktywami, pieniądzem elektronicznym, krypto
walutami, walutami cyfrowymi, walutami wirtualnymi oraz
cyfrowymi tokenami, Transakcje finansowe za pośrednictwem łańcucha blokowego, Transfer elektroniczny aktywów
cyfrowych, kryptoaktywów i kryptowalut, transfer elektroniczny środków wykonywany za pośrednictwem technologii blockchain, Wymiana finansowa aktywów cyfrowych,
kryptoaktywów i kryptowalut, Usługi kredytowe, Usługi
udzielania pożyczek, Finansowanie i organizowanie sprzedaży na kredyt oraz sprzedaży ratalnej, Usługi brokerskie w zakresie ubezpieczeń, działalności finansowej i nieruchomości,
Wyceny i analizy finansowe, Usługi inwestycyjne, Usługi powiernicze, Powiernictwo środków pieniężnych, Korporacyjne
usługi powiernicze, Usługi funduszy inwestycyjnych, Fundusze emerytalne, Pośrednictwo w zakresie papierów wartościowych i aktywów, Rejestracja udziałów i papierów wartościowych, Rejestrowanie transferu udziałów, akcji i papierów
wartościowych, Obrót towarami giełdowymi i papierami
wartościowymi, Usługi giełdowe, giełdy prowadzące obrót
akcjami i innymi papierami wartościowymi, usługi giełdy papierów wartościowych, usługi giełdy elektronicznej, Giełdy
aktywów cyfrowych, kryptoaktywów, pieniądza elektronicznego, kryptowalut, walut cyfrowych, walut wirtualnych i cyfrowych tokenów, Usługi w zakresie zarządzania aktywami,
Usługi maklerskie, Usługi w zakresie bankomatów, Usługi
ubezpieczeniowe, Leasing finansowy, Factoring, Usługi w zakresie nieruchomości, Usługi w zakresie kupna-sprzedaży
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nieruchomości, Zarządzanie nieruchomościami, Usługi nabywania gruntów, Wynajem nieruchomości i majątku, Usługi
w zakresie emitowania obligacji i listów zastawnych, Usługi
w zakresie windykacji długu, Usługi nabywania i zbywania
wierzytelności, Usługi depozytowe, Obsługa kont depozytowych, Usługi przechowywania w depozycie, Udzielanie poręczeń i gwarancji, Gwarancje i poręczenia finansowe, Udzielanie gwarancji i zabezpieczeń, Usługi dotyczące ubezpieczeń
gwarancji, Usługi w zakresie gwarancji umów, Gromadzenie
funduszy i sponsorowanie finansowe, Organizowanie finansowania projektów w zakresie aktywów cyfrowych, kryptoaktywów, pieniądza elektronicznego, kryptowalut, walut
cyfrowych, walut wirtualnych i cyfrowych tokenów, Sponsorowanie i finansowanie działalności kulturalnej, rozrywkowej
i sportowej, Zbiórki funduszy na cele dobroczynne, społeczne, szkoleniowe, edukacyjne, sportowe oraz ekologiczne,
Usługi zbierania funduszy za pośrednictwem strony internetowej do finansowania publicznego [crowdfunding], Usługi
doradcze, konsultacyjne i informacyjne w zakresie wyżej wymienionych usług, 42 Usługi projektowania, wdrażania, rozwoju, serwisowania i modernizacji systemów i programów
komputerowych, Projektowanie, rozwój i wdrażanie oprogramowania dla technologii blockchain, Hosting serwerów,
Usługi przygotowywania serwisów internetowych, Administrowanie stronami internetowymi, Tworzenie i projektowanie platform i stron internetowych do handlu elektronicznego, Doradztwo związane z tworzeniem i projektowaniem
platform i stron internetowych do handlu elektronicznego,
Programowanie komputerowe w dziedzinie aktywów cyfrowych, kryptoaktywów, pieniądza elektronicznego, kryptowalut, walut cyfrowych, walut wirtualnych i cyfrowych
tokenów, Oprogramowanie jako usługa [SaaS] do zapisu
danych i zarządzania danymi z zakresu walut cyfrowych
w kryptograficznym rejestrze współdzielonym: Usługi w zakresie tworzenia aktywów cyfrowych mogących stanowić
przedmiot obrotu, Certyfikacja i przechowywanie danych
za pośrednictwem łańcucha blokowego [blockchain], Usługi
w zakresie uwierzytelniania użytkowników z zastosowaniem
technologii blockchain, Łańcuch bloków jako usługa [BaaS],
Wydobywanie kryptowaluty, Kopanie kryptowaluty, Hosting
treści cyfrowych, Usługi doradcze, konsultacyjne i informacyjne w zakresie wyżej wymienionych usług.
537106
(220) 2021 11 26
POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI
SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PLCOIN

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 26.01.01, 27.05.17
(510), (511) 9 Komputerowe systemy i programy operacyjne, Aplikacje mobilne, Programy i oprogramowanie komputerowe do użytku w zakresie działalności gospodarczej,
usług finansowych, monetarnych i bankowych, Programy
i oprogramowanie komputerowe do obsługi bankowości
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elektronicznej, obsługi transakcji finansowych i transakcji
walutowych, Programy i oprogramowanie komputerowe
do obsługi usług portfela cyfrowego i płatności elektronicznych, Programy i oprogramowanie komputerowe w dziedzinie aktywów cyfrowych, kryptoaktywów, pieniądza elektronicznego, kryptowalut, walut cyfrowych, walut wirtualnych
i cyfrowych tokenów, Programy i oprogramowanie do zarządzania transakcjami z wykorzystaniem aktywów cyfrowych,
kryptoaktywów, pieniądza elektronicznego, kryptowalut,
walut cyfrowych, walut wirtualnych i cyfrowych tokenów,
Oprogramowanie komputerowe do pobrania dla technologii blockchain, Oprogramowanie komputerowe do pobrania
do zarządzania transakcjami z wykorzystaniem kryptowalut
za pomocą technologii łańcucha bloków [blockchain], Programy i oprogramowanie do monitorowania, wykrywania
i analizowania zagrożeń dla sieci komputerowych, Oprogramowanie antywirusowe, Oprogramowanie chroniące przed
programami szpiegującymi, Oprogramowanie do komputerowych zapór sieciowych, Oprogramowanie do kryptografii, Utrwalone na nośnikach informacje i dane, Komputerowe bazy danych, Elektroniczne bazy danych, Interaktywne
bazy danych, Elektroniczne katalogi, Programy i oprogramowanie umożliwiające utrzymywanie baz danych, Oprogramowanie i programy komputerowe do wyszukiwania
i gromadzenia danych i informacji z zakresu działalności
gospodarczej, finansów, bankowości, aktywów cyfrowych,
kryptoaktywów, pieniądza elektronicznego, kryptowalut,
walut cyfrowych, walut wirtualnych i cyfrowych tokenów,
Karty bankowe, Karty bankomatowe, Karty płatnicze, Karty identyfikacyjne, Karty debetowe, Karty kredytowe, Karty
obciążeniowe, Karty wstępnie opłacone, Karty inteligentne
[karty z układem scalonym], Elektroniczne kodowane karty
z mikroprocesorem, Tokeny bezpieczeństwa [urządzenia
szyfrujące], Klucze kryptograficzne do pobrania, otrzymywania i wydawania kryptoaktywów i kryptowalut, Urządzenia
do przetwarzania płatności elektronicznych, 36 Usługi finansowe, monetarne i bankowe, Usługi bankowe z dostępem
bezpośrednim przez Internet lub telefon [home banking],
Bankowość internetowa, Bankowość elektroniczna, Bankowość telefoniczna, Bankowość hipoteczna i pośrednictwo
w tym zakresie, Usługi bankowe i finansowe dla klientów
korporacyjnych, Usługi dotyczące finansów przedsiębiorstw,
Zarządzanie finansami korporacyjnymi, Usługi operacji bankowych i finansowych, Usługi płatności finansowych, Przelewy i transakcje finansowe oraz usługi płatnicze, Przetwarzanie i obsługa płatności, Usługi w zakresie elektronicznych
płatności, Przeprowadzanie bezgotówkowych transakcji
płatniczych, Elektroniczne przetwarzanie płatności za pośrednictwem światowej sieci komputerowej, Elektroniczne transakcje walutowe, Finansowe usługi rozrachunkowe
i rozliczeniowe, Bankowe usługi rozliczeniowe, Rozliczanie
transakcji papierów wartościowych, Rejestrowanie transakcji
w zakresie finansów i inwestycji przeprowadzanych między
stronami, Usługi finansowe związane z akredytywą, Wydawanie akredytyw i certyfikatów depozytowych, Prowadzenie rachunków bankowych, Usługi gotówkowe i przekazy
pieniężne, Operacje czekowe i wekslowe, Usługi dotyczące
kart bankowych, kart kredytowych, kart debetowych i elektronicznych kart płatniczych, Usługi walutowe, Handel walutami i wymiana walut, Usługi kantorów, Usługi finansowe
związane z aktywami cyfrowymi, kryptoaktywami, pieniądzem elektronicznym, kryptowalutami, walutami cyfrowymi,
walutami wirtualnymi oraz cyfrowymi tokenami, Transakcje
finansowe za pośrednictwem łańcucha blokowego, Transfer
elektroniczny aktywów cyfrowych, kryptoaktywów i kryptowalut, Transfer elektroniczny środków wykonywany za pośrednictwem technologii blockchain, Wymiana finansowa
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aktywów cyfrowych, kryptoaktywów i kryptowalut, Usługi
kredytowe, Usługi udzielania pożyczek, Finansowanie i organizowanie sprzedaży na kredyt oraz sprzedaży ratalnej,
Usługi brokerskie w zakresie ubezpieczeń, działalności finansowej i nieruchomości, Wyceny i analizy finansowe, Usługi
inwestycyjne, Usługi powiernicze, Powiernictwo środków
pieniężnych, Korporacyjne usługi powiernicze, Usługi funduszy inwestycyjnych, Fundusze emerytalne, Pośrednictwo
w zakresie papierów wartościowych i aktywów, Rejestracja
udziałów i papierów wartościowych, Rejestrowanie transferu
udziałów, akcji i papierów wartościowych, Obrót towarami
giełdowymi i papierami wartościowymi, Usługi giełdowe,
giełdy prowadzące obrót akcjami i innymi papierami wartościowymi, usługi giełdy papierów wartościowych, usługi
giełdy elektronicznej, Giełdy aktywów cyfrowych, kryptoaktywów, pieniądza elektronicznego, kryptowalut, walut
cyfrowych, walut wirtualnych i cyfrowych tokenów, Usługi
w zakresie zarządzania aktywami, Usługi maklerskie, Usługi
w zakresie bankomatów, Usługi ubezpieczeniowe, Leasing
finansowy, Factoring, Usługi w zakresie nieruchomości, Usługi w zakresie kupna-sprzedaży nieruchomości, Zarządzanie
nieruchomościami, Usługi nabywania gruntów, Wynajem
nieruchomości i majątku, Usługi w zakresie emitowania obligacji i listów zastawnych, Usługi w zakresie windykacji długu,
Usługi nabywania i zbywania wierzytelności, Usługi depozytowe, Obsługa kont depozytowych, Usługi przechowywania
w depozycie, Udzielanie poręczeń i gwarancji, Gwarancje
i poręczenia finansowe, Udzielanie gwarancji i zabezpieczeń,
Usługi dotyczące ubezpieczeń gwarancji, Usługi w zakresie
gwarancji umów, Gromadzenie funduszy i sponsorowanie
finansowe, Organizowanie finansowania projektów w zakresie aktywów cyfrowych, kryptoaktywów, pieniądza elektronicznego, kryptowalut, walut cyfrowych, walut wirtualnych
i cyfrowych tokenów, Sponsorowanie i finansowanie działalności kulturalnej, rozrywkowej i sportowej, Zbiórki funduszy
na cele dobroczynne, społeczne, szkoleniowe, edukacyjne,
sportowe oraz ekologiczne, Usługi zbierania funduszy za pośrednictwem strony internetowej do finansowania publicznego [crowdfunding], Usługi doradcze, konsultacyjne i informacyjne w zakresie wyżej wymienionych usług, 42 Usługi
projektowania, wdrażania, rozwoju, serwisowania i modernizacji systemów i programów komputerowych, Projektowanie, rozwój i wdrażanie oprogramowania dla technologii
blockchain, Hosting serwerów, Usługi przygotowywania
serwisów internetowych, Administrowanie stronami internetowymi, Tworzenie i projektowanie platform i stron internetowych do handlu elektronicznego, Doradztwo związane
z tworzeniem i projektowaniem platform i stron internetowych do handlu elektronicznego, Programowanie komputerowe w dziedzinie aktywów cyfrowych, kryptoaktywów,
pieniądza elektronicznego, kryptowalut, walut cyfrowych,
walut wirtualnych i cyfrowych tokenów, Oprogramowanie
jako usługa [SaaS] do zapisu danych i zarządzania danymi
z zakresu walut cyfrowych w kryptograficznym rejestrze
współdzielonym, Usługi w zakresie tworzenia aktywów cyfrowych mogących stanowić przedmiot obrotu, Certyfikacja i przechowywanie danych za pośrednictwem łańcucha
blokowego [blockchain], Usługi w zakresie uwierzytelniania
użytkowników z zastosowaniem technologii blockchain,
Łańcuch bloków jako usługa [BaaS], Wydobywanie kryptowaluty, Kopanie kryptowaluty, Hosting treści cyfrowych,
Usługi doradcze, konsultacyjne i informacyjne w zakresie
wyżej wymienionych usług.
(210)
(731)

537343
(220) 2021 12 06
FRĄCKOWIAK ŁUKASZ DESSIGN GROUP, Skwierzyna
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ZCIT Zachodnie Centrum Informatyczne

(531)

27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.11, 27.05.17, 26.11.02,
26.11.05, 26.11.10, 26.11.13
(510), (511) 9 Sprzęt komputerowy.
537488
(220) 2021 12 08
DROGERIA W SIECI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Racibórz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DROGERIA W SIECI
(210)
(731)

(531)

26.04.22, 24.13.14, 24.13.09, 27.05.01, 27.05.17, 27.05.24,
29.01.13
(510), (511) 44 Usługi doradcze świadczone przez apteki,
Usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody ludzi, Usługi
w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi, Higiena i pielęgnacja
urody istot ludzkich, Higiena i pielęgnacja urody dla ludzi,
Usługi medyczne, Usługi farmaceutyczne, Fizjoterapia, Informacje dotyczące masażu, Dostarczanie informacji dotyczących zdrowia, Dostarczanie informacji z dziedziny opieki
zdrowotnej za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej, Doradztwo w zakresie żywienia i odżywiania, Doradztwo w zakresie dietetyki i odżywiania, Doradztwo w zakresie diety i odżywiania się, Doradztwo dotyczące ochrony
zdrowia, Doradztwo dotyczące alergii, Leczenie w zakresie
kontroli wagi ciała, Masaże, Opieka medyczna i zdrowotna,
Ochrona zdrowia, Opieka pielęgniarska (medyczna -), Ośrodki zdrowia, Poradnictwo dietetyczne, Profesjonalne doradztwo w zakresie zdrowia, Profesjonalne doradztwo w zakresie
żywienia, Profesjonalne doradztwo w zakresie ochrony zdrowia, Sporządzanie raportów dotyczących opieki zdrowotnej,
Świadczenie usług w zakresie opieki zdrowotnej, Udzielanie
informacji zdrowotnej, Udzielanie informacji związanych
z odżywianiem, Udzielanie informacji w zakresie suplementów diety i odżywiania, Udzielanie informacji o wartości
odżywczej produktów spożywczych, Udzielanie informacji na temat poradnictwa dietetycznego i żywieniowego,
Usługi doradcze dotyczące odżywiania, Usługi doradcze
w zakresie opieki zdrowotnej, Usługi doradcze i konsultacyjne w zakresie odżywiania, Usługi doradcze i informacyjne
w dziedzinie zdrowia, Usługi doradcze w zakresie żywienia,
Usługi doradcze w zakresie zdrowia, Usługi doradcze w zakresie opieki zdrowotnej [medyczne], Usługi doradztwa żywieniowego, Usługi doradztwa w zakresie kontrolowania
wagi, Usługi informacyjne w zakresie opieki zdrowotnej,
Usługi opieki zdrowotnej, Usługi oceny zdrowia, Analiza kolorów [usługi kosmetyczne], Analiza kosmetyczna, Depilacja
woskiem, Doradztwo dotyczące kosmetyków, Dopinanie
włosów [przedłużanie, zagęszczanie], 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, Higiena i pielęgnacja urody, Usługi doradcze dotyczące urody,
Usługi doradcze dotyczące kosmetyków, Usługi doradcze
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dotyczące pielęgnacji urody, Udzielanie informacji o urodzie,
Usługi doradztwa dotyczącego makijażu i nakładania makijażu, Usługi doradcze związane z pielęgnacją skóry, Usługi
konsultacyjne dotyczące pielęgnacji urody, Usługi kosmetycznej pielęgnacji ciała.
537507
(220) 2021 12 09
BALCER SYLWIA OXY - USŁUGI EDUKACYJNE,
DR INŻ. SYLWIA MAŁGORZATA BALCER, Szczecin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OXY USŁUGI EDUKACYJNE
dr inż. Sylwia Małgorzata Balcer
(210)
(731)

(531)

29.01.12, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.17, 26.11.02,
26.11.06, 26.11.12, 26.03.23
(510), (511) 41 Edukacja [nauczanie].

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

537524
(220) 2021 12 09
MACIAS JAROSŁAW, Pruszków
(znak słowno-graficzny)
dobry doktor CM Platany

(531) 02.01.01, 02.01.23, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 44 Usługi w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi.
537583
(220) 2021 12 10
GENOSCOPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) DERMFACTOR
(510), (511) 3 Krem bazowy, Krem przeciwzmarszczkowy,
Kremy do skóry [nielecznicze], Kremy nielecznicze, Kremy
odżywcze nielecznicze, Nielecznicze kremy do ciała, Nielecznicze kremy do kuracji skóry głowy, Nielecznicze kremy
do kąpieli, Nielecznicze kremy do skóry, Nielecznicze kremy
do stóp, Nielecznicze kremy oczyszczające, Nielecznicze kremy pod oczy, Kremy do oczyszczania skóry [nielecznicze],
Kremy dla niemowląt [nielecznicze], Kremy oczyszczające,
Kremy perfumowane, Kremy samoopalające, Kremy samoopalające [kosmetyki], Kremy złuszczające, Kremy kosmetyczne odżywcze, Kremy odżywcze, Kremy BB, Kremy korygujące, Kremy, emulsje i żele nawilżające, Kremy nawilżające,
Kremy nawilżające do użytku kosmetycznego, Kremy nawilżające po goleniu, Nawilżające kremy do skóry [kosmetyki],
Kremy przeciwzmarszczkowe, Kremy ochronne, Kremy
ochronne do włosów, Kremy do twarzy do użytku kosme(210)
(731)
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tycznego, Kremy i balsamy kosmetyczne, Kremy kojące
do użytku kosmetycznego, Kremy kosmetyczne, Kremy kosmetyczne do rąk, Kremy kosmetyczne do skóry suchej, Kremy kosmetyczne do ujędrniania skóry wokół oczu, Kremy
po opalaniu [do użytku kosmetycznego], Krem do twarzy,
Kremy do twarzy, Kremy do twarzy i ciała, Kremy do twarzy
i ciała [kosmetyki], Kremy do twarzy [kosmetyki], Nieleczniczy krem do twarzy, Opakowania uzupełniające do dozowników zawierające krem do twarzy, Krem pod oczy, Krem
do włosów, Kremy do pielęgnacji włosów, Kremy do włosów,
Kremy pielęgnacyjne do włosów, Krem do opalania, Kremy
do opalania, Kremy do opalania skóry, Kremy i balsamy
do opalania, Krem do opalania dla niemowląt, Krem do rak,
Kremy do rąk, Kremy do ciała, Kremy do ciała [kosmetyki], Zapachowe kremy do ciała, Zapachowe płyny i kremy do pielęgnacji ciała, Kremy ujędrniające skórę, Kremy dermatologiczne [inne niż lecznicze], Nielecznicze środki oczyszczające
w kremie, Kremy do odżywiania skóry do celów kosmetycznych, Krem chłodzący [cold cream], inny niż do celów medycznych, Kremy do pielęgnacji skóry, inne niż do użytku
medycznego, Kremy wybielające do skóry, Kremy do utrwalania fryzury, Kosmetyki w postaci kremów, Krem do skórek
wokół paznokci, Kremy do pielęgnacji skóry [kosmetyki], Kremy przeciw starzeniu się skóry, Krem do jasnej karnacji, Kremy do jasnej karnacji, Matujący krem w żelu, Kremy do redukcji cellulitu, Kremy do oczyszczania skóry, Kremy na noc [kosmetyki], Kremy konserwujące do skóry, Kremy redukujące
plamy starcze, Kremy po goleniu, Kremy przed goleniem,
Kremy przeciw piegom, Kremy tonizujące [kosmetyki], Kremy ujędrniające ciało, Kremy do paznokci, Kremy na dzień,
Płynne kremy [kosmetyki], Kremy na noc, Kremy do rozjaśniania skóry, Kremy do skóry, Kremy do mycia, Kremy pod
prysznic, Podkład w kremie, Kremy do aromaterapii, Kremy
do demakijażu, Kremy do usuwania owłosienia, Kremy
do depilacji, Kremy do golenia, Kremowe mydło do ciała, Nieleczniczy krem na wysypkę pieluszkową, Krem na odparzenia pieluszkowe [nieleczniczy], Kremy chroniące przed słońcem [kosmetyki], Mydła w kremie do mycia, Maseczki do ciała w kremie, Żele oczyszczające, Żel do paznokci, Żel po goleniu, Żel do brwi, Żele do stylizacji włosów, Żele do włosów,
Żele ochronne do włosów, Żele w sprayu do układania włosów, Nielecznicze żele do kąpieli, Pieniące się żele do kąpieli,
Żel do kąpieli, Żel pod prysznic i do kąpieli, Żele do kąpieli
i pod prysznic nie do celów medycznych, Żele opóźniające
starzenie, Żele do opalania, Żele do golenia, Żele pod prysznic, Żele nawilżające [kosmetyki], Żele do ciała, Żele do twarzy i ciała [kosmetyki], Peeling w żelu, Żele do twarzy, Żele
po opalaniu [kosmetyki], Kosmetyki w formie żeli, Żele
do użytku kosmetycznego, Kosmetyczne żele pod oczy, Żelowe maseczki na oczy, Żel z aloesem do celów kosmetycznych, Opakowania uzupełniające do dozowników żelu pod
prysznic, Żelowe płatki pod oczy do celów kosmetycznych,
Żele do masażu, inne niż do celów medycznych, Maści [nielecznicze], Maści do celów kosmetycznych, Balsamy do rąk
nielecznicze, Nielecznicze balsamy, Nielecznicze balsamy
do skóry, Nielecznicze balsamy do stóp, Nielecznicze balsamy do ust, Balsam po goleniu, Balsam do ciała, Balsamy
do ciała, Nawilżające balsamy do ciała [kosmetyki], Perfumowane balsamy do ciała [preparaty toaletowe], Balsam do włosów, Balsamy do włosów, Balsamy do wygładzania i prostowania włosów, Balsam do brody, Balsamy do brody, Balsamy
do ust, Balsamy po opalaniu, Balsamy samoopalające [kosmetyki], Balsamy do rąk, Balsamy dla niemowląt, Perfumowane balsamy [preparaty toaletowe], Balsamy do redukcji
cellulitu, Balsamy do celów kosmetycznych, Nawilżające balsamy do skóry [kosmetyki], Balsamy do cery z wypryskami,
Balsamy do pielęgnacji pupy niemowlęcia, Nawilżane chus-
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teczki nasączone balsamem kosmetycznym, Nawilżane ręczniki papierowe do rąk nasączane balsamem kosmetycznym,
Emulsja opóźniająca starzenie, Balsamy do opalania [kosmetyki], Baza podkładowa do paznokci [kosmetyki], Błyszczyki
do ust [kosmetyki], Koncentraty nawilżające [kosmetyki], Kosmetyki, Kosmetyki blokujące promieniowanie słoneczne,
Kosmetyki brązująco-opalizujące, Kosmetyki dla dzieci, Kosmetyki dla zwierząt, Kosmetyki do cery zmarszczkowej, Kosmetyki do pielęgnacji skóry, Kosmetyki do pielęgnacji urody, Kosmetyki do samoopalania, Kosmetyki do stosowania
na skórę, Kosmetyki do ust, Kosmetyki do użytku osobistego,
Kosmetyki do włosów, Kosmetyki funkcjonalne, Kosmetyki
i preparaty kosmetyczne, Kosmetyki naturalne, Kosmetyki
nielecznicze, Kosmetyki nielecznicze i preparaty toaletowe,
Kosmetyki organiczne, Kosmetyki przeznaczone do suchej
skóry, Kosmetyki upiększające, Kosmetyki w formie mleczek,
Kosmetyki w formie olejków, Kosmetyki w formie sproszkowanej [pudry], Kosmetyki w gotowych zestawach, Kosmetyki w postaci płynów, Kosmetyki zawierające keratynę, Kosmetyki zawierające kwas hialuronowy, Kosmetyki zawierające pantenol, Maseczki do skóry [kosmetyki], Maseczki zwężające pory stosowane jako kosmetyki, Mieszanki do rozjaśniania skóry [kosmetyki], Mleczka do opalania [kosmetyki], Peelingi do twarzy [kosmetyki], Perełki zawierające kosmetyki
do kąpieli, Perfumowane kosmetyki w aerozolu do ciała,
Pianki [kosmetyki], Płyny do mycia twarzy [kosmetyki], Płyny
do pielęgnacji skóry [kosmetyki], Płyny do twarzy [kosmetyki], Preparaty blokujące promieniowanie słoneczne [kosmetyki], Preparaty do samoopalania [kosmetyki], Preparaty
do wybielania skóry [kosmetyki], Preparaty samoopalające
[kosmetyki], Preparaty zmiękczające [kosmetyki], Produkty
powlekające usta [kosmetyki], Produkty przeciwsłoneczne
do ust [kosmetyki], Środki do oczyszczania skóry twarzy [kosmetyki], Środki nawilżające do twarzy [kosmetyki], Środki
nawilżające [kosmetyki], Środki nawilżające przeciw starzeniu się do użytku jako kosmetyki, Środki wyszczuplające [kosmetyki], inne niż do celów medycznych, Toniki do twarzy
[kosmetyki], Toniki [kosmetyki], Dezodoranty do stóp [aerozole], Aerozole do odświeżania i oczyszczania skóry, Produkty kosmetyczne w postaci aerozolu do pielęgnacji skóry,
Środki czyszczące w aerozolu do odświeżania sportowych
ochraniaczy do ust, Preparaty w aerozolu do stosowania
miejscowego na skórę do celów kosmetycznych, Preparaty
kosmetyczne do twarzy, Preparaty kosmetyczne do pielęgnacji twarzy, Preparaty kosmetyczne minimalizujące
zmarszczki do użytku miejscowego na twarzy, Preparaty
złuszczające do twarzy do użytku kosmetycznego, Preparaty
kosmetyczne do pielęgnacji ciała, 5 Kremy nawilżające [preparaty farmaceutyczne], Lecznicze kremy ochronne, Leczniczy krem do twarzy, Kremy do rąk do celów medycznych,
Kremy do ciała do użytku farmaceutycznego, Lecznicze kremy do ciała, Kremy do stosowania na noc [lecznicze], Kremy
do pielęgnacji skóry do użytku medycznego, Kremy lecznicze do ochrony skóry, Kremy lecznicze do pielęgnacji skóry,
Lecznicze kremy do skóry, Lecznicze żele do ciała, Żele
do ciała do użytku farmaceutycznego, Peeling w żelu, leczniczy, Nawilżający balsam do ciała [farmaceutyczny], Farmaceutyczne balsamy do ust, Lecznicze balsamy do ust, Balsamy do pielęgnacji pupy niemowlęcia do celów medycznych,
Lecznicze maści na wysypkę pieluszkową, Maści lecznicze,
Maści lecznicze do leczenia schorzeń dermatologicznych,
Maści lecznicze do stosowania na skórę, Maści antyseptyczne, Maści przeciwzapalne, Maści przeciw swędzeniu, Maści
o właściwościach leczniczych, Maści do celów farmaceutycznych, Maści do leczenia wysypki pieluszkowej, Ziołowe maści na rany na skórze dla zwierząt domowych, Kremy do trądziku [preparaty farmaceutyczne], Kremy farmaceutyczne,
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Kremy dla dzieci [lecznicze], Kremy lecznicze, Kremy lecznicze do pielęgnacji stóp, Lecznicze kremy do stóp, Lecznicze
kremy do stosowania po wystawieniu na działanie promieni
słonecznych, Lecznicze kremy do ust, Uniwersalne lecznicze
kremy z antybiotykiem, Kremy przeciw swędzeniu, Kremy
do użytku dermatologicznego, Kremy na odciski i nagniotki,
Kremy przeciwgrzybicze do użytku medycznego, Żele antybakteryjne, Żele przeciwzapalne, Żele do użytku dermatologicznego, Żele do stosowania miejscowego do użytku medycznego i terapeutycznego, Balsamy zawierające substancje lecznicze, Lecznicze balsamy, Lecznicze balsamy do stóp,
Uniwersalne lecznicze balsamy przeciwbólowe, Balsamy
do użytku medycznego, Balsamy do celów farmaceutycznych, Balsamiczne preparaty do celów medycznych, Aerozole chłodzące do celów medycznych, Spraye antyseptyczne
w formie aerozolu do stosowania na skórę, Spraye antyseptyczne w formie aerozolu do stosowania na twardych powierzchniach.
537584
(220) 2021 12 10
GENOSCOPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) HEALDERM
(510), (511) 3 Krem bazowy, Krem przeciwzmarszczkowy,
Kremy do skóry [nielecznicze], Kremy nielecznicze, Kremy
odżywcze nielecznicze, Nielecznicze kremy do ciała, Nielecznicze kremy do kuracji skóry głowy, Nielecznicze kremy
do kąpieli, Nielecznicze kremy do skóry, Nielecznicze kremy
do stóp, Nielecznicze kremy oczyszczające, Nielecznicze kremy pod oczy, Kremy do oczyszczania skóry [nielecznicze],
Kremy dla niemowląt [nielecznicze], Kremy oczyszczające,
Kremy perfumowane, Kremy samoopalające, Kremy samoopalające [kosmetyki], Kremy złuszczające, Kremy kosmetyczne odżywcze, Kremy odżywcze, Kremy BB, Kremy korygujące, Kremy, emulsje i żele nawilżające, Kremy nawilżające,
Kremy nawilżające do użytku kosmetycznego, Kremy nawilżające po goleniu, Nawilżające kremy do skóry [kosmetyki],
Kremy przeciwzmarszczkowe, Kremy ochronne, Kremy
ochronne do włosów, Kremy do twarzy do użytku kosmetycznego, Kremy i balsamy kosmetyczne, Kremy kojące
do użytku kosmetycznego, Kremy kosmetyczne, Kremy kosmetyczne do rąk, Kremy kosmetyczne do skóry suchej, Kremy kosmetyczne do ujędrniania skóry wokół oczu, Kremy
po opalaniu [do użytku kosmetycznego], Krem do twarzy,
Kremy do twarzy, Kremy do twarzy i ciała, Kremy do twarzy
i ciała [kosmetyki], Kremy do twarzy [kosmetyki], Nieleczniczy krem do twarzy, Opakowania uzupełniające do dozowników zawierające krem do twarzy, Krem pod oczy, Krem
do włosów, Kremy do pielęgnacji włosów, Kremy do włosów,
Kremy pielęgnacyjne do włosów, Krem do opalania, Kremy
do opalania, Kremy do opalania skóry, Kremy i balsamy
do opalania, Krem do opalania dla niemowląt, Krem do rak,
Kremy do rąk, Kremy do ciała, Kremy do ciała [kosmetyki], Zapachowe kremy do ciała, Zapachowe płyny i kremy do pielęgnacji ciała, Kremy ujędrniające skórę, Kremy dermatologiczne [inne niż lecznicze], Nielecznicze środki oczyszczające
w kremie, Kremy do odżywiania skóry do celów kosmetycznych, Krem chłodzący [cold cream], inny niż do celów medycznych, Kremy do pielęgnacji skóry, inne niż do użytku
medycznego, Kremy wybielające do skóry, Kremy do utrwalania fryzury, Kosmetyki w postaci kremów, Krem do skórek
wokół paznokci, Kremy do pielęgnacji skóry [kosmetyki], Kremy przeciw starzeniu się skóry, Krem do jasnej karnacji, Kremy do jasnej karnacji, Matujący krem w żelu, Kremy do reduk(210)
(731)
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cji cellulitu, Kremy do oczyszczania skóry, Kremy na noc [kosmetyki], Kremy konserwujące do skóry, Kremy redukujące
plamy starcze, Kremy po goleniu, Kremy przed goleniem,
Kremy przeciw piegom, Kremy tonizujące [kosmetyki], Kremy ujędrniające ciało, Kremy do paznokci, Kremy na dzień,
Płynne kremy [kosmetyki], Kremy na noc, Kremy do rozjaśniania skóry, Kremy do skóry, Kremy do mycia, Kremy pod
prysznic, Podkład w kremie, Kremy do aromaterapii, Kremy
do demakijażu, Kremy do usuwania owłosienia, Kremy
do depilacji, Kremy do golenia, Kremowe mydło do ciała, Nieleczniczy krem na wysypkę pieluszkową, Krem na odparzenia pieluszkowe [nieleczniczy], Kremy chroniące przed słońcem [kosmetyki], Mydła w kremie do mycia, Maseczki do ciała w kremie, Żele oczyszczające, Żel do paznokci, Żel po goleniu, Żel do brwi, Żele do stylizacji włosów, Żele do włosów,
Żele ochronne do włosów, Żele w sprayu do układania włosów, Nielecznicze żele do kąpieli, Pieniące się żele do kąpieli,
Żel do kąpieli, Żel pod prysznic i do kąpieli, Żele do kąpieli
i pod prysznic nie do celów medycznych, Żele opóźniające
starzenie, Żele do opalania, Żele do golenia, Żele pod prysznic, Żele nawilżające [kosmetyki], Żele do ciała, Żele do twarzy i ciała [kosmetyki], Peeling w żelu, Żele do twarzy, Żele
po opalaniu [kosmetyki], Kosmetyki w formie żeli, Żele
do użytku kosmetycznego, Kosmetyczne żele pod oczy, Żelowe maseczki na oczy, Żel z aloesem do celów kosmetycznych, Opakowania uzupełniające do dozowników żelu pod
prysznic, Żelowe płatki pod oczy do celów kosmetycznych,
Żele do masażu, inne niż do celów medycznych, Maści [nielecznicze], Maści do celów kosmetycznych, Balsamy do rąk
nielecznicze, Nielecznicze balsamy, Nielecznicze balsamy
do skóry, Nielecznicze balsamy do stóp, Nielecznicze balsamy do ust, Balsam po goleniu, Balsam do ciała, Balsamy
do ciała, Nawilżające balsamy do ciała [kosmetyki], Perfumowane balsamy do ciała [preparaty toaletowe], Balsam do włosów, Balsamy do włosów, Balsamy do wygładzania i prostowania włosów, Balsam do brody, Balsamy do brody, Balsamy
do ust, Balsamy po opalaniu, Balsamy samoopalające [kosmetyki], Balsamy do rąk, Balsamy dla niemowląt, Perfumowane balsamy [preparaty toaletowe], Balsamy do redukcji
cellulitu, Balsamy do celów kosmetycznych, Nawilżające balsamy do skóry [kosmetyki], Balsamy do cery z wypryskami,
Balsamy do pielęgnacji pupy niemowlęcia, Nawilżane chusteczki nasączone balsamem kosmetycznym, Nawilżane ręczniki papierowe do rąk nasączane balsamem kosmetycznym,
Emulsja opóźniająca starzenie, Balsamy do opalania [kosmetyki], Baza podkładowa do paznokci [kosmetyki], Błyszczyki
do ust [kosmetyki], Koncentraty nawilżające [kosmetyki], Kosmetyki, Kosmetyki blokujące promieniowanie słoneczne,
Kosmetyki brązująco-opalizujące, Kosmetyki dla dzieci, Kosmetyki dla zwierząt, Kosmetyki do cery zmarszczkowej, Kosmetyki do pielęgnacji skóry, Kosmetyki do pielęgnacji urody, Kosmetyki do samoopalania, Kosmetyki do stosowania
na skórę, Kosmetyki do ust, Kosmetyki do użytku osobistego,
Kosmetyki do włosów, Kosmetyki funkcjonalne, Kosmetyki
i preparaty kosmetyczne, Kosmetyki naturalne, Kosmetyki
nielecznicze, Kosmetyki nielecznicze i preparaty toaletowe,
Kosmetyki organiczne, Kosmetyki przeznaczone do suchej
skóry, Kosmetyki upiększające, Kosmetyki w formie mleczek,
Kosmetyki w formie olejków, Kosmetyki w formie sproszkowanej [pudry], Kosmetyki w gotowych zestawach, Kosmetyki w postaci płynów, Kosmetyki zawierające keratynę, Kosmetyki zawierające kwas hialuronowy, Kosmetyki zawierające pantenol, Maseczki do skóry [kosmetyki], Maseczki zwężające pory stosowane jako kosmetyki, Mieszanki do rozjaśniania skóry [kosmetyki], Mleczka do opalania [kosmetyki], Peelingi do twarzy [kosmetyki], Perełki zawierające kosmetyki
do kąpieli, Perfumowane kosmetyki w aerozolu do ciała,
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Pianki [kosmetyki], Płyny do mycia twarzy [kosmetyki], Płyny
do pielęgnacji skóry [kosmetyki], Płyny do twarzy [kosmetyki], Preparaty blokujące promieniowanie słoneczne [kosmetyki], Preparaty do samoopalania [kosmetyki], Preparaty
do wybielania skóry [kosmetyki], Preparaty samoopalające
[kosmetyki], Preparaty zmiękczające [kosmetyki], Produkty
powlekające usta [kosmetyki], Produkty przeciwsłoneczne
do ust [kosmetyki], Środki do oczyszczania skóry twarzy
[kosmetyki], Środki nawilżające do twarzy [kosmetyki],
Środki nawilżające [kosmetyki], Środki nawilżające przeciw
starzeniu się do użytku jako kosmetyki, Środki wyszczuplające [kosmetyki], inne niż do celów medycznych, Toniki
do twarzy [kosmetyki], Toniki [kosmetyki], Dezodoranty
do stóp [aerozole], Aerozole do odświeżania i oczyszczania
skóry, Produkty kosmetyczne w postaci aerozolu do pielęgnacji skóry, Środki czyszczące w aerozolu do odświeżania
sportowych ochraniaczy do ust, Preparaty w aerozolu
do stosowania miejscowego na skórę do celów kosmetycznych, Preparaty kosmetyczne do twarzy, Preparaty kosmetyczne do pielęgnacji twarzy, Preparaty kosmetyczne minimalizujące zmarszczki do użytku miejscowego na twarzy,
Preparaty złuszczające do twarzy do użytku kosmetycznego, Preparaty kosmetyczne do pielęgnacji ciała, 5 Kremy
nawilżające [preparaty farmaceutyczne], Lecznicze kremy
ochronne, Leczniczy krem do twarzy, Kremy do rąk do celów medycznych, Kremy do ciała do użytku farmaceutycznego, Lecznicze kremy do ciała, Kremy do stosowania
na noc [lecznicze], Kremy do pielęgnacji skóry do użytku
medycznego, Kremy lecznicze do ochrony skóry, Kremy
lecznicze do pielęgnacji skóry, Lecznicze kremy do skóry,
Lecznicze żele do ciała, Żele do ciała do użytku farmaceutycznego, Peeling w żelu, leczniczy, Nawilżający balsam
do ciała [farmaceutyczny], Farmaceutyczne balsamy do ust,
Lecznicze balsamy do ust, Balsamy do pielęgnacji pupy niemowlęcia do celów medycznych, Lecznicze maści na wysypkę pieluszkową, Maści lecznicze, Maści lecznicze do leczenia schorzeń dermatologicznych, Maści lecznicze
do stosowania na skórę, Maści antyseptyczne, Maści przeciwzapalne, Maści przeciw swędzeniu, Maści o właściwościach leczniczych, Maści do celów farmaceutycznych, Maści do leczenia wysypki pieluszkowej, Ziołowe maści
na rany na skórze dla zwierząt domowych, Kremy do trądziku [preparaty farmaceutyczne], Kremy farmaceutyczne,
Kremy dla dzieci [lecznicze], Kremy lecznicze, Kremy lecznicze do pielęgnacji stóp, Lecznicze kremy do stóp, Lecznicze
kremy do stosowania po wystawieniu na działanie promieni słonecznych, Lecznicze kremy do ust, Uniwersalne lecznicze kremy z antybiotykiem, Kremy przeciw swędzeniu,
Kremy do użytku dermatologicznego, Kremy na odciski
i nagniotki, Kremy przeciwgrzybicze do użytku medycznego, Żele antybakteryjne, Żele przeciwzapalne, Żele do użytku dermatologicznego, Żele do stosowania miejscowego
do użytku medycznego i terapeutycznego, Balsamy zawierające substancje lecznicze, Lecznicze balsamy, Lecznicze
balsamy do stóp, Uniwersalne lecznicze balsamy przeciwbólowe, Balsamy do użytku medycznego, Balsamy do celów farmaceutycznych, Balsamiczne preparaty do celów
medycznych, Aerozole chłodzące do celów medycznych,
Spraye antyseptyczne w formie aerozolu do stosowania
na skórę, Spraye antyseptyczne w formie aerozolu do stosowania na twardych powierzchniach.
(210)
(731)

537585
(220) 2021 12 10
GENOSCOPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa

122

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

(540) (znak słowny)
(540) DERMFACTOR
(510), (511) 3 Krem bazowy, Krem przeciwzmarszczkowy,
Kremy do skóry [nielecznicze], Kremy nielecznicze, Kremy odżywcze nielecznicze, Nielecznicze kremy do ciała, Nielecznicze kremy do kuracji skóry głowy, Nielecznicze kremy do kąpieli, Nielecznicze kremy do skóry, Nielecznicze kremy
do stóp, Nielecznicze kremy oczyszczające, Nielecznicze kremy pod oczy, Kremy do oczyszczania skóry [nielecznicze],
Kremy dla niemowląt [nielecznicze], Kremy oczyszczające,
Kremy perfumowane, Kremy samoopalające, Kremy samoopalające [kosmetyki], Kremy złuszczające, Kremy kosmetyczne odżywcze, Kremy odżywcze, Kremy BB, Kremy korygujące,
Kremy, emulsje i żele nawilżające, Kremy nawilżające, Kremy
nawilżające do użytku kosmetycznego, Kremy nawilżające
po goleniu, Nawilżające kremy do skóry [kosmetyki], Kremy
przeciwzmarszczkowe, Kremy ochronne, Kremy ochronne
do włosów, Kremy do twarzy do użytku kosmetycznego, Kremy i balsamy kosmetyczne, Kremy kojące do użytku kosmetycznego, Kremy kosmetyczne, Kremy kosmetyczne do rąk,
Kremy kosmetyczne do skóry suchej, Kremy kosmetyczne
do ujędrniania skóry wokół oczu, Kremy po opalaniu [do użytku kosmetycznego], Krem do twarzy, Kremy do twarzy, Kremy
do twarzy i ciała, Kremy do twarzy i ciała [kosmetyki], Kremy
do twarzy [kosmetyki], Nieleczniczy krem do twarzy, Opakowania uzupełniające do dozowników zawierające krem
do twarzy, Krem pod oczy, Krem do włosów, Kremy do pielęgnacji włosów, Kremy do włosów, Kremy pielęgnacyjne
do włosów, Krem do opalania, Kremy do opalania, Kremy
do opalania skóry, Kremy i balsamy do opalania, Krem do opalania dla niemowląt, Krem do rak, Kremy do rąk, Kremy do ciała, Kremy do ciała [kosmetyki], Zapachowe kremy do ciała,
Zapachowe płyny i kremy do pielęgnacji ciała, Kremy ujędrniające skórę, Kremy dermatologiczne [inne niż lecznicze],
Nielecznicze środki oczyszczające w kremie, Kremy do odżywiania skóry do celów kosmetycznych, Krem chłodzący [cold
cream], inny niż do celów medycznych, Kremy do pielęgnacji
skóry, inne niż do użytku medycznego, Kremy wybielające
do skóry, Kremy do utrwalania fryzury, Kosmetyki w postaci
kremów, Krem do skórek wokół paznokci, Kremy do pielęgnacji skóry [kosmetyki], Kremy przeciw starzeniu się skóry, Krem
do jasnej karnacji, Kremy do jasnej karnacji, Matujący krem
w żelu, Kremy do redukcji cellulitu, Kremy do oczyszczania
skóry, Kremy na noc [kosmetyki], Kremy konserwujące do skóry, Kremy redukujące plamy starcze, Kremy po goleniu, Kremy
przed goleniem, Kremy przeciw piegom, Kremy tonizujące
[kosmetyki], Kremy ujędrniające ciało, Kremy do paznokci,
Kremy na dzień, Płynne kremy [kosmetyki], Kremy na noc, Kremy do rozjaśniania skóry, Kremy do skóry, Kremy do mycia,
Kremy pod prysznic, Podkład w kremie, Kremy do aromaterapii, Kremy do demakijażu, Kremy do usuwania owłosienia,
Kremy do depilacji, Kremy do golenia, Kremowe mydło
do ciała, Nieleczniczy krem na wysypkę pieluszkową, Krem
na odparzenia pieluszkowe [nieleczniczy], Kremy chroniące
przed słońcem [kosmetyki], Mydła w kremie do mycia, Maseczki do ciała w kremie, Żele oczyszczające, Żel do paznokci,
Żel po goleniu, Żel do brwi, Żele do stylizacji włosów, Żele
do włosów, Żele ochronne do włosów, Żele w sprayu do układania włosów, Nielecznicze żele do kąpieli, Pieniące się żele
do kąpieli, Żel do kąpieli, Żel pod prysznic i do kąpieli, Żele
do kąpieli i pod prysznic nie do celów medycznych, Żele
opóźniające starzenie, Żele do opalania, Żele do golenia, Żele
pod prysznic, Żele nawilżające [kosmetyki], Żele do ciała, Żele
do twarzy i ciała [kosmetyki], Peeling w żelu, Żele do twarzy,
Żele po opalaniu [kosmetyki], Kosmetyki w formie żeli, Żele
do użytku kosmetycznego, Kosmetyczne żele pod oczy, Żelowe maseczki na oczy, Żel z aloesem do celów kosmetycz-
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nych, Opakowania uzupełniające do dozowników żelu pod
prysznic, Żelowe płatki pod oczy do celów kosmetycznych,
Żele do masażu, inne niż do celów medycznych, Maści [nielecznicze], Maści do celów kosmetycznych, Balsamy do rąk
nielecznicze, Nielecznicze balsamy, Nielecznicze balsamy
do skóry, Nielecznicze balsamy do stóp, Nielecznicze balsamy
do ust, Balsam po goleniu, Balsam do ciała, Balsamy do ciała,
Nawilżające balsamy do ciała [kosmetyki], Perfumowane balsamy do ciała [preparaty toaletowe], Balsam do włosów, Balsamy do włosów, Balsamy do wygładzania i prostowania włosów, Balsam do brody, Balsamy do brody, Balsamy do ust,
Balsamy po opalaniu, Balsamy samoopalające [kosmetyki],
Balsamy do rąk, Balsamy dla niemowląt, Perfumowane balsamy [preparaty toaletowe], Balsamy do redukcji cellulitu, Balsamy do celów kosmetycznych, Nawilżające balsamy do skóry
[kosmetyki], Balsamy do cery z wypryskami, Balsamy do pielęgnacji pupy niemowlęcia, Nawilżane chusteczki nasączone
balsamem kosmetycznym, Nawilżane ręczniki papierowe
do rąk nasączane balsamem kosmetycznym, Emulsja opóźniająca starzenie, Balsamy do opalania [kosmetyki], Baza podkładowa do paznokci [kosmetyki], Błyszczyki do ust [kosmetyki], Koncentraty nawilżające [kosmetyki], Kosmetyki, Kosmetyki blokujące promieniowanie słoneczne, Kosmetyki brązująco-opalizujące, Kosmetyki dla dzieci, Kosmetyki dla zwierząt,
Kosmetyki do cery zmarszczkowej, Kosmetyki do pielęgnacji
skóry, Kosmetyki do pielęgnacji urody, Kosmetyki do samoopalania, Kosmetyki do stosowania na skórę, Kosmetyki
do ust, Kosmetyki do użytku osobistego, Kosmetyki do włosów, Kosmetyki funkcjonalne, Kosmetyki i preparaty kosmetyczne, Kosmetyki naturalne, Kosmetyki nielecznicze, Kosmetyki nielecznicze i preparaty toaletowe, Kosmetyki organiczne, Kosmetyki przeznaczone do suchej skóry, Kosmetyki
upiększające, Kosmetyki w formie mleczek, Kosmetyki w formie olejków, Kosmetyki w formie sproszkowanej [pudry], Kosmetyki w gotowych zestawach, Kosmetyki w postaci płynów, Kosmetyki zawierające keratynę, Kosmetyki zawierające
kwas hialuronowy, Kosmetyki zawierające pantenol, Maseczki
do skóry [kosmetyki], Maseczki zwężające pory stosowane
jako kosmetyki, Mieszanki do rozjaśniania skóry [kosmetyki],
Mleczka do opalania [kosmetyki], Peelingi do twarzy [kosmetyki], Perełki zawierające kosmetyki do kąpieli, Perfumowane
kosmetyki w aerozolu do ciała, Pianki [kosmetyki], Płyny
do mycia twarzy [kosmetyki], Płyny do pielęgnacji skóry [kosmetyki], Płyny do twarzy [kosmetyki], Preparaty blokujące
promieniowanie słoneczne [kosmetyki], Preparaty do samoopalania [kosmetyki], Preparaty do wybielania skóry [kosmetyki], Preparaty samoopalające [kosmetyki], Preparaty zmiękczające [kosmetyki], Produkty powlekające usta [kosmetyki],
Produkty przeciwsłoneczne do ust [kosmetyki], Środki
do oczyszczania skóry twarzy [kosmetyki], Środki nawilżające
do twarzy [kosmetyki], Środki nawilżające [kosmetyki], Środki
nawilżające przeciw starzeniu się do użytku jako kosmetyki,
Środki wyszczuplające [kosmetyki], inne niż do celów medycznych, Toniki do twarzy [kosmetyki], Toniki [kosmetyki],
Dezodoranty do stóp [aerozole], Aerozole do odświeżania
i oczyszczania skóry, Produkty kosmetyczne w postaci aerozolu do pielęgnacji skóry, Środki czyszczące w aerozolu
do odświeżania sportowych ochraniaczy do ust, Preparaty
w aerozolu do stosowania miejscowego na skórę do celów
kosmetycznych, Preparaty kosmetyczne do twarzy, Preparaty
kosmetyczne do pielęgnacji twarzy, Preparaty kosmetyczne
minimalizujące zmarszczki do użytku miejscowego na twarzy, Preparaty złuszczające do twarzy do użytku kosmetycznego, Preparaty kosmetyczne do pielęgnacji ciała, 5 Kremy
nawilżające [preparaty farmaceutyczne], Lecznicze kremy
ochronne, Leczniczy krem do twarzy, Kremy do rąk do celów
medycznych, Kremy do ciała do użytku farmaceutycznego,
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Lecznicze kremy do ciała, Kremy do stosowania na noc [lecznicze], Kremy do pielęgnacji skóry do użytku medycznego,
Kremy lecznicze do ochrony skóry, Kremy lecznicze do pielęgnacji skóry, Lecznicze kremy do skóry, Lecznicze żele do ciała, Żele do ciała do użytku farmaceutycznego, Peeling w żelu,
leczniczy, Nawilżający balsam do ciała [farmaceutyczny], Farmaceutyczne balsamy do ust, Lecznicze balsamy do ust, Balsamy do pielęgnacji pupy niemowlęcia do celów medycznych, Lecznicze maści na wysypkę pieluszkową, Maści lecznicze, Maści lecznicze do leczenia schorzeń dermatologicznych, Maści lecznicze do stosowania na skórę, Maści antyseptyczne, Maści przeciwzapalne, Maści przeciw swędzeniu, Maści o właściwościach leczniczych, Maści do celów farmaceutycznych, Maści do leczenia wysypki pieluszkowej, Ziołowe
maści na rany na skórze dla zwierząt domowych, Kremy
do trądziku [preparaty farmaceutyczne], Kremy farmaceutyczne, Kremy dla dzieci [lecznicze], Kremy lecznicze, Kremy
lecznicze do pielęgnacji stóp, Lecznicze kremy do stóp, Lecznicze kremy do stosowania po wystawieniu na działanie promieni słonecznych, Lecznicze kremy do ust, Uniwersalne
lecznicze kremy z antybiotykiem, Kremy przeciw swędzeniu,
Kremy do użytku dermatologicznego, Kremy na odciski i nagniotki, Kremy przeciwgrzybicze do użytku medycznego,
Żele antybakteryjne, Żele przeciwzapalne, Żele do użytku
dermatologicznego, Żele do stosowania miejscowego
do użytku medycznego i terapeutycznego, Balsamy zawierające substancje lecznicze, Lecznicze balsamy, Lecznicze balsamy do stóp, Uniwersalne lecznicze balsamy przeciwbólowe, Balsamy do użytku medycznego, Balsamy do celów farmaceutycznych, Balsamiczne preparaty do celów medycznych, Aerozole chłodzące do celów medycznych, Spraye antyseptyczne w formie aerozolu do stosowania na skórę,
Spraye antyseptyczne w formie aerozolu do stosowania
na twardych powierzchniach, Białka regulacyjne do użytku
medycznego, Chemiczne odczynniki diagnostyczne do użytku medycznego, Materiały opatrunkowe, medyczne, Medyczne dodatki do żywności do użytku weterynaryjnego,
Medyczne kremy terapeutyczne, Medyczne opatrunki do ran,
Odczynniki stosowane w genetycznej diagnostyce medycznej, Opatrunki medyczne, materiały opatrunkowe i aplikatory,
Płyny medyczne do skóry, Preparaty dietetyczne do użytku
medycznego, Preparaty grzybobójcze do użytku medycznego, Preparaty do diagnostyki medycznej, Preparaty zawierające pantenol do użytku medycznego, Probiotyczne preparaty
bakteryjne do użytku medycznego, Spraye do jamy ustnej
do użytku medycznego, Środki nawilżające do użytku medycznego, Środki odkażające do przyrządów i aparatury medycznej, 44 Kliniki medyczne, Konsultacje medyczne, Organizowanie leczenia medycznego, Poradnictwo medyczne,
Świadczenie pomocy medycznej, Doradztwo medyczne
w zakresie redukcji masy ciała, Doradztwo medyczne w zakresie wybierania odpowiednich wózków inwalidzkich, krzeseł toaletowych, podnośników dla osób niepełnosprawnych,
balkoników do chodzenia i łóżek, Doradztwo w zakresie pomocy medycznej świadczone przez lekarzy i wykwalifikowany personel medyczny, Poradnictwo medyczne związane
z utratą słuchu, Obrazowanie optyczne do użytku w diagnostyce medycznej, Medyczne badania osób, Poradnictwo medyczne związane ze stresem, Porady medyczne dla osób niepełnosprawnych, Przeprowadzanie badań na sen do celów
diagnostyki lub leczenia medycznego, Świadczenie usług
w zakresie prowadzenia dokumentacji medycznej online,
z wyjątkiem stomatologii, Udostępnianie wsparcia medycznego przy monitorowaniu pacjentów poddanych leczeniu
medycznemu, Udzielanie informacji medycznej, Udzielanie
informacji w zakresie wypożyczania maszyn i aparatury medycznej, Usługi analiz medycznych związane z leczeniem
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osób, świadczone przez laboratorium medyczne, Usługi analiz medycznych do celów diagnostycznych i leczniczych
świadczone przez laboratoria medyczne, Usługi banku kultur
komórkowych do celów transplantacji medycznej, Usługi
diagnostyki medycznej [testy i analizy], Usługi doradcze
w zakresie opieki zdrowotnej [medyczne], Usługi doradztwa
dietetycznego [medyczne], Usługi doradztwa medycznego
świadczone przez domy opieki, Usługi farm zdrowia [medyczne], Usługi informacji medycznej, Usługi informacji medycznej świadczone za pośrednictwem Internetu, Usługi informacyjne w zakresie opieki medycznej, Usługi klinik zdrowia [medyczne], Usługi kurortów [medyczne], Usługi leczenia medycznego świadczone przez domy opieki, Usługi
medyczne, Usługi medyczne do celów diagnostyki chorób
ciała człowieka, Usługi medyczne dotyczące leczenia raka
skóry, Usługi medyczne, mianowicie zapłodnienie in vitro,
Usługi medyczne w dziedzinie nefrologii, Usługi medyczne
w dziedzinie onkologii, Usługi medyczne w zakresie leczenia
skóry, Usługi medyczne w zakresie leczenia chorób ciała
ludzkiego, Usługi medyczne w zakresie oceny stanu zdrowia,
Usługi medyczne w zakresie leczenia przewlekłego bólu,
Usługi medyczne w zakresie badań przesiewowych w dziedzinie bezdechu sennego, Usługi medyczne w zakresie badań przesiewowych w dziedzinie leczenia bezdechu sennego, Usługi medyczne w zakresie cukrzycy, Usługi medyczne
w zakresie badań przesiewowych związanych z chorobami
układu sercowo-naczyniowego, Usługi medyczne w zakresie
wydawania orzeczeń lekarskich na odległość [tele-reporting], Usługi medyczne w zakresie pielęgniarstwa, Usługi
medyczne związane z usuwaniem, leczeniem i przetwarzaniem szpiku kostnego, Usługi medyczne związane z usuwaniem, leczeniem i przetwarzaniem komórek macierzystych,
Usługi medyczne związane z usuwaniem, leczeniem i przetwarzaniem komórek ludzkich, Usługi medyczne związane
z usuwaniem, leczeniem i przetwarzaniem krwi pępowinowej, Usługi medyczne związane z usuwaniem, leczeniem
i przetwarzaniem krwi ludzkiej, Usługi obrazowania medycznego, Usługi oceny medycznej, Usługi oceny medycznej
świadczone dla pacjentów rehabilitowanych w celu prowadzenia leczenia i oceny jego efektywności, Usługi opieki medycznej, Usługi opieki medycznej świadczone przez uzdrowiska [spa], Usługi opieki medycznej świadczone przez kliniki
i szpitale, Usługi pomocy medycznej, Usługi poradnictwa
medycznego, Usługi w zakresie leczenia medycznego, Wynajem łóżek specjalnie skonstruowanych do leczenia medycznego, Wypożyczanie sprzętu medycznego i służącego
ochronie zdrowia, Wypożyczanie sprzętu medycznego, Wypożyczanie urządzeń i instalacji w dziedzinie technologii
medycznej, Zapewnianie leczenia medycznego, Zapewnianie zaplecza medycznego podczas imprez sportowych,
Zdalne monitorowanie danych medycznych do diagnozowania medycznego i leczenia, Analiza surowicy ludzkiej
do celów leczenia medycznego, Analiza tkanek ludzkich
do celów leczenia medycznego, Analizy medyczne do diagnostyki i leczenia ludzi, Badania medyczne, Badania medyczne w celach diagnostycznych lub leczenia, Doradztwo
medyczne w zakresie ciąży, Doradztwo medyczne w zakresie geriatrii, Doradztwo medyczne w zakresie dermatologii.
(210) 537586
(220) 2021 12 11
(731) ŚLIWIŃSKA IRYNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) KRÓLOWA PIERCINGOWA
(510), (511) 44 Usługi w zakresie kolczykowania ciała
(piercing).

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

Klasa
towarów

Numery zgłoszeń

1

2

1

535031, 535032, 535262, 536089, 536642, 536881

2

537002

3

530057, 530412, 534438, 534440, 534443, 534686, 534950, 535468, 535469, 536217, 536318, 536319, 536320,
536657, 536658, 536894, 537024, 537034, 537036, 537583, 537584, 537585

4

535506, 535507, 535512, 535514, 535516, 535517, 535518, 536123, 536327, 536881, 536934, 537019, 537020

5

533188, 534438, 534440, 534939, 535259, 535468, 535469, 535598, 536027, 536139, 536165, 536283, 536291,
536642, 536657, 536658, 536663, 536667, 536766, 536767, 536821, 536822, 537024, 537034, 537036, 537076,
537583, 537584, 537585

6

491303, 528748, 528984, 535583, 535776, 536343, 536639, 536733, 536833, 536834

7

535707, 535776, 536343, 536748, 536749, 536770, 536782, 536784, 536787, 536798, 536927, 537019, 537020

8

530412, 535707, 536901

9

456234, 491415, 528018, 528019, 529456, 530107, 530110, 534443, 534597, 535203, 535204, 535248, 535456,
535458, 535459, 535461, 535481, 535509, 535510, 535511, 535583, 535625, 535707, 536010, 536071, 536075,
536123, 536278, 536331, 536337, 536338, 536382, 536447, 536660, 536683, 536756, 536805, 536808, 536840,
536841, 536898, 536900, 536904, 536907, 536911, 536926, 536927, 537019, 537020, 537099, 537102, 537106,
537343

10

536733, 536974

11

491303, 535147, 535583, 535707, 536003, 536024, 536447, 536642, 536803, 536863

12

491303, 529456, 535640, 535707, 536024, 536635, 536926

14

530057, 535248, 535990

16

518044, 518046, 529456, 530057, 533235, 534059, 534443, 534858, 534862, 535160, 535203, 535204, 535248,
535456, 535458, 535459, 535461, 535481, 535509, 535510, 535511, 535660, 535761, 536010, 536035, 536089,
536337, 536338, 536864, 536898, 536900

17

518044, 518046, 536891

18

491303, 530057, 535248, 536680, 536841

19

504628, 504629, 528748, 528984, 533468, 535583, 536655, 536733, 536881, 536891

20

534715, 535533, 536003, 536549, 536553, 536554, 536557, 536558, 536559, 536560, 536561, 536655, 536673,
536674, 536733, 536802, 536968, 536973

21

517187, 530412, 534715, 535385

24

536680

25

491415, 529456, 530057, 534443, 535248, 535707, 536027, 536678, 536680, 536686, 536760, 536769, 536793,
536813, 536825, 536826, 536827, 536841, 536929, 536931, 536932, 536974

26

534715

27

535663

28

530057, 534443, 536075, 536283, 536369, 536802, 536879

29

530937, 533572, 534576, 535193, 536283, 536306, 536779, 536785, 536789, 536795, 536839, 536876

30

530057, 530412, 534443, 534545, 535189, 535193, 535601, 535602, 535619, 536014, 536283, 536711, 536779,
536795, 536934

31

534438, 534440, 535030, 535193, 536283, 536369, 536731, 536785, 536789, 536821, 536822, 536934, 537076

32

530057, 530412, 533188, 533572, 533898, 535385, 536147, 536283, 537031

33

533188, 535578, 536283, 536399, 536406

34

534059, 536283, 536404, 536860
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1

2

35

456234, 491303, 504628, 504629, 522958, 522959, 522960, 522961, 522962, 522964, 529456, 530057, 530107,
530110, 530412, 533235, 533484, 533709, 533710, 534059, 534443, 534597, 534724, 534858, 534862, 534950,
535147, 535160, 535197, 535203, 535204, 535248, 535456, 535458, 535459, 535461, 535486, 535506, 535507,
535509, 535510, 535511, 535512, 535514, 535516, 535517, 535518, 535540, 535583, 535619, 535640, 535761,
536010, 536014, 536024, 536123, 536146, 536232, 536331, 536333, 536337, 536338, 536351, 536425, 536544,
536549, 536553, 536554, 536557, 536558, 536559, 536560, 536561, 536575, 536581, 536586, 536595, 536642,
536680, 536684, 536685, 536687, 536712, 536714, 536779, 536795, 536805, 536807, 536841, 536856, 536863,
536864, 536876, 536881, 536886, 536888, 536898, 536900, 536904, 536906, 536907, 536908, 536909, 536910,
536911, 536922, 536931, 536932, 536943, 536944, 536945, 536968, 536973, 536975, 536998, 537030, 537032,
537033

36

525837, 529456, 535456, 535458, 535459, 535461, 535486, 536123, 536146, 536331, 536595, 536635, 536665,
536684, 536685, 536688, 536829, 536906, 536908, 536909, 536922, 536943, 536944, 537096, 537099, 537102,
537106

37

529456, 533362, 534218, 535707, 536024, 536123, 536182, 536277, 536279, 536549, 536553, 536554, 536557,
536558, 536559, 536560, 536561, 536581, 536586, 536635, 536655, 536664, 536688, 536712, 536714, 536733,
536759, 536805, 536809, 536833, 536834, 536881, 536891, 536911, 536926, 536927, 536943, 536944, 536968,
537019, 537020

38

456234, 529456, 534597, 534858, 534862, 534984, 534985, 534986, 535160, 535203, 535204, 535509, 535510,
535511, 536010, 536071, 536337, 536338, 536425, 537003

39

533361, 533484, 534597, 534715, 535506, 535507, 535512, 535514, 535516, 535517, 535518, 535707, 536123,
536283, 536549, 536553, 536554, 536557, 536558, 536559, 536560, 536561, 536687, 536733, 536779, 536795,
536881, 536906, 536943, 536944, 536968, 537019, 537020

40

526576, 533484, 534724, 535716, 535760, 536123, 536733, 536748, 536749, 536864, 537019, 537020, 537030

41

456234, 517187, 526576, 528018, 528019, 529456, 530057, 530799, 533235, 533709, 533710, 534000, 534443,
534461, 534724, 534858, 534862, 534885, 534984, 534985, 534986, 535203, 535204, 535248, 535456, 535458,
535459, 535461, 535481, 535509, 535510, 535511, 535572, 535660, 535761, 536010, 536027, 536071, 536252,
536337, 536338, 536383, 536425, 536683, 536812, 536819, 536829, 536898, 536900, 536904, 536906, 536907,
536908, 536909, 536910, 536915, 536922, 537003, 537029, 537035, 537507

42

456234, 529456, 530107, 530110, 533831, 534000, 534597, 534724, 534858, 534862, 534984, 534985, 534986,
535197, 535203, 535204, 535456, 535458, 535459, 535461, 535509, 535510, 535511, 536071, 536123, 536333,
536337, 536338, 536381, 536549, 536553, 536554, 536557, 536558, 536559, 536560, 536561, 536748, 536749,
536761, 536840, 536864, 536904, 536906, 536907, 536908, 536909, 536910, 536968, 537003, 537019, 537020,
537099, 537102, 537106

43

531907, 533484, 534443, 535259, 535572, 535585, 535665, 535666, 536014, 536200, 536351, 536547, 536630,
536666, 536730, 536762, 536779, 536795, 536819, 537030, 537035

44

533484, 534461, 534950, 535259, 535456, 535458, 535459, 535461, 535476, 535509, 535510, 535511, 535625,
535660, 536027, 536333, 536425, 536528, 536547, 536681, 536812, 536880, 536906, 536915, 536928, 537488,
537524, 537585, 537586

45

529456, 535456, 535458, 535459, 535461, 535509, 535510, 535511, 536071, 536232, 536337, 536338, 536425,
536991

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

Znak

Numer
zgłoszenia

Znak

Numer
zgłoszenia

1

2

1

2

#KWAŚNIBIOHATEROWIE
10% ALK. PIWNY BĄCZEK
PIWO BARDZO MOCNE
1608 Lipowe Wzgórza smak godny tradycji
1992 Welta
1M TRACK RUNNING TECHNOLOGY
A S K INŻYNIERIA
ACH
adbox
Adusie
ADVENTURE FORGE
AERO CANDLE
agpress drukarnia
agpress
allegro zielony automat
allegro
AQUA shock
ARIO
Ars Chori
Ars Chori
ARTEMIUS KANCELARIA ADWOKACKA
avalon active
avalon EXTREME
avalon helpuj.pl
avalon sekson
AXY-Line
B BALLISTA
B BTL LOGISTIK
BADIX MACHINES BOX
BALLISTA ESPORTS
bardzo.
Bearte Mariusz Czarny
Best Radar
BIBA VODKA
BIDCAR
BIDCAR.pl
Bielenda BLUE MATCHA
Bielenda boost me up
BIS Best Industry Solutions
BLADA PSZENICA
blowek
BLUE CAFE
Blue Dolphin ORYGINALNA TAŚMA
washi 60-DNI ŁATWE USUWANIE BLOKER
CHRONI PRZED PODCIEKANIEM IDEALNA
LINIA MALOWANIA

535193

Blue Dolphin WASHI ULTRA-PREMIUM
PAINTER’S TAPE
bombacio
BOMORZE
Borówkowa Fantazja
BRERIX
BuBu
BuforQ
CAR SPA DETAILING PREMIUM
CENTRO ENERGY
CENTRO ENERGY
CLIMAX
Coach Republic
CONFIDENCIAL ACCOUNTING
CORKSTYLE
covital
Czarny SEZAM RESTAURACJA ORIENTALNA
Czarodziejnia
Dahli FINEST CAKE
DAMARI
Damari
DAN CAKE THE FINE ART OF BAKING
SINCE 1931
DecoNest
DEKADO
DENTA PLAN
DERMFACTOR
DERMFACTOR
DIVISIO
dm3 	
DNKP
dobry doktor CM Platany
DOLBARF
DOLFIX
Domena
Dopieszczajmy relacje!
Doti
dr moidoktor
DRAGON
DRE supreme
DRIVE-THRU KEBAB
DROGA DO OBFITOŚCI
DROGERIA W SIECI
drukomat.
e eatzon

533898
533484
536886
536075
533831
533572
536673
536879
536802
536327
535716
535760
536343
535776
536642
536554
536898
536900
536991
536915
536909
536908
536910
536560
528018
533361
536770
528019
534724
536973
536998
536399
536684
536685
536318
536217
536756
535385
535248
534443

518044

518046
536680
537030
536876
536975
536888
537076
533362
536805
536911
535031
536683
536146
504628
536165
535585
536945
534545
536833
536834
535189
535663
536674
536381
537583
537585
536557
536840
536922
537524
536822
536821
536595
535601
535602
536528
536369
536733
536762
536425
537488
536864
536382

Nr ZT51/2021

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO
1

eca
EHES
Ekoret ekogroszek
EL PRO
Ełcka Zmarzlina
eMeL
Eternis
eTOLL
EURO TARGET SHOW MYŚLISTWO
STRZELECTWO SURVIVAL
eZOZ
F FRATRIA grupa medialna
FACECAR DETAILING
FEED
FEEDMAX
fin e hack
fin[e] \</hack>
fine hack
Finse
FK Machinery BY KOŁASZEWSKI
FK Machinery BY KOŁASZEWSKI
FK Machinery BY KOŁASZEWSKI
FK Machinery BY KOŁASZEWSKI
FLASH GROUP
FLLUFFY
FLOORFACTOR
FOOT REMEDY+
FORTY
FORTY
Fruitline Company from Poland
Frutline Company from Poland
fundacja avalon
FX SYMULATOR
FX SYMULATOR
Garage
Garden FACTORY
GC GAIN CONTROL
goecom
GOŁASZEWSCY
GRAF
GREEN PHARMACY BY VIS PLANTIS
Greenpal ekomiał
Greenpal
GRINOVITA suplement diety
GUTIMEX
GV Green Verve
Gwarek
H HOLLYDENT KAŻDY UŚMIECH
MA ZNACZENIE
Hasherezade
HEALDERM

127

2

1

2

536688
536926
535518
536856
534885
536549
536687
529456

helo
HOOP
HOOPLY
HORECA Aroma
HORECA Aroma
HORST
Hovet
HURTIMEX
HYPER X2
isspUA
ita-test laboratorium
Jajka w kropki z przydomowej fermy
przepiórek cynk fosfor witamina A
witamina B żelazo dla alergików
jantar HOTEL
jawa DROGERIE
JUTINE
KAMAN
KAMAN!
KANIA
KARESS
Karlik ekogroszek
Karolinka ekogroszek
Kerato VitA
Keratosept
Keratostill
Klinika Gastroenterologii i Żywienia Dzieci
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Kobo
KOLBON
kredytowyporadnik.pl wszystko o kredycie
hipotecznym
KRÓLOWA PIERCINGOWA
KRÓWKOMANIA KRÓWKA RZEMIEŚLNICZA
KUCHMISJA
L&M SHAPED BY THE WORLD
la furia
LASVEGAN
Lean Strategy Institute
L-Line
Lm pay
LOSONEO
LOYAL
Malmo
MAMBA
mamnewsa
MARIAELLY HOMEWEAR
MEGADECHA
MERYK CUKIERNIA & CAFE
Metarosa
metroclos
METSIGLETIC

536928
536826
537032
536779
536795
536406
522960
536827
536404
535540
535197

533710
536761
536338
536635
536071
535030
534986
534984
534985
522961
536782
536784
536787
536798
535486
537033
504629
536320
535665
535666
536789
536785
536906
534858
534862
536351
535533
536686
536232
535572
536553
536894
535506
535507
535598
536306
534059
536035
536880
537003
537584

536839
536547
530412
534576
536904
536907
537031
536974
535514
535517
537036
537034
537024
535660
536803
536655
536665
537586
535619
517187
536860
536929
536666
533235
536561
537096
536829
536447
522964
536660
535160
536931
536807
536014
534686
536767
536667

128

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO
1

milloni JUBILER
MIRELLA
MM GROUP
MORSKA PARK ETAP II
MORSKA PARK ETAP II
MOTONITA MOTOCYKLE Z GWARANCJĄ
Nalmat
NANO
NASZE SMYKI
Nelly Homewear
N-GLAMPING
NINKI WOOD
NORD FINANCE
NS
Olen
OPIPROLAN
Op-Lite
otołodzie
OXY USŁUGI EDUKACYJNE
dr inż. Sylwia Małgorzata Balcer
Parento
PARIS OPTIQUE
Pieklorz ekogroszek
pi-stacja
PLCOIN
PLCOIN
PLCOIN
PNEUMO3biotic
POLALID
Polish Club
POLSKIE SKLEPY BLISKO CIEBIE
Powered by FIS Piotr Bartoszyn
Pranie Posejdona
Prolang
PROUDEST
Puszczowisko
QBORG EST. Q 2013 TWÓJ INSTALATOR
Qpatka
Regain
REGAIN
RegeDexa
Regenopia
REKITIN IMMUNO
RESKA team
Retopal ekogroszek
RKAC
S spedtrans
SAI
SANITMAX
SCARLET OAK EYEWEAR
Sieć Przyjaciół

2

535990
536760
536182
536943
536944
535707
536089
536968
536819
536932
536630
536003
525837
536678
522959
536766
536559
534597
537507
536333
535625
535512
535761
537099
537102
537106
534939
536663
530799
536283
536714
536809
535481
536813
537029
536664
536901
536748
536749
536657
536658
536291
536027
535516
533188
534000
530107
535032
536278
536337

Nr ZT51/2021
1

Silent Gray
SIMES
SKIN sensory mask RESTART
sky
smart KID belt
SMART LED
Smok Edzio
Sola
SOLBET ELEKTROSTAL
SOL-CAM energia bezpieczeństwo zysk
SOL-CAM
SORRENTO
Speaking Corner
SS SOS SZTOS
STARO SĄDECKIE PIWO Z HISTORIĄ,
KTÓRE WARTO POZNAĆ JK
StawoVit
STOLARNIA Cafe
STREFA psychoterapia
STYROPIAN PLUS
SwipeTo
SwipeTo
SWPS
sycewskie miody
szkarłat
ŚKSM 1874 Świętokrzyskie Kopalnie
Surowców Mineralnych
TARGI GOŁĘBI POCZTOWYCH POZNAŃ
TAURON Zielona Energia
TEAM X
TERMY PODDĘBICE
Tiamo
TINY
TKE
TNTUUM
TORIS
Trash Royale
TRICHOCOLORING
Tropical NitriActive
TS THERMO SYSTEMS
tup tup
TV PLAY
ULTRABIES BIEGI GÓRSKIE
UNIVERSITAS MEDICA VARSOVIENSIS 1809
SALUTI PUBLICAE
UNIVERSITAS MEDICA VARSOVIENSIS 1809
SALUTI PUBLICAE
Uniwersytet SWPS
UWAGA PIWO
UZDROWISKO CIEPLICE
Polska Grupa Uzdrowisk
VENEZIA COLOR

2

536712
536927
536319
534218
535640
535147
536383
522958
535583
536586
536581
528748
537035
536711
536147
536139
536730
535476
536891
535203
535204
535511
536934
536863
536881
533709
536123
530057
536812
536681
536639
530110
536769
536558
536808
534950
535262
536024
536825
456234
536252
535458
535459
535510
531907
535259
537002

Nr ZT51/2021
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1

VERONA
VETICOX
VETI-MEDIC
VILADECO
Vind
VIVOMED
VOLTA GROUPE
VOLTA POLSKA
W WINE TASTE BY KAMECKI
W
WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY
Werbliński
wheel up

2

528984
534438
534440
536759
522962
534461
537019
537020
536544
536841
535456
530937
491303

129
1

woolblok
WUM
WYDARZENIA
WYKOŃCZENI
Xelion
XERION
ZCIT Zachodnie Centrum Informatyczne
zielona fabryka
Zielony SHOW ROOM Zobacz i Zamów
ZODIACALE
zoo expert
ZRI CHROBOK
ZRI CHROBOK

2

533468
535461
536010
526576
536331
536200
537343
534715
536575
535578
536731
536277
536279

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.
1552810
1604900
1629052
1629148

1629210
1629279
1629320
1629330
1629331
1629353
1629391
1629474
1629507
1629542
1629555
1629604
1629748
1629755

SKINIC (2020 08 18, 2020 04 03)
3, 5, 44
SILA (2021 10 15)
CFE: 27.05.17, 28.05.00
2, 8, 17
ALPHAZON (2021 06 18, 2021 01 14)
CFE: 26.15.25, 27.05.01, 29.01.13
16, 35, 42
DAYES
3, 5, 6, 8, 9, 10, 11,
16, 18, 21, 22, 23,
(2021 04 14, 2021 01 29)
24, 25, 26, 28, 31,
35, 39
LWLONGWEI (2021 06 24)
9
HERMES GETA (2021 06 30, 2021 02 22)
18
LOOKSCANNER (2021 07 12, 2021 01 18) 9,
CRUX (2021 09 03, 2021 03 31)
5
MANTION (2021 09 10, 2021 03 19)
7, 19,
35
JUZIMETTE (2021 09 14, 2021 09 07)
5
TEAM (2021 04 19)
CFE: 26.15.01, 27.05.01,
1, 2, 4, 6, 19, 35, 39
28.19.00, 29.01.13
keymotion (2021 07 05, 2021 03 30)
7, 10
FDW FANGDA (2021 06 15, 2021 04 23)
CFE: 26.01.03, 27.05.10, 28.03.00
7, 8, 9
con.tact (2021 08 23, 2021 02 24)
CFE: 26.11.01, 27.05.01, 29.01.12 9, 35, 38, 41, 45
TSSHOP DENIM COLLECTION (2021 07 09)
CFE: 27.05.01
25
/NOW U KNOW (2021 08 09, 2021 06 08)
CFE: 24.17.01, 27.05.01, 28.05.00
30
REDOTEIN
1, 5, 30, 31
(2021 10 08, 2021 08 18)
TURTLE CAN CARRY (2021 05 20)
CFE: 03.11.11, 26.05.01,
12, 35
27.05.10, 29.01.13

1629760
1629785
1629826
1629827
1629843
1629857
1629902
1630169
1630232

1630324
1630356
1630362
1630393
1630404
1630430
1630436
1630480
1630506

HotCryo (2021 07 12)
10, 41, 44
DARK PROJECT (2021 08 24)
CFE: 25.05.02, 26.11.07
9, 20
BOTARELLA
3, 5, 10
(2021 06 03, 2021 04 26)
RELAVYSAJE
3, 5, 10
(2021 06 03, 2021 04 26)
Black Badge (2021 10 22, 2021 04 29)
14
Chaos (2021 06 04)
25, 34, 35, 43, 45
FLER (2021 09 03)
CFE: 27.05.01
3, 34, 35
ZTO: (2021 09 14)
CFE: 27.05.17
39
Mots d’enfants (2021 04 02, 2020 10 23)
CFE: 02.09.01,
3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16,
27.05.24, 29.01.12 18, 20, 21, 22, 24, 25, 27, 28,
29, 30, 31, 32, 35
PANDADOC (2021 10 21)
42
elit electronics (2021 09 22)
CFE: 27.05.01
8, 9, 11
Hypatos (2021 08 12)
9, 35, 42
2021 10 08)
CFE: 26.13.25
17
NORD (2021 09 18)
CFE: 27.05.01
9
Virbuster (2021 06 16)
9, 11
ERGOLUTIONS (2021 05 25)
9, 20, 42
ULTIMA (2021 10 18)
CFE: 07.01.08, 27.05.01, 28.05.00
1, 2, 8, 17
2021 10 11)
CFE: 09.09.01
25

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

Klasa
towarów

Numery międzynarodowego rejestru znaków towarowych

1

2

1

1629391,

1629748,

1630480

2

1604900,

1629391,

1630480

3

1552810,

1629148,

1629826,

1629827,

1629902,

1630232

4

1629391

5

1552810,
1630232

1629148,

1629330,

1629353,

1629748,

1629826,

6

1629148,

1629391,

1630232

7

1629331,

1629474,

1629507,

1630232

8

1604900,

1629148,

1629507,

1630232,

1630356,

1630480

9

1629148,
1630356,

1629210,
1630362,

1629320,
1630404,

1629507,
1630430,

1629542,
1630436

1629785,

10

1629148,

1629474,

1629760,

1629826,

1629827,

1630232

11

1629148,

1630232,

1630356,

1630430

12

1629755,

1630232

14

1629843

16

1629052,

1629148,

1630232

17

1604900,

1630393,

1630480

18

1629148,

1629279,

1630232

19

1629331,

1629391

20

1629785,

1630232,

21

1629148,

1630232

22

1629148,

1630232

23

1629148

24

1629148,

1630232

25

1629148,

1629555,

26

1629148

27

1630232

28

1629148,

29

1630232

30

1629604,

1629748,

1630232

31

1629148,

1629748,

1630232

32

1630232

34

1629857,

1629902

35

1629052,
1629902,

1629148,
1630232,

1629331,
1630362

38

1629542

39

1629148,

1629391,

1630169

41

1629542,

1629760

1629827,

1630232,

1630436

1629857,

1630232,

1630506

1629391,

1629542,

1630232

1629755,

1629857,
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2

1

42

1629052,

43

1629857

1630324,

44

1552810,

1629760

45

1629542,

1629857

1630362,

1630436

Nr ZT51/2021

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.
498978
530067
530369
530217
530257
530707
530709

PIAGGIO & C. S.P.A.
2021 09 28
12, 35, 37
Ocado Innovation Limited
2021 10 12
42
SHELL BRANDS INTERNATIONAL AG
2021 10 12
4
IGOL FRANCE (société par actions simplifiée)
2021 10 26
4
MIRGA WERONIKA UTABAGA
2021 11 08
18, 25
MIRGA WERONIKA UTABAGA
2021 11 08
18, 25
MIRGA WERONIKA UTABAGA
2021 11 08
18, 25

530943
531240
530405
530404
522866
519258

DEVELOP INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2021 11 15
18, 25, 35
IGOL FRANCE (société par actions simplifiée)
2021 11 16
4
F&I Beverages AG
2021 11 22
35
F&I Beverages AG
2021 11 22
35
DIPLOMATICO BRANDING, UNIPESSOAL LDA.
2021 12 06
33
BESTSELLERS DISTRIBUTION SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2021 12 03
5, 29, 30, 32

INFORMACJE O SPRZECIWACH WNIESIONYCH
WOBEC WYZNACZONYCH NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
MIĘDZYNARODOWYCH ZNAKÓW TOWAROWYCH
na podstawie art. 1526A ustawy – prawo własności przemysłowej
poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer rejestracji międzynarodowego znaku towarowego,
wobec którego wpłynął sprzeciw, nazwisko i imię albo nazwę wnoszącego sprzeciw,
datę wniesienia sprzeciwu, numery klas objętych sprzeciwem.
1610624

Biolchim S. p. A.
2021 12 09

1

