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BIULETYN
Urzędu Patentowego
znaki towarowe

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

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

***
Od dnia ogłoszenia o zgłoszeniu znaku towarowego uprawniony do wcześniejszego znaku towarowego
lub uprawniony z wcześniejszego prawa osobistego lub majątkowego może w terminie 3 miesięcy od daty publikacji
wnieść sprzeciw wobec zgłoszenia znaku towarowego lub międzynarodowego znaku towarowego wyznaczonego
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (art, 1526a i art, 15217 – ustawy Prawo własności przemysłowej).
***
Pisma kierowane do Urzędu należy nadsyłać na adres:
Urząd Patentowy RP, 00-950 Warszawa, skr, poczt, 203, al, Niepodległości 188/192.
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Nr ZT04

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

* – nie podaje się kodu PL

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

470793
(220) 2017 04 21
SZEWCZYK JOANNA KEEKAA, Józefów
(znak słowno-graficzny)
Gia LA MODA

(210) 503545
(220) 2019 08 19
(731) SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski
(540) (znak słowny)
(540) OBERŻYSTY
(510), (511) 29 mięso, wyroby z mięsa, ekstrakty mięsne, wyroby na bazie mięsa.
518618
(220) 2020 09 22
SQUARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk
(540) (znak słowny)
(540) Ulica Elektryków
(510), (511) 41 administrowanie usługami rozrywkowymi, administrowanie działalnością kulturalną, dyskoteki, imprezy kulturalne, imprezy taneczne, koncerty muzyczne, koncerty muzyczne
na żywo, nocne kluby, organizacja imprez rozrywkowych, organizacja rozrywek muzycznych, organizowanie festiwali, organizowanie imprez muzycznych, organizowanie imprez w celach
rozrywkowych, organizowanie koncertów, organizowanie występów muzycznych na żywo, udostępnianie obiektów i sprzętów do występów grup muzycznych na żywo, usługi klubów
nocnych, usługi koncertów muzycznych, 43 przygotowywanie
posiłków i napojów, puby, serwowanie jedzenia i napojów, serwowanie napojów alkoholowych, usługi ogródków piwnych.
(210)
(731)

(531) 02.09.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 14 zegarki, zegary i budziki, chronometry
i chronografy, paski do zegarków, futerały i pudełka na zegarki, pojemniki specjalnie przystosowane do ekspozycji
zegarków, szkatułki na biżuterię, kasetki na biżuterię, zamykane szafki na biżuterię, pudełka na biżuterię, wszystkie
wykonane z metali szlachetnych i ich stopów lub metali
posrebrzanych lub pozłacanych, biżuteria, medale, naszyjniki, pierścionki, spinki do krawatów, spinki do mankietów,
ozdoby osobiste, mianowicie broszki, szpilki, medaliony,
bransolety, wisiorki, łańcuszki i szpilki do krawatów, figurki
i ozdoby z metali szlachetnych, sztuczna biżuteria, kamienie szlachetne, 18 torebki, torebki damskie, torby podróżne,
torby turystyczne, torby plażowe, torebki skórzane, torebki skóropodobne, torby saszetki męskie, wyroby skórzane
i imitujące skórę, paski skórzane, paski skóropodobne, kurtki
skórzane, kurtki ze skór lakierowanych, kurtki ze skór naturalnych, kurtki skóropodobne, 25 odzież, obuwie, nakrycia
głowy, dodatki do odzieży, w tym futra, płaszcze, kurtki, ubrania, kostiumy, marynarki, żakiety, kamizelki, bluzy,
wdzianka, spodnie, krótkie spodnie, spódnice, pończochy,
rajstopy, kapelusze, czapki, apaszki, szale, szaliki, krawaty,
obuwie damskie i męskie.
(210) 499763
(220) 2019 05 15
(731) MOCHNAL KATARZYNA, Łódź
(540) (znak słowny)
(540) habilitas
(510), (511) 44 fizjoterapia, rehabilitacja fizyczna, terapia
zajęciowa rehabilitacja, udostępnianie sprzętu i obiektów
do ćwiczeń fizycznych do celów rehabilitacji zdrowotnej,
udostępnianie obiektów i sprzętu do rehabilitacji psychicznej, zapewnianie obiektów i sprzętu do rehabilitacji fizycznej, opracowywanie indywidualnych programów rehabilitacji fizycznej.

520882
(220) 2020 11 12
PETRODOM PALIWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Biała Podlaska
(540) (znak słowny)
(540) PETRODOM Ekogroszek CHAMPION PLUS
(510), (511) 1 węgiel aktywny, węgiel granulowany, węgiel
do celów przemysłowych, węgiel drzewny do celów ogrodniczych, 4 węgiel, węgiel drzewny jako paliwo, miał węglowy
[paliwo], ekologiczne paliwa węglowe, paliwa na bazie miału
węglowego, mieszaniny węgla z biomasą do celów opałowych,
mieszaniny z odpadami do celów opałowych, pył węglowy
jako paliwo, węgiel kamienny do celów opałowych, ekogroszek,
35 usługi sprzedaży detalicznej, hurtowej, on-line w dziedzinie
towarów, takich jak: węgiel, węgiel kamienny, węgiel aktywny,
węgiel granulowany, węgiel do celów przemysłowych, węgiel
drzewny do celów ogrodniczych, węgiel drzewny jako paliwo,
miał węglowy [paliwo], ekologiczne paliwa węglowe, paliwa
na bazie miału węglowego, mieszaniny węgla z biomasą, mieszaniny węgla z odpadami, pył węglowy jako paliwo, ekogroszek, zarządzanie sprzedażą w zakresie węgla, ekologicznych
paliw węglowych i paliw kopalnych, 39 dystrybucja, transport
i magazynowanie węgla kamiennego, ekologicznych paliw węglowych oraz paliw kopalnych, konfekcjonowanie węgla, ekologicznych paliw węglowych w pojemniki oraz worki, 40 obróbka
i przetwarzanie węgla, paliw kopalnych, ekologicznych paliw
węglowych.
(210)
(731)
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521062
(220) 2020 11 18
TRUST US SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) TRUSTUS
(510), (511) 20 meble oraz wyroby z drewna i materiałów
drewnopochodnych, meble drewniane i akcesoria meblowe
wyposażenia domu, meble tapicerowane, meble sypialne,
meble ogrodowe, zewnętrzne meble, meble biurowe, meble
metalowe, meble szkolne, meble skórzane, meble kuchenne,
meble wielofunkcyjne, meble biurowe, meble łazienkowe,
meble sklepowe, barki, biurka, bufety ruchome, dekoracje przestawne wykonane z takich materiałów, jak drewno,
wosk, gips lub z tworzyw sztucznych, zawarte w tej klasie,
drabiny z drewna lub tworzyw sztucznych, drzwi do mebli,
łóżeczka dla małych dzieci, wysokie krzesła dla dzieci, dzieła
sztuki z drewna, wosku, gipsu lub tworzyw sztucznych, figurki z drewna, wosku lub tworzyw sztucznych, fotele, gabloty,
poduszki, kanapy, stojaki na kapelusze, kartoteki [meble], półki do kartotek, szkatułki, pudełka drewniane, pudełka z tworzyw sztucznych, skrzynki drewniane, kasety do ekspozycji
biżuterii, kojce dla dzieci, kołyski, komody, konstrukcje drewniane łóżka, stojaki meblowe, kółka samonastawne do mebli
niemetalowe, kredensy, kredensy kuchenne, krzesła, podpory pod książki [meble], kwietniki, ławy, łóżka, łóżka wodne
nie do celów leczniczych, materace, materace sprężynowe
do łóżek, przegrody drewniane do mebli, wykończeniowe
elementy plastikowe do mebli, półki meblowe, osprzęt niemetalowy do łóżek, osprzęt niemetalowy do mebli, stojaki
na parasole, parawany, plecionki ze słomy z wyjątkiem mat,
podnóżki, popiersia z drewna, wosku, gipsu lub tworzyw
sztucznych, posągi z drewna, wosku, gipsu, pościel, oprócz
bielizny pościelowej, półki biblioteczne, pulpity [meble], lustra [meble], ramy do obrazów, listwy do ram obrazów, regały, siedzenia, sofy, stoliki, stoliki kawowe, stoliki nocne, stoliki
salonowe, stoliki pod umywalkę, stoliki przyścienne z szufladami, stoliki komputerowe, blaty, stoły, stoły do masażu, stoły
metalowe, szafki na akta, szafki na ręczniki, szafki niemetalowe do przechowywania żywności, szezlongi, taborety,
toaletki, wózki meblowe, zagłówki, wałki, wieszaki na ubrania, zasłony dekoracyjne z koralików, żaluzje do wnętrz oraz
elementy do zasłon i zasłony do wnętrz, rolety do okien, kosze ozdobne ze słomy, plecionki ze słomy z wyjątkiem mat,
szkatułki z korka, tablice korkowe, 35 organizowanie wystaw
i targów handlowych do celów handlowych i reklamowych
związanych z meblami, artykułami wyposażenia wnętrz dla
domu, w tym wyposażenia jadalni, kuchni, łazienki, dekoracji,
dywanów, oświetlenia, tekstyliów, zegarów, wyrobów z korka, wyrobów ze słomy, zgrupowanie na rzecz osób trzecich
towarów, w szczególności mebli, wyrobów z drewna i materiałów drewnopochodnych, artykułów wyposażenia wnętrz
dla domu, w tym wyposażenia jadalni, kuchni, łazienki, dekoracji, dywanów, oświetlenia, tekstyliów, zegarów, wyrobów
z korka, wyrobów ze słomy pozwalające nabywcom swobodnie je oglądać i kupować w szczególności w sklepach
detalicznych, w tym wielkopowierzchniowych, hurtowniach,
za pośrednictwem Internetu, 37 usługi montażu mebli, usługi montażu kuchni, montaż mebli na wymiar, montaż stojaków i półek, montaż wyposażenia kuchennego, montaż mebli w sklepach, tapicerowanie mebli, malowanie mebli, lakierowanie mebli, konserwacja i naprawa mebli, 40 stolarstwo
meblowe, produkcja mebli na zamówienie, produkcja mebli
na zamówienie i według specyfikacji osób trzecich, 42 projektowanie mebli, projektowanie mebli biurowych, projektowanie wnętrz budynków, projektowanie dekoracji wnętrz,
planowanie i projektowanie kuchni, projektowanie łazienek,
projektowanie rozmieszczenia biur, projektowanie rozmiesz(210)
(731)

7

czenia mebli biurowych, projektowanie wyposażenia sklepów, projektowanie przestrzeni biurowych, projektowanie
umeblowania, projektowanie restauracji, projektowanie
wnętrz komercyjnych, projektowanie centrów handlowych,
projektowanie wystroju wnętrz sklepów, projektowanie dekoracji wnętrz dla sklepów.
523732
(220) 2021 01 26
CYBERLIVE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak graficzny)
(540)

(210)
(731)

(531) 26.04.02, 26.04.04, 26.04.05, 26.11.03, 26.01.01, 26.01.03
(510), (511) 41 Imprezy kulturalne, imprezy taneczne, koncerty muzyczne, koncerty muzyczne na żywo, koncerty
muzyczne za pośrednictwem telewizji, koncerty muzyczne
za pośrednictwem radia, montaż lub nagrywanie dźwięku
i obrazu, montaż programów radiowych, montaż programów telewizyjnych, montaż wideo, multimedialne wydawanie czasopism, multimedialne wydania publikacji elektronicznych, muzyczne usługi wydawnicze i usługi w zakresie nagrywania muzyki, muzyczne widowiska sceniczne
wykonywane w miejscach przeznaczonych do występów,
nagrywanie i produkcja nagrań dźwiękowych, nagrywanie
muzyki, nauka muzyki, obsługa koncertów muzycznych,
obsługa sprzętu wideo i audio do programów radiowych
i telewizyjnych, obsługa studia filmowego, organizacja i prezentacja widowisk, organizacja i prezentacja przedstawień
na żywo, organizacja i przeprowadzanie imprez rozrywkowych na żywo, organizacja i przeprowadzenia imprez rozrywkowych, organizacja i przeprowadzanie koncertów muzycznych, organizacja rozrywek muzycznych, organizowanie
rozrywki wizualnej i muzycznej, organizowanie widowisk
muzycznych, organizowanie widowisk scenicznych, planowanie specjalnych imprez, planowanie sztuk teatralnych
lub spektakli muzycznych, planowanie widowisk, pokazy
uprzednio nagranych programów rozrywkowych, prezentacja koncertów muzycznych, prezentacja nagrań wideo, produkcja dzieł muzycznych w studio nagrań, produkcja filmów
w celach rozrywkowych, produkcja koncertów muzycznych,
produkcja muzyczna, produkcja muzycznych filmów wideo, produkcja nagrań audiowizualnych, produkcja nagrań
muzycznych, produkcja pokazów rozrywkowych obejmujących występy instrumentalistów, produkcja programów
telewizyjnych na żywo w celach rozrywkowych, produkcja
programów telewizyjnych do emisji na urządzeniach mobilnych, produkcja przedstawień muzycznych, prowadzenie
imprez rozrywkowych, prowadzenie imprez rozrywkowych
na żywo, przestawienia muzyczne, przedstawienia muzyczne na żywo, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie koncertów, publikowanie materiałów multimedialnych
online, realizacja nagrań audiowizualnych, realizacja rozrywki
o postaci nagrań dźwiękowych, rozrywka online, rozrywka
za pośrednictwem telefonu, udostępnianie muzyki cyfrowej
z Internetu, udostępnienie obiektów i sprzętu do nagrań,
udostępnianie obiektów i sprzętu do pokazywania filmów,
widowisk, sztuk, muzyki lub prowadzenia szkoleń edukacyjnych, udostępnianie publikacji elektronicznych online z dziedziny muzyki, nie do pobrania, udostępnienie rozrywki mul-
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timedialnej za pomocą strony internetowej, udostępnianie
rozrywki w postaci klipów filmowych za pomocą Internetu,
udostępnianie rozrywki wideo za pomocą strony internetowej, udzielanie informacji, komentarzy i artykułów w dziedzinie muzyki za pośrednictwem sieci komputerowych, usługi
agencji i sprzedaży biletów online do celów rozrywkowych,
usługi bibliotek elektronicznych, usługi koncertów muzycznych, usługi nagrywania i produkcji audio, usługi prezentacji
audiowizualnych, usługi rozrywkowe oferowane w systemie
on-line z komputerowej bazy danych lub z Internetu, usługi
rozrywkowe świadczone przez telefon, usługi rozrywkowe
udostępniane dzięki strumieniom online, usługi rozrywkowe
w postaci występów koncertowych, usługi studiów nagrań,
filmowych, wideo i telewizyjnych, usługi w zakresie inżynierii
dźwięku do obsługi imprez, usługi w zakresie muzycznych
studiów nagrań, usługi w zakresie nagrań dźwiękowych, filmowych, wideo i telewizyjnych, usługi w zakresie obróbki
poprodukcyjnej w dziedzinie muzyki, nagrań wideo i filmów,
usługi w zakresie produkcji muzycznej, widowiska muzyczne, wypożyczanie filmów i nagrań dźwiękowych, wypożyczanie nagrań audiowizualnych, wypożyczanie nagranych
materiałów rozrywkowych, zapewnianie muzyki na żywo,
zapewnienie rozrywki online.
526363
(220) 2021 03 19
JAKUBOWSKA ALINA
GOŚCINIEC HETMAN. STANICA WĘDKARSKA.,
Stare Sady
(540) (znak słowny)
(540) Śniardwy Jasne Lekkie
(510), (511) 32 Piwo, Piwa smakowe, Piwo rzemieślnicze,
Piwo bezalkoholowe, Brzeczka piwna, Brzeczka słodowa,
Porter, Stout, 35 Usługi sprzedaży i promocji piwa, napojów
i produktów związanych z browarnictwem, Usługi w zakresie
prowadzenia sprzedaży stacjonarnej oraz online gadżetów
reklamowych i akcesoriów związanych z piwowarstwem.
(210)
(731)

526366
(220) 2021 03 19
JAKUBOWSKA ALINA
GOŚCINIEC HETMAN. STANICA WĘDKARSKA.,
Stare Sady
(540) (znak słowny)
(540) Marcowe Mamry
(510), (511) 32 Piwo, Piwa smakowe, Piwo rzemieślnicze,
Piwo bezalkoholowe, Brzeczka piwna, Brzeczka słodowa,
Porter, Stout, 35 Usługi sprzedaży i promocji piwa, napojów
i produktów związanych z browarnictwem, Usługi w zakresie
prowadzenia sprzedaży stacjonarnej oraz online gadżetów
reklamowych i akcesoriów związanych z piwowarstwem.
(210)
(731)

529573
(220) 2021 05 27
TELEWIZJA POLSAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) polsat café

(210)
(731)
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(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.11
(510), (511) 16 Publikacje drukowane, Gazety, Czasopisma,
Druki, Kalendarze, Książki, Wydawnictwa jednorazowe, Katalogi,
Komiksy, Fotografie, Notesy, Pióra, Długopisy, Ołówki, Materiały
do nauczania z wyjątkiem aparatów, Torby z papieru, Torby
z tektury, Torby z tworzyw sztucznych, Materiały drukowane,
Materiały szkoleniowe, Materiały instruktażowe, Materiały piśmienne, Papier, Tektura, 35 Pomoc w prowadzeniu działalności
gospodarczej, Usługi wsparcia administracyjnego, Prace biurowe, Doradztwo i konsultacje w zakresie działalności gospodarczej, Usługi analizy i informacji biznesowej, Badania rynkowe,
Analizy gospodarcze, Administrowanie działalnością gospodarczą, Zarządzanie działalnością gospodarczą, Planowanie działalności gospodarczej, Organizacja działalności gospodarczej, Audyt działalności gospodarczej, Informacja o działalności gospodarczej, handlu, reklamie, promocji, Agencje informacji handlowej, Organizacja wystaw handlowych, Organizacja targów
handlowych, Usługi reklamowe, Usługi agencji reklamowych,
Usługi marketingowe, Usługi promocyjne, Usługi programów
lojalnościowych, motywacyjnych lub promocyjnych, Promocja
towarów i usług, Usługi public relations, Produkcja reklam, Dystrybucja materiałów reklamowych, Rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, Publikowanie tekstów reklamowych, Wynajmowanie powierzchni na cele reklamowe, Wynajem czasu reklamowego w środkach przekazu, Reklamy korespondencyjne,
Sondaże opinii, Organizowanie wystaw w celach handlowych
lub reklamowych, Promocja sprzedaży dla osób trzecich, Profesjonalne zarządzanie działalnością artystyczną, Przetwarzanie,
systematyzacja danych i zarządzanie nimi, Komputerowe przetwarzanie danych, Elektroniczne przetwarzanie danych, Zarządzanie przetwarzaniem danych, Doradztwo związane z przetwarzaniem danych, Rozpowszechnianie informacji gospodarczych, Rozpowszechnianie informacji biznesowych, Rozpowszechnianie informacji handlowych, Wyszukiwanie informacji
w plikach informatycznych dla osób trzecich, Skomputeryzowane wyszukiwanie informacji handlowych, Usługi sprzedaży towarów z branży: telekomunikacyjnej, energetycznej, fotowoltaicznej, komputerowej, medialnej, filmowej, telewizyjnej, edukacyjnej, technologicznej, elektronicznej, sprzętu gospodarstwa
domowego, odzieżowej, sportowej, zabawek, sprzętu biurowego, spożywczej, medycznej, rozrywkowej, kulturalnej, Sprzedaż
detaliczna z branży: telekomunikacyjnej, energetycznej, fotowoltaicznej, komputerowej, medialnej, filmowej, telewizyjnej,
edukacyjnej, technologicznej, elektronicznej, sprzętu gospodarstwa domowego, odzieżowej, sportowej, zabawek, sprzętu
biurowego, spożywczej, medycznej, rozrywkowej, kulturalnej,
Sprzedaż hurtowa z branży: telekomunikacyjnej, energetycznej,
fotowoltaicznej, komputerowej, medialnej, filmowej, telewizyjnej, edukacyjnej, technologicznej, elektronicznej, sprzętu gospodarstwa domowego, odzieżowej, sportowej, zabawek,
sprzętu biurowego, spożywczej, medycznej, rozrywkowej, kulturalnej, Zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów z branży:
telekomunikacyjnej, energetycznej, fotowoltaicznej, komputerowej, medialnej, filmowej, telewizyjnej, edukacyjnej, technologicznej, elektronicznej, sprzętu gospodarstwa domowego,
odzieżowej, sportowej, zabawek, sprzętu biurowego, spożywczej, medycznej, rozrywkowej, kulturalnej pozwalające nabywcy wygodnie oglądać lub zapoznawać się z opisem oraz kupować te towary, w szczególności: z katalogu różnych artykułów,
za pośrednictwem usługi elektronicznej, na stronie internetowej oraz usługi pośrednictwa w powyższym zakresie, Pośrednictwo w zakresie sprzedaży usług, Usługa polegająca na prezentacji ofert usług, Sprzedaż hurtowa i detaliczna paliw stałych,
ciekłych, gazowych oraz produktów pochodnych, Pośrednictwo w zakresie sprzedaży paliw stałych, ciekłych, gazowych
oraz produktów pochodnych, Doradztwo handlowe w zakresie
wykorzystania energii i paliw oraz produktów pochodnych,
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Sprzedaż hurtowa i detaliczna energii, w tym energii elektrycznej i cieplnej, Pośrednictwo w zakresie sprzedaży energii, w tym
energii elektrycznej i cieplnej, Zarządzanie wykonywaniem
umów dotyczących udostępniania i późniejszego korzystania
z usług w zakresie przesyłania i dystrybucji energii, w szczególności elektrycznej i cieplnej, zaopatrywania w energię, w szczególności elektryczną i cieplną, dystrybucji i zaopatrywania
w wodę, usług zaopatrywania w parę wodną i gorącą wodę,
usług związanych z odprowadzaniem ścieków, usług związanych z wywozem śmieci, Pośrednictwo w zakresie zawierania
umów dotyczących świadczenia, organizowania i zapewniania
dostępu do usług medycznych, Pośrednictwo w zakresie zawierania umów dotyczących świadczenia, organizowania i zapewniania dostępu do usług opiekuńczych, Zarządzanie wykonywaniem umów dotyczących udostępniania i późniejszego korzystania z usług medycznych i opiekuńczych, Pośrednictwo
w zakresie zawierania umów dotyczących świadczenia, organizowania i zapewniania dostępu do usług w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony osób i mienia, usług ochroniarskich, usług doradztwa w sprawach bezpieczeństwa, Zarządzanie wykonywaniem umów dotyczących udostępniania i późniejszego korzystania z usług w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony osób i mienia, usług ochroniarskich, usług
doradztwa w sprawach bezpieczeństwa, Zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie stacji radiowych, Zarządzanie
działalnością gospodarczą w zakresie stacji telewizyjnych, Doradztwo podatkowe, Usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług, 38 Usługi
w zakresie prowadzenia agencji informacyjnych, Usługi w zakresie prowadzenia agencji prasowych, Usługa prowadzenia portali internetowych w zakresie: rozpowszechniania wiadomości
i aktualności, Zbieranie i przesyłanie informacji, Działalność centrów telefonicznych (call center), Usługi telekomunikacyjne,
Usługi komunikacji elektronicznej, Usługi telekomunikacyjne
przewodowe, Usługi telekomunikacyjne bezprzewodowe,
Usługi telekomunikacji satelitarnej, Usługi komunikacji radiowej,
Usługi komunikacji za pośrednictwem sieci światłowodowych,
Usługi komunikacji za pośrednictwem telefonów komórkowych, Usługi łączności poprzez terminale komputerowe, Usługi
nadawania bezprzewodowego, Usługi nadawania telewizji kablowej, Oferowanie połączeń telekomunikacyjnych z globalną
siecią komputerową, Transfer strumieniowy danych, Transmisja
plików cyfrowych, Transmisja programów radiowych, Transmisja programów telewizyjnych, Transmisja satelitarna, Transmisja
wideo na żądanie, Zapewnianie dostępu do globalnych sieci
komputerowych, Usługi transmisyjne, Łączność poprzez sieci
komputerowe, Usługi dostępu do Internetu, Usługi dostępu
do sieci komunikacji elektronicznej, Usługi w zakresie emisji radiowej i telewizyjnej, Bezprzewodowa transmisja programów
telewizyjnych, Nadawanie programów telewizyjnych, Nadawanie audio, wideo i multimedialne za pośrednictwem Internetu
i innych sieci łącznościowych, Nadawanie bezprzewodowe,
Przekaz satelitarny, Nadawanie i transmisja programów radiowych, Nadawanie i transmisja programów telewizyjnych, Nadawanie informacji za pośrednictwem telewizji, Nadawanie informacji za pośrednictwem radia, Nadawanie informacji za pośrednictwem satelity, Nadawanie muzyki, Nadawanie programów przez satelitę, Nadawanie programów telewizji kablowej,
Nadawanie programów za pośrednictwem Internetu, Nadawanie telewizji kablowej, Nadawanie wiadomości [środkami elektronicznymi], Przekaz satelitarny, Usługi zapewniania dostępu
do treści, stron internetowych i portali, Zapewnianie dostępu
telekomunikacyjnego do filmów, innych nagrań i programów
telewizyjnych udostępnianych za pośrednictwem usługi wideo
na życzenie, Zapewnianie dostępu telekomunikacyjnego
do programów radiowych, Agencje informacyjne, Przekazywanie i rozpowszechnianie informacji i danych za pośrednictwem
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sieci komputerowych oraz Internetu, Usługi poczty elektronicznej, Zapewnianie dostępu do forów dyskusyjnych w Internecie,
Usługi teletechniczne, Usługi teleinformatyczne, Wypożyczanie
urządzeń telekomunikacyjnych, Wypożyczanie telefonów, Wypożyczanie urządzeń służących do komunikacji za pośrednictwem sieci komunikacji elektronicznej, Dostarczanie informacji
o położeniu obiektów lokalizowanych za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych, Usługi w zakresie prowadzenia stacji radiowych polegające na zapewnianie infrastruktury technicznej,
Usługi w zakresie prowadzenia stacji telewizyjnych polegające
na zapewnianie infrastruktury technicznej, Usługi informacyjne,
doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych
usług, 41 Nauczanie, Kształcenie, Edukacja, Usługi edukacyjne
świadczone za pośrednictwem komunikacji elektronicznej,
Rozrywka, Organizowanie imprez rozrywkowych, Organizowanie konkursów i wystaw edukacyjnych i rozrywkowych, Działalność sportowa, Działalność kulturalna, Organizowanie wystaw,
wydarzeń kulturalnych oraz koncertów, Organizowanie szkoleń,
Organizowanie konferencji, Organizowanie sympozjów, Usługi
wydawnicze, Elektroniczne usługi wydawnicze, Usługi wydawnicze w zakresie tekstów elektronicznych, Publikowanie, Publikowanie elektroniczne, Publikowanie drogą elektroniczną, Publikowanie materiałów drukowanych, Komputerowy skład drukarski, Wydawanie książek, Wydawanie wykazów oraz list, Wydawanie gazet, Wydawanie czasopism, Wydawanie periodyków, Produkcja filmów, Produkcja nagrań wideo, Rozpowszechnianie i dystrybucja analogowych i cyfrowych programów telewizji kablowej, naziemnej, satelitarnej, Usługi sprzedaży programów radiowych, Wynajem stacji radiowych, Usługi sprzedaży
programów telewizyjnych, Wynajem stacji telewizyjnych, Produkcja programów telewizyjnych, Produkcja programów radiowych, Montaż programów radiowych i telewizyjnych, Usługi
reporterskie, Studia filmowe, Studia telewizyjne, Studia nagrań,
Usługa prowadzenia portali internetowych w zakresie: udostępniania zapisów audycji radiowych i telewizyjnych, informacji
o programach i repertuarze, udostępniania wersji obcojęzycznych i polskojęzycznych utworów, udostępniania gier, wyboru
pakietów programowych programów telewizyjnych i radiowych, Produkcja nagrań dźwiękowych, Produkcja nagrań muzycznych, Usługi w zakresie nagrań, Usługi studia nagrań, Usługi
postprodukcji filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych
i radiowych, Projekcja filmów, Wypożyczanie filmów, Wypożyczanie nagrań wideo, Wypożyczanie nagrań dźwiękowych,
Dystrybucja filmów, Dystrybucja nagrań wideo, Dystrybucja
programów telewizyjnych, Dystrybucja programów radiowych,
Gry oferowane on-line, Usługi publikowania tekstów, czasopism, wydawnictw nieperiodycznych i publikacji elektronicznych, w tym on-line, Usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług.
529574
(220) 2021 05 27
TELEWIZJA POLSAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) polsat news

(210)
(731)
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(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.10
(510), (511) 16 Publikacje drukowane, Gazety, Czasopisma,
Druki, Kalendarze, Książki, Wydawnictwa jednorazowe, Katalogi,
Komiksy, Fotografie, Notesy, Pióra, Długopisy, Ołówki, Materiały
do nauczania z wyjątkiem aparatów, Torby z papieru, Torby
z tektury, Torby z tworzyw sztucznych, Materiały drukowane,
Materiały szkoleniowe, Materiały instruktażowe, Materiały piśmienne, Papier, Tektura, 35 Pomoc w prowadzeniu działalności
gospodarczej, Usługi wsparcia administracyjnego, Prace biurowe, Doradztwo i konsultacje w zakresie działalności gospodarczej, Usługi analizy i informacji biznesowej, Badania rynkowe,
Analizy gospodarcze, Administrowanie działalnością gospodarczą, Zarządzanie działalnością gospodarczą, Planowanie działalności gospodarczej, Organizacja działalności gospodarczej, Audyt działalności gospodarczej, Informacja o działalności gospodarczej, handlu, reklamie, promocji, Agencje informacji handlowej, Organizacja wystaw handlowych, Organizacja targów
handlowych, Usługi reklamowe, Usługi agencji reklamowych,
Usługi marketingowe, Usługi promocyjne, Usługi programów
lojalnościowych, motywacyjnych lub promocyjnych, Promocja
towarów i usług, Usługi public relations, Produkcja reklam, Dystrybucja materiałów reklamowych, Rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, Publikowanie tekstów reklamowych, Wynajmowanie powierzchni na cele reklamowe, Wynajem czasu reklamowego w środkach przekazu, Reklamy korespondencyjne,
Sondaże opinii, Organizowanie wystaw w celach handlowych
lub reklamowych, Promocja sprzedaży dla osób trzecich, Profesjonalne zarządzanie działalnością artystyczną, Przetwarzanie,
systematyzacja danych i zarządzanie nimi, Komputerowe przetwarzanie danych, Elektroniczne przetwarzanie danych, Zarządzanie przetwarzaniem danych, Doradztwo związane z przetwarzaniem danych, Rozpowszechnianie informacji gospodarczych, Rozpowszechnianie informacji biznesowych, Rozpowszechnianie informacji handlowych, Wyszukiwanie informacji
w plikach informatycznych dla osób trzecich, Skomputeryzowane wyszukiwanie informacji handlowych, Usługi sprzedaży
towarów z branży: telekomunikacyjnej, energetycznej, fotowoltaicznej, komputerowej, medialnej, filmowej, telewizyjnej, edukacyjnej, technologicznej, elektronicznej, sprzętu gospodarstwa domowego, odzieżowej, sportowej, zabawek, sprzętu
biurowego, spożywczej, medycznej, rozrywkowej, kulturalnej,
Sprzedaż detaliczna z branży: telekomunikacyjnej, energetycznej, fotowoltaicznej, komputerowej, medialnej, filmowej, telewizyjnej, edukacyjnej, technologicznej, elektronicznej, sprzętu
gospodarstwa domowego, odzieżowej, sportowej, zabawek,
sprzętu biurowego, spożywczej, medycznej, rozrywkowej, kulturalnej, Sprzedaż hurtowa z branży: telekomunikacyjnej, energetycznej, fotowoltaicznej, komputerowej, medialnej, filmowej,
telewizyjnej, edukacyjnej, technologicznej, elektronicznej,
sprzętu gospodarstwa domowego, odzieżowej, sportowej, zabawek, sprzętu biurowego, spożywczej, medycznej, rozrywkowej, kulturalnej, Zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów
z branży: telekomunikacyjnej, energetycznej, fotowoltaicznej,
komputerowej, medialnej, filmowej, telewizyjnej, edukacyjnej,
technologicznej, elektronicznej, sprzętu gospodarstwa domowego, odzieżowej, sportowej, zabawek, sprzętu biurowego,
spożywczej, medycznej, rozrywkowej, kulturalnej pozwalające
nabywcy wygodnie oglądać lub zapoznawać się z opisem oraz
kupować te towary, w szczególności: z katalogu różnych artykułów, za pośrednictwem usługi elektronicznej, na stronie internetowej oraz usługi pośrednictwa w powyższym zakresie, Pośrednictwo w zakresie sprzedaży usług, Usługa polegająca na prezentacji ofert usług, Sprzedaż hurtowa i detaliczna paliw stałych,
ciekłych, gazowych oraz produktów pochodnych, Pośrednictwo w zakresie sprzedaży paliw stałych, ciekłych, gazowych
oraz produktów pochodnych, Doradztwo handlowe w zakresie
wykorzystania energii i paliw oraz produktów pochodnych,
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Sprzedaż hurtowa i detaliczna energii, w tym energii elektrycznej i cieplnej, Pośrednictwo w zakresie sprzedaży energii, w tym
energii elektrycznej i cieplnej, Zarządzanie wykonywaniem
umów dotyczących udostępniania i późniejszego korzystania
z usług w zakresie przesyłania i dystrybucji energii, w szczególności elektrycznej i cieplnej, zaopatrywania w energię, w szczególności elektryczną i cieplną, dystrybucji i zaopatrywania
w wodę, usług zaopatrywania w parę wodną i gorącą wodę,
usług związanych z odprowadzaniem ścieków, usług związanych z wywozem śmieci, Pośrednictwo w zakresie zawierania
umów dotyczących świadczenia, organizowania i zapewniania
dostępu do usług medycznych, Pośrednictwo w zakresie zawierania umów dotyczących świadczenia, organizowania i zapewniania dostępu do usług opiekuńczych, Zarządzanie wykonywaniem umów dotyczących udostępniania i późniejszego korzystania z usług medycznych i opiekuńczych, Pośrednictwo
w zakresie zawierania umów dotyczących świadczenia, organizowania i zapewniania dostępu do usług w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony osób i mienia, usług ochroniarskich, usług doradztwa w sprawach bezpieczeństwa, Zarządzanie wykonywaniem umów dotyczących udostępniania i późniejszego korzystania z usług w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony osób i mienia, usług ochroniarskich, usług
doradztwa w sprawach bezpieczeństwa, Zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie stacji radiowych, Zarządzanie
działalnością gospodarczą w zakresie stacji telewizyjnych, Doradztwo podatkowe, Usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług, 38 Usługi
w zakresie prowadzenia agencji informacyjnych, Usługi w zakresie prowadzenia agencji prasowych, Usługa prowadzenia portali internetowych w zakresie: rozpowszechniania wiadomości
i aktualności, Zbieranie i przesyłanie informacji, Działalność centrów telefonicznych (call center), Usługi telekomunikacyjne,
Usługi komunikacji elektronicznej, Usługi telekomunikacyjne
przewodowe, Usługi telekomunikacyjne bezprzewodowe,
Usługi telekomunikacji satelitarnej, Usługi komunikacji radiowej,
Usługi komunikacji za pośrednictwem sieci światłowodowych,
Usługi komunikacji za pośrednictwem telefonów komórkowych, Usługi łączności poprzez terminale komputerowe, Usługi
nadawania bezprzewodowego, Usługi nadawania telewizji kablowej, Oferowanie połączeń telekomunikacyjnych z globalną
siecią komputerową, Transfer strumieniowy danych, Transmisja
plików cyfrowych, Transmisja programów radiowych, Transmisja programów telewizyjnych, Transmisja satelitarna, Transmisja
wideo na żądanie, Zapewnianie dostępu do globalnych sieci
komputerowych, Usługi transmisyjne, Łączność poprzez sieci
komputerowe, Usługi dostępu do Internetu, Usługi dostępu
do sieci komunikacji elektronicznej, Usługi w zakresie emisji radiowej i telewizyjnej, Bezprzewodowa transmisja programów
telewizyjnych, Nadawanie programów telewizyjnych, Nadawanie audio, wideo i multimedialne za pośrednictwem Internetu
i innych sieci łącznościowych, Nadawanie bezprzewodowe,
Przekaz satelitarny, Nadawanie i transmisja programów radiowych, Nadawanie i transmisja programów telewizyjnych, Nadawanie informacji za pośrednictwem telewizji, Nadawanie informacji za pośrednictwem radia, Nadawanie informacji za pośrednictwem satelity, Nadawanie muzyki, Nadawanie programów przez satelitę, Nadawanie programów telewizji kablowej,
Nadawanie programów za pośrednictwem Internetu, Nadawanie telewizji kablowej, Nadawanie wiadomości [środkami elektronicznymi], Przekaz satelitarny, Usługi zapewniania dostępu
do treści, stron internetowych i portali, Zapewnianie dostępu
telekomunikacyjnego do filmów, innych nagrań i programów
telewizyjnych udostępnianych za pośrednictwem usługi wideo
na życzenie, Zapewnianie dostępu telekomunikacyjnego
do programów radiowych, Agencje informacyjne, Przekazywanie i rozpowszechnianie informacji i danych za pośrednictwem
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sieci komputerowych oraz Internetu, Usługi poczty elektronicznej, Zapewnianie dostępu do forów dyskusyjnych w Internecie,
Usługi teletechniczne, Usługi teleinformatyczne, Wypożyczanie
urządzeń telekomunikacyjnych, Wypożyczanie telefonów, Wypożyczanie urządzeń służących do komunikacji za pośrednictwem sieci komunikacji elektronicznej, Dostarczanie informacji
o położeniu obiektów lokalizowanych za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych, Usługi w zakresie prowadzenia stacji radiowych polegające na zapewnianie infrastruktury technicznej,
Usługi w zakresie prowadzenia stacji telewizyjnych polegające
na zapewnianie infrastruktury technicznej, Usługi informacyjne,
doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych
usług, 41 Nauczanie, Kształcenie, Edukacja, Usługi edukacyjne
świadczone za pośrednictwem komunikacji elektronicznej,
Rozrywka, Organizowanie imprez rozrywkowych, Organizowanie konkursów i wystaw edukacyjnych i rozrywkowych, Działalność sportowa, Działalność kulturalna, Organizowanie wystaw,
wydarzeń kulturalnych oraz koncertów, Organizowanie szkoleń,
Organizowanie konferencji, Organizowanie sympozjów, Usługi
wydawnicze, Elektroniczne usługi wydawnicze, Usługi wydawnicze w zakresie tekstów elektronicznych, Publikowanie, Publikowanie elektroniczne, Publikowanie drogą elektroniczną, Publikowanie materiałów drukowanych, Komputerowy skład drukarski, Wydawanie książek, Wydawanie wykazów oraz list, Wydawanie gazet, Wydawanie czasopism, Wydawanie periodyków, Produkcja filmów, Produkcja nagrań wideo, Rozpowszechnianie i dystrybucja analogowych i cyfrowych programów telewizji kablowej, naziemnej, satelitarnej, Usługi sprzedaży programów radiowych, Wynajem stacji radiowych, Usługi sprzedaży
programów telewizyjnych, Wynajem stacji telewizyjnych, Produkcja programów telewizyjnych, Produkcja programów radiowych, Montaż programów radiowych i telewizyjnych, Usługi
reporterskie, Studia filmowe, Studia telewizyjne, Studia nagrań,
Usługa prowadzenia portali internetowych w zakresie: udostępniania zapisów audycji radiowych i telewizyjnych, informacji
o programach i repertuarze, udostępniania wersji obcojęzycznych i polskojęzycznych utworów, udostępniania gier, wyboru
pakietów programowych programów telewizyjnych i radiowych, Produkcja nagrań dźwiękowych, Produkcja nagrań muzycznych, Usługi w zakresie nagrań, Usługi studia nagrań, Usługi
postprodukcji filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych
i radiowych, Projekcja filmów, Wypożyczanie filmów, Wypożyczanie nagrań wideo, Wypożyczanie nagrań dźwiękowych,
Dystrybucja filmów, Dystrybucja nagrań wideo, Dystrybucja
programów telewizyjnych, Dystrybucja programów radiowych,
Gry oferowane on-line, Usługi publikowania tekstów, czasopism, wydawnictw nieperiodycznych i publikacji elektronicznych, w tym on-line, Usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług.
529575
(220) 2021 05 27
TELEWIZJA POLSAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) polsat café
(210)
(731)
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(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.05, 26.01.19
(510), (511) 16 Publikacje drukowane, Gazety, Czasopisma,
Druki, Kalendarze, Książki, Wydawnictwa jednorazowe, Katalogi, Komiksy, Fotografie, Notesy, Pióra, Długopisy, Ołówki,
Materiały do nauczania z wyjątkiem aparatów, Torby z papieru, Torby z tektury, Torby z tworzyw sztucznych, Materiały drukowane, Materiały szkoleniowe, Materiały instruktażowe, Materiały piśmienne, Papier, Tektura, 35 Pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, Usługi wsparcia administracyjnego, Prace biurowe, Doradztwo i konsultacje w zakresie działalności gospodarczej, Usługi analizy i informacji
biznesowej, Badania rynkowe, Analizy gospodarcze, Administrowanie działalnością gospodarczą, Zarządzanie działalnością gospodarczą, Planowanie działalności gospodarczej,
Organizacja działalności gospodarczej, Audyt działalności
gospodarczej, Informacja o działalności gospodarczej, handlu, reklamie, promocji, Agencje informacji handlowej, Organizacja wystaw handlowych, Organizacja targów handlowych, Usługi reklamowe, Usługi agencji reklamowych, Usługi marketingowe, Usługi promocyjne, Usługi programów
lojalnościowych, motywacyjnych lub promocyjnych, Promocja towarów i usług, Usługi public relations, Produkcja
reklam, Dystrybucja materiałów reklamowych, Rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, Publikowanie tekstów reklamowych, Wynajmowanie powierzchni na cele reklamowe, Wynajem czasu reklamowego w środkach przekazu, Reklamy korespondencyjne, Sondaże opinii, Organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych,
Promocja sprzedaży dla osób trzecich, Profesjonalne zarządzanie działalnością artystyczną, Przetwarzanie, systematyzacja danych i zarządzanie nimi, Komputerowe przetwarzanie danych, Elektroniczne przetwarzanie danych, Zarządzanie przetwarzaniem danych, Doradztwo związane z przetwarzaniem danych, Rozpowszechnianie informacji gospodarczych, Rozpowszechnianie informacji biznesowych,
Rozpowszechnianie informacji handlowych, Wyszukiwanie
informacji w plikach informatycznych dla osób trzecich,
Skomputeryzowane wyszukiwanie informacji handlowych,
Usługi sprzedaży towarów z branży: telekomunikacyjnej,
energetycznej, fotowoltaicznej, komputerowej, medialnej,
filmowej, telewizyjnej, edukacyjnej, technologicznej, elektronicznej, sprzętu gospodarstwa domowego, odzieżowej,
sportowej, zabawek, sprzętu biurowego, spożywczej, medycznej, rozrywkowej, kulturalnej, Sprzedaż detaliczna
z branży: telekomunikacyjnej, energetycznej, fotowoltaicznej, komputerowej, medialnej, filmowej, telewizyjnej, edukacyjnej, technologicznej, elektronicznej, sprzętu gospodarstwa domowego, odzieżowej, sportowej, zabawek, sprzętu
biurowego, spożywczej, medycznej, rozrywkowej, kulturalnej, Sprzedaż hurtowa z branży: telekomunikacyjnej, energetycznej, fotowoltaicznej, komputerowej, medialnej, filmowej, telewizyjnej, edukacyjnej, technologicznej, elektronicznej, sprzętu gospodarstwa domowego, odzieżowej, sportowej, zabawek, sprzętu biurowego, spożywczej, medycznej,
rozrywkowej, kulturalnej, Zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów z branży: telekomunikacyjnej, energetycznej,
fotowoltaicznej, komputerowej, medialnej, filmowej, telewizyjnej, edukacyjnej, technologicznej, elektronicznej, sprzętu
gospodarstwa domowego, odzieżowej, sportowej, zabawek, sprzętu biurowego, spożywczej, medycznej, rozrywkowej, kulturalnej pozwalające nabywcy wygodnie oglądać
lub zapoznawać się z opisem oraz kupować te towary,
w szczególności: z katalogu różnych artykułów, za pośrednictwem usługi elektronicznej, na stronie internetowej oraz
usługi pośrednictwa w powyższym zakresie, Pośrednictwo
w zakresie sprzedaży usług, Usługa polegająca na prezentacji ofert usług, Sprzedaż hurtowa i detaliczna paliw stałych,
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ciekłych, gazowych oraz produktów pochodnych, Pośrednictwo w zakresie sprzedaży paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz produktów pochodnych, Doradztwo handlowe
w zakresie wykorzystania energii i paliw oraz produktów
pochodnych, Sprzedaż hurtowa i detaliczna energii, w tym
energii elektrycznej i cieplnej, Pośrednictwo w zakresie
sprzedaży energii, w tym energii elektrycznej i cieplnej, Zarządzanie wykonywaniem umów dotyczących udostępniania i późniejszego korzystania z usług w zakresie przesyłania
i dystrybucji energii, w szczególności elektrycznej i cieplnej,
zaopatrywania w energię, w szczególności elektryczną
i cieplną, dystrybucji i zaopatrywania w wodę, usług zaopatrywania w parę wodną i gorącą wodę, usług związanych
z odprowadzaniem ścieków, usług związanych z wywozem
śmieci, Pośrednictwo w zakresie zawierania umów dotyczących świadczenia, organizowania i zapewniania dostępu
do usług medycznych, Pośrednictwo w zakresie zawierania
umów dotyczących świadczenia, organizowania i zapewniania dostępu do usług opiekuńczych, Zarządzanie wykonywaniem umów dotyczących udostępniania i późniejszego korzystania z usług medycznych i opiekuńczych, Pośrednictwo w zakresie zawierania umów dotyczących świadczenia, organizowania i zapewniania dostępu do usług w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony osób i mienia,
usług ochroniarskich, usług doradztwa w sprawach bezpieczeństwa, Zarządzanie wykonywaniem umów dotyczących
udostępniania i późniejszego korzystania z usług w zakresie
zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony osób i mienia, usług
ochroniarskich, usług doradztwa w sprawach bezpieczeństwa, Zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie stacji radiowych, Zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie stacji telewizyjnych, Doradztwo podatkowe, Usługi
informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług, 38 Usługi w zakresie prowadzenia
agencji informacyjnych, Usługi w zakresie prowadzenia
agencji prasowych, Usługa prowadzenia portali internetowych w zakresie: rozpowszechniania wiadomości i aktualności, Zbieranie i przesyłanie informacji, Działalność centrów telefonicznych (call center), Usługi telekomunikacyjne,
Usługi komunikacji elektronicznej, Usługi telekomunikacyjne przewodowe, Usługi telekomunikacyjne bezprzewodowe, Usługi telekomunikacji satelitarnej, Usługi komunikacji
radiowej, Usługi komunikacji za pośrednictwem sieci światłowodowych, Usługi komunikacji za pośrednictwem telefonów komórkowych, Usługi łączności poprzez terminale
komputerowe, Usługi nadawania bezprzewodowego, Usługi nadawania telewizji kablowej, Oferowanie połączeń telekomunikacyjnych z globalną siecią komputerową, Transfer
strumieniowy danych, Transmisja plików cyfrowych, Transmisja programów radiowych, Transmisja programów telewizyjnych, Transmisja satelitarna, Transmisja wideo na żądanie,
Zapewnianie dostępu do globalnych sieci komputerowych,
Usługi transmisyjne, Łączność poprzez sieci komputerowe,
Usługi dostępu do Internetu, Usługi dostępu do sieci komunikacji elektronicznej, Usługi w zakresie emisji radiowej i telewizyjnej, Bezprzewodowa transmisja programów telewizyjnych, Nadawanie programów telewizyjnych, Nadawanie
audio, wideo i multimedialne za pośrednictwem Internetu
i innych sieci łącznościowych, Nadawanie bezprzewodowe,
Przekaz satelitarny, Nadawanie i transmisja programów radiowych, Nadawanie i transmisja programów telewizyjnych,
Nadawanie informacji za pośrednictwem telewizji, Nadawanie informacji za pośrednictwem radia, Nadawanie informacji za pośrednictwem satelity, Nadawanie muzyki, Nadawanie programów przez satelitę, Nadawanie programów telewizji kablowej, Nadawanie programów za pośrednictwem
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Internetu, Nadawanie telewizji kablowej, Nadawanie wiadomości [środkami elektronicznymi], Przekaz satelitarny, Usługi
zapewniania dostępu do treści, stron internetowych i portali, Zapewnianie dostępu telekomunikacyjnego do filmów,
innych nagrań i programów telewizyjnych udostępnianych
za pośrednictwem usługi wideo na życzenie, Zapewnianie
dostępu telekomunikacyjnego do programów radiowych,
Agencje informacyjne, Przekazywanie i rozpowszechnianie
informacji i danych za pośrednictwem sieci komputerowych oraz Internetu, Usługi poczty elektronicznej, Zapewnianie dostępu do forów dyskusyjnych w Internecie, Usługi
teletechniczne, Usługi teleinformatyczne, Wypożyczanie
urządzeń telekomunikacyjnych, Wypożyczanie telefonów,
Wypożyczanie urządzeń służących do komunikacji za pośrednictwem sieci komunikacji elektronicznej, Dostarczanie
informacji o położeniu obiektów lokalizowanych za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych, Usługi w zakresie prowadzenia stacji radiowych polegające na zapewnianie infrastruktury technicznej, Usługi w zakresie prowadzenia stacji
telewizyjnych polegające na zapewnianie infrastruktury
technicznej, Usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne
dotyczące uprzednio wymienionych usług, 41 Nauczanie,
Kształcenie, Edukacja, Usługi edukacyjne świadczone za pośrednictwem komunikacji elektronicznej, Rozrywka, Organizowanie imprez rozrywkowych, Organizowanie konkursów
i wystaw edukacyjnych i rozrywkowych, Działalność sportowa, Działalność kulturalna, Organizowanie wystaw, wydarzeń kulturalnych oraz koncertów, Organizowanie szkoleń,
Organizowanie konferencji, Organizowanie sympozjów,
Usługi wydawnicze, Elektroniczne usługi wydawnicze, Usługi wydawnicze w zakresie tekstów elektronicznych, Publikowanie, Publikowanie elektroniczne, Publikowanie drogą
elektroniczną, Publikowanie materiałów drukowanych,
Komputerowy skład drukarski, Wydawanie książek, Wydawanie wykazów oraz list, Wydawanie gazet, Wydawanie
czasopism, Wydawanie periodyków, Produkcja filmów, Produkcja nagrań wideo, Rozpowszechnianie i dystrybucja analogowych i cyfrowych programów telewizji kablowej, naziemnej, satelitarnej, Usługi sprzedaży programów radiowych, Wynajem stacji radiowych, Usługi sprzedaży programów telewizyjnych, Wynajem stacji telewizyjnych, Produkcja programów telewizyjnych, Produkcja programów radiowych, Montaż programów radiowych i telewizyjnych, Usługi
reporterskie, Studia filmowe, Studia telewizyjne, Studia nagrań, Usługa prowadzenia portali internetowych w zakresie:
udostępniania zapisów audycji radiowych i telewizyjnych,
informacji o programach i repertuarze, udostępniania wersji
obcojęzycznych i polskojęzycznych utworów, udostępniania gier, wyboru pakietów programowych programów telewizyjnych i radiowych, Produkcja nagrań dźwiękowych, Produkcja nagrań muzycznych, Usługi w zakresie nagrań, Usługi
studia nagrań, Usługi postprodukcji filmów, nagrań wideo,
programów telewizyjnych i radiowych, Projekcja filmów,
Wypożyczanie filmów, Wypożyczanie nagrań wideo, Wypożyczanie nagrań dźwiękowych, Dystrybucja filmów, Dystrybucja nagrań wideo, Dystrybucja programów telewizyjnych,
Dystrybucja programów radiowych, Gry oferowane on-line,
Usługi publikowania tekstów, czasopism, wydawnictw nieperiodycznych i publikacji elektronicznych, w tym on-line,
Usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące
uprzednio wymienionych usług.
(210) 529768
(220) 2021 05 31
(731) FUNDACJA MAM MARZENIE, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) fundacja mam marzenie www.mammarzenie.org

(531) 02.05.03, 02.05.27, 21.01.16, 27.05.01, 24.17.02
(510), (511) 9 Gry komputerowe, programy telewizyjne, filmy, audycje radiowe utrwalone w formie zapisanej taśmy filmowej, taśmy wideo, taśmy magnetycznej, dysków optycznych w wersji przystosowanej do odtwarzania w komputerach multimedialnych, Zapisane nośniki obrazu i dźwięku,
16 Druki akcydensowe, Kalendarze, Foldery, Prospekty, Afisze, Plakaty, Fotografie, Nalepki, Publikacje drukowane, Czasopisma, Książki, Broszury, Materiały piśmienne, Papeterie,
Torby do pakowania, 25 Odzież, Obuwie sportowe, Obuwie,
Nakrycia głowy, 28 Gry, Zabawki, Sprzęt sportowy nie ujęty
w innych klasach, Gry elektroniczne inne niż telewizyjne,
35 Usługi w zakresie reklamy, Organizacja i prowadzenie
kampanii reklamowych, Wynajem i sprzedaż miejsca i czasu
na cele reklamowe w ośrodkach masowego przekazu, Usługi
w zakresie produkcji audycji i filmów reklamowych dla radia, telewizji, filmu, Internetu, Usługi w zakresie dystrybucji
i doręczania prospektów i próbek reklamowych, organizacji
pokazów i wystaw, Usługi badania opinii publicznej, 41 Usługi w zakresie rozrywki, Organizacja rozrywkowych widowisk
telewizyjnych, audycji radiowych, Produkcja filmów dokumentalnych, reportaży, programów telewizyjnych, organizacji teleturniejów i konkursów, Usługi w zakresie organizacji
nauczania, Usługi w zakresie organizacji produkcji i nagrań
filmowych, dźwiękowych, Usługi w zakresie organizacji imprez artystycznych, estradowych, sportowych, rekreacyjnych, Usługi wydawnicze, Publikowanie książek i innych materiałów drukowanych, Usługi w zakresie obsługi technicznej
i menedżerskiej produkcji telewizyjnej i filmowej.
530659
(220) 2021 06 23
PLAY 3GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FUTURE FRIENDLY PLAY PRZYJAZNY ŚRODOWISKU
(210)
(731)

(531)

05.03.13, 05.03.15, 26.01.04, 26.01.15, 26.01.18, 26.04.22,
27.05.01, 27.05.24, 29.01.13
(510), (511) 9 Aparaty telefoniczne systemu telefonii komórkowej, Smartfony, Telefoniczne urządzenia nadawcze, Telefony przenośne, Urządzenia do nadawania, przekazywania
i odbioru w systemie telefonii komórkowej, Programy telewizyjne, filmy, audycje radiowe, nagrania dźwięku, obrazu i fil-
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mowe utrwalone w formie zapisanej taśmy filmowej, taśmy
video, taśmy magnetycznej, dysków optycznych, w formacie
elektronicznym, w zapisie cyfrowym, w wersji przystosowanej do odtwarzania w komputerach multimedialnych, w odtwarzaczach CD, DVD, Zapisane nośniki obrazu i dźwięku,
Gry komputerowe, Interaktywne gry komputerowe, 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, 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, Programy komputerowe,
Programy komputerowe umożliwiające użytkownikom telewizji oglądanie i zakup towarów za pośrednictwem cyfrowych kanałów telewizyjnych, Programy do prowadzenia gier
komputerowych, konkursów, przystosowane do użycia z odbiornikiem telewizyjnym jako ekranem komputerowym, Programy komputerowe do obsługi interaktywnej telewizji,
Urządzenia do zapisu audio i video w postaci skompresowanej, Anteny radiowe i telewizyjne, Urządzenia do zapisywania, zapamiętywania i odtwarzania obrazów, dźwięków i zapisu wideo w postaci plików w formacie elektronicznym,
Monitory, Komputery i urządzenia towarzyszące, Komputery
przystosowane do odbioru sygnału telewizyjnego i radiowego w systemie naziemnym, satelitarnym, cyfrowym, Cyfrowe czytniki książek, Komputery typu tablet, Komputery
przenośne, Komputerowe urządzenia peryferyjne, Programy
gier do domowych konsoli do gier wideo, Programy zapisane na obwodach elektronicznych i dyskach CD-ROM
do podręcznych gier z wyświetlaczami ciekłokrystalicznymi,
Pliki muzyczne do ściągnięcia do telefonu komórkowego,
Pliki graficzne do ściągnięcia do telefonu komórkowego, Muzyka, treści audio, wideo i obrazy do pobrania, 16 Materiały
drukowane i artykuły papiernicze oraz wyposażenie edukacyjne, Reklamy drukowane, Publikacje reklamowe, Plakaty
reklamowe, Foldery reklamowe, Prospekty reklamowe, Ulotki
reklamowe, Szyldy reklamowe z papieru lub z kartonu, Materiały informacyjne, Materiały piśmienne i wyposażenie edukacyjne, Banery wystawowe z papieru, Biuletyny informacyjne, Biuletyny [materiały drukowane], Bony, Bony towarowe,
Bony upominkowe, Bony wartościowe, Broszury, Cenniki,
Katalogi, Czasopisma, Formularze – blankiety, Fotografie reklamowe, Kalendarze, Wyroby z kartonu, Torebki do pakowania z papieru lub tworzyw sztucznych, Tablice ogłoszeniowe
na afisze kartonowe i/lub papierowe, papierowe kontenery
do pakowania, Nalepki reklamowe, Jednorazowe produkty
papierowe, Materiały drukowane, Papier i karton, Torebki
oraz artykuły do pakowania i przechowywania z papieru,
kartonu lub tworzyw sztucznych, Wizytówki, Worki i torby
papierowe, Formularze [blankiety, druki], Opakowania kartonowe, Pojemniki z tektury falistej, Nalepki, Naklejki, Papier
w arkuszach [artykuły piśmienne], pudełka kartonowe lub
papierowe, 35 Reklama, Organizacja kampanii reklamowych,
Agencje reklamowe, Badania marketingowe, opinii publicznej, rynku i w dziedzinie działalności gospodarczej, Usługi
produkcji audycji i filmów reklamowych dla radia, telewizji,
kina, Internetu, Wynajem i sprzedaż miejsca i czasu na reklamy, Edytorskie usługi w dziedzinie reklamy, Usługi w zakresie
dystrybucji i doręczania prospektów reklamowych, ofert
sprzedaży i próbek reklamowych, również za pośrednictwem sieci teleinformatycznych -Internetu, Wynajem czasu
reklamowego we wszystkich środkach przekazu, Wynajem
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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, Pośrednictwo w sprzedaży towarów
za pośrednictwem Internetu, Usługi rejestrowania, kompilacji, systematyzacji pisemnych informacji, tekstów reklamowych dostosowanych do indywidualnych wymagań odbiorcy, Usługi sprzedaży towarów takich jak: aparaty telefoniczne
systemu telefonii komórkowej, smartfony, telefoniczne urządzenia nadawcze, telefony przenośne, urządzenia do nadawania, przekazywania i odbioru w systemie telefonii komórkowej, programy telewizyjne, filmy, audycje radiowe, nagrania dźwięku, obrazu i filmowe utrwalone w formie zapisanej
taśmy filmowej, taśmy video, taśmy magnetycznej, dysków
optycznych, w formacie elektronicznym, w zapisie cyfrowym, w wersji przystosowanej do odtwarzania w komputerach multimedialnych, w odtwarzaczach CD, DVD, zapisane
nośniki obrazu i dźwięku, gry komputerowe, interaktywne
gry komputerowe, 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, 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, programy komputerowe, programy komputerowe
umożliwiające użytkownikom telewizji oglądanie i zakup towarów za pośrednictwem cyfrowych kanałów telewizyjnych, programy do prowadzenia gier komputerowych, konkursów, przystosowane do użycia z odbiornikiem telewizyjnym jako ekranem komputerowym, programy komputerowe do obsługi interaktywnej telewizji, urządzenia do zapisu
audio i video w postaci skompresowanej, anteny radiowe
i telewizyjne, urządzenia do zapisywania, zapamiętywania
i odtwarzania obrazów, dźwięków i zapisu wideo w postaci
plików w formacie elektronicznym, aparaty telefoniczne,
monitory, komputery i urządzenia towarzyszące, komputery
przystosowane do odbioru sygnału telewizyjnego i radiowego w systemie naziemnym, satelitarnym, cyfrowym, cyfrowe czytniki książek, komputery typu tablet, komputery
przenośne, komputerowe urządzenia peryferyjne, programy
gier do domowych konsoli do gier wideo, programy zapisane na obwodach elektronicznych i dyskach CD-ROM
do podręcznych gier z wyświetlaczami ciekłokrystalicznymi,
pliki muzyczne do ściągnięcia do telefonu komórkowego,
pliki graficzne do ściągnięcia do telefonu komórkowego,
muzyka, treści audio, wideo i obrazy do pobrania, Profesjonalne doradztwo biznesowe i organizacyjne w zakresie
unieszkodliwiania odpadów i recyklingu odpadów, Wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu,
Wynajem powierzchni reklamowych na pojazdach i urządzeniach transportowych, 38 Usługi telekomunikacyjne
w zakresie: usługi w zakresie telekomunikacji komórkowej
i 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
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przesyłania informacji głosowej, tekstowej i obrazkowej
w sieciach telekomunikacyjnych, Przesyłanie informacji tekstowej i obrazowej za pośrednictwem komputerów i sieci
informatycznych, Telewizja kablowa, Transmisja programów
radiowych i telewizyjnych, Udostępnianie internetowego forum dyskusyjnego, Zapewnianie użytkownikom dostępu
do globalnej sieci komputerowej, Transmitowanie bezprzewodowe (usługi wireless broadcasting), Usługi nadawcze
i zapewnianie dostępu w ramach telekomunikacji do filmów
i programów wideo dostarczanych za pośrednictwem usługi
„wideo na żądanie”, Usługi w zakresie nadawania programów
telewizyjnych świadczone online z sieci komputerowej oraz
z telefonów komórkowych, Transmisja wideo na żądanie,
Usługi rozpowszechniania programów telewizyjnych, reportaży, filmów dokumentalnych i fabularnych, teleturniejów
i widowisk rozrywkowych i sportowych, programów informacyjnych, usługi: emisji telewizyjnej i radiowej, 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 z pośród wielu programów i inteligentnej automatycznej selekcji programów które mają być nagrywane,
Usługi emisji i transmisji telewizji interaktywnej, interaktywnej rozrywki i konkursów, Umożliwianie dostępu do stron
www za pośrednictwem przekazu telewizyjnego poprzez
interaktywny portal telewizyjny, Dostarczanie dostępu
do zasobów muzycznych, filmowych i zbiorów obrazów
w sieci internetowej i telekomunikacyjnej oraz za pośrednictwem przekazu telewizyjnego, Wynajem urządzeń do odbioru i nadawania sygnału telewizyjnego i radiowego, odbiorników radiowych i telewizyjnych, urządzeń do kodowania i dekodowania sygnału cyfrowego i analogowego, Usługi
informacyjne i doradcze dotyczące którychkolwiek z wyżej
wymienionych usług, 39 Doradztwo gospodarcze i konsumenckie w sprawach dotyczących środowiska i odpadów,
mianowicie doradztwo w zakresie zbiórki, transportu i magazynowania odpadów, 40 Obróbka materiałów, usługi recyklingu, eksploatacja i unieszkodliwianie odpadów, doradztwo w zakresie eksploatacji, recyklingu i usuwania odpadów,
organizacja wywozu i recyklingu odpadów, sortowanie odpadów, a mianowicie starego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, 41 Usługi rozrywki i nauczania: 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 tych usług
edukacyjnych i rozrywkowych w systemie on-line, w systemie telewizji interaktywnej, Usługi wynajmowania sprzętu
do nagrywania, odtwarzania dźwięku i obrazu, wynajem
odbiorników radiowych i telewizyjnych, Dostarczanie informacji o rozrywce, edukacji, programach radiowych i telewizyjnych, imprezach sportowych, Organizowanie koncertów,
pokazów, imprez rozrywkowych, widowisk teatralnych, usługi organizacji imprez sportowych, Usługi obsługi technicznej
i organizacyjnej produkcji telewizyjnej i filmowej: prowadzenie i udostępnianie serwisów internetowych umożliwiających jego użytkownikom dzielenie się tekstami, zdjęciami,
obrazami, materiałami dźwiękowymi lub/i audiowizualnymi
dla celów edukacyjnych i rozrywkowych, Udostępnianie
i rozpowszechnianie informacji, danych i innych treści tekstowych, graficznych, dźwiękowych lub/i obrazowych dla celów edukacyjnych lub rozrywkowych, Usługi wydawnicze,
publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, Publikacje elektroniczne on-line, publikacje elektroniczne książek,
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filmów i periodyków, Fotoreportaże, Dostarczanie rozrywki
za pośrednictwem Internetu, sieci komputerowych i sieci telekomunikacyjnych, w tym gier on-line, filmów, muzyki oraz
programów sportowych, edukacyjnych i kulturalnych, Organizowanie, obsługa i prezentacja konkursów, zawodów, gier
i quizów dla celów edukacyjnych i rozrywkowych, Obsługa
gier prowadzonych w systemie on-line, za pomocą sieci
komputerowych, Internetu i sieci telekomunikacyjnych, Usługi elektronicznych zbiorów bibliotecznych, Usługi edukacyjne i rozrywkowe zawierające treści medialne, multimedialne,
wideo, filmy, rysunki, obrazy, tekst, fotografie, gry, treści generowane przez użytkownika, treści audio i związane z nimi
informacje przez sieci komputerowe i komunikacyjne, Usługi
w zakresie rozrywkowych publikacji cyfrowych wideo,
dźwiękowych i multimedialnych, Nauczanie w zakresie ekologii oraz ochrony środowiska, Usługi edukacyjne i szkoleniowe, mianowicie seminaria, zajęcia i sympozja, wszystkie
związane z badaniem całości relacji między różnymi rodzajami działalności przemysłowej, ich produktami i środowiskiem oraz powiązaniem zasad ekologicznych z systemami
przemysłowymi, 42 Usługi naukowe i technologiczne oraz
badania i projektowanie z nimi związane, Usługi analizy i badań przemysłowych, doradztwo techniczne w zakresie zbierania, transportu, sortowania, eksploatacji i unieszkodliwiania odpadów.
(210)
(731)
(540)
(540)

531023
(220) 2021 07 01
PAWEŁEK RAFAŁ WPT 1313, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
OGÓRKIEM PO WARSZAWIE

(531) 06.07.25, 18.01.08, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 39 Usługi zwiedzania Warszawy zabytkowym
autobusem.
532457
(220) 2021 08 07
TELEWIZJA POLSAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak graficzny)
(540)

(210)
(731)
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(531) 26.01.01, 26.01.16, 26.11.03, 26.11.13, 26.15.01, 29.01.14
(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, przekształcenia, gromadzenia, sterowania i regulacji energii elektrycznej, urządzenia
do nagrywania, przesyłania oraz odtwarzania dźwięku lub
obrazów, magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, płyty
kompaktowe, DVD i inne nośniki nagrań cyfrowych, mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie monety, kasy rejestrujące, maszyny liczące, osprzęt do przetwarzania danych, komputery, programy komputerowe, urządzenia
do gaszenia ognia, publikacje elektroniczne, oprogramowanie komputerowe, elektroniczne nośniki danych, nagrania
cyfrowe, nagrania audio, nagrania wideo, nagrania audio-wideo, telefony, tablety, telewizory, elektroniczne terminale komunikacyjne, terminale komputerowe, terminale telefoniczne, terminale danych, terminale multimedialne, terminale
POS, terminale poczty elektronicznej, terminale elektronicznych płatności, modemy, modemy komunikacyjne, modemy
telefoniczne, modemy komputerowe, modemy wewnętrzne, modemy zewnętrzne, routery, karty sieciowe, elektroniczny sprzęt biurowy, wzmacniacze, przedwzmacniacze,
odbiorniki radiowe, elektroniczne urządzenia do przetwarzania dźwięku, odtwarzacze treści audio-wideo, urządzenia
audiowizualne z wyświetlaczem, dekodery, dekodery telewizyjne, dekodery radiowe, dekodery sygnałów, dekodery
elektroniczne, dekodery cyfrowe, urządzenia telewizyjne,
aparatura telewizyjna, nagrywarki telewizyjne, kamery,
wzmacniacze sygnałów telewizyjnych, wzmacniacze sygnałów radiowych, wzmacniacze sygnałów telekomunikacyjnych, elektroniczne urządzenia monitorujące, konwertery
standardów telewizyjnych, konwertery standardów radiowych, zestawy kina domowego, projektory do kina domowego, wyświetlacze do zestawów kina domowego, projektory, projektory cyfrowe, projektory multimedialne, akcesoria
do urządzeń komunikacyjnych, akcesoria do urządzeń mobilnych, akcesoria do telefonów, akcesoria do tabletów, futerały na urządzenia mobilne, futerały na telefony, futerały
na tablety, etui na urządzenia mobilne, etui na telefony, etui
na tablety, kable, adaptery, słuchawki, głośniki, ładowarki, ładowarki samochodowe, przenośne urządzenia do ładowania urządzeń mobilnych, zasilacze, uchwyty do mocowania
urządzeń mobilnych, uchwyty samochodowe do urządzeń
mobilnych, szkło ochronne, szkło ochronne do urządzeń
mobilnych, szkło ochronne do telefonów, szkło ochronne
do tabletów, szkło hartowane do ochrony ekranów urządzeń
mobilnych, szkło hartowane do ochrony ekranów telefonów,
szkło hartowane do ochrony ekranów tabletów, ochraniacze
ekranów urządzeń mobilnych z tworzyw sztucznych, ochraniacze ekranów telefonów z tworzyw sztucznych, ochraniacze ekranów tabletów z tworzyw sztucznych, folia polimerowa do ochrony ekranów urządzeń mobilnych, folia polimerowa do ochrony ekranów telefonów, folia polimerowa
do ochrony ekranów tabletów, długopisy elektroniczne, długopisy do ekranu dotykowego, elektroniczne pióra [ekranopisy], pióra magnetyczne, pióra [pióra świetlne], pióra magnetyczno-optyczne, torby antystatyczne, torby do noszenia komputerów, torby przystosowane do noszenia sprzętu
wideo, torby przystosowane do noszenia sprzętu fotograficznego, 16 Publikacje drukowane, gazety, czasopisma drukowane, druki, kalendarze, książki, wydawnictwa jednorazowe drukowane, katalogi, komiksy, fotografie, notesy, pióra
[artykuły biurowe], pióra na atrament, pióra kulkowe, pióra
wieczne, pióra żelowe, długopisy [artykuły biurowe], długopisy kolorowe, ołówki, materiały do nauczania z wyjątkiem
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aparatów, torby papierowe, torby z tektury, torby z tworzyw
sztucznych, materiały drukowane, materiały szkoleniowe,
materiały instruktażowe, materiały piśmienne, papier, tektura, 35 Pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej,
usługi wsparcia administracyjnego, prace biurowe, doradztwo i konsultacje w zakresie działalności gospodarczej, usługi
analizy i informacji biznesowej, badania rynkowe, analizy gospodarcze, administrowanie działalnością gospodarczą, zarządzanie działalnością gospodarczą, planowanie działalności gospodarczej, organizacja działalności gospodarczej, audyt działalności gospodarczej, informacja o działalności gospodarczej, handlu, reklamie, promocji, agencje informacji
handlowej, organizacja wystaw handlowych, organizacja
targów handlowych, usługi reklamowe, usługi agencji reklamowych, usługi marketingowe, usługi promocyjne, usługi
programów lojalnościowych, motywacyjnych lub promocyjnych, promocja towarów i usług, usługi public relations, produkcja reklam, dystrybucja materiałów reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, publikowanie tekstów
reklamowych, wynajmowanie powierzchni na cele reklamowe, wynajem czasu reklamowego w środkach przekazu, reklamy korespondencyjne, sondaże opinii, organizowanie
wystaw w celach handlowych lub reklamowych, promocja
sprzedaży dla osób trzecich, profesjonalne zarządzanie działalnością artystyczną, przetwarzanie, systematyzacja danych
i zarządzanie nimi, komputerowe przetwarzanie danych,
elektroniczne przetwarzanie danych, zarządzanie przetwarzaniem danych, doradztwo związane z przetwarzaniem danych, rozpowszechnianie informacji gospodarczych, rozpowszechnianie informacji biznesowych, rozpowszechnianie
informacji handlowych, wyszukiwanie informacji w plikach
informatycznych dla osób trzecich, skomputeryzowane wyszukiwanie informacji handlowych, usługi sprzedaży towarów z branż: telekomunikacyjnej, energetycznej, fotowoltaicznej, komputerowej, medialnej, filmowej, telewizyjnej, edukacyjnej, technologicznej, elektronicznej, sprzętu gospodarstwa domowego, odzieżowej, sportowej, zabawek, sprzętu
biurowego, spożywczej, medycznej, rozrywkowej, kulturalnej, sprzedaż detaliczna towarów z branż: telekomunikacyjnej, energetycznej, fotowoltaicznej, komputerowej, medialnej, filmowej, telewizyjnej, edukacyjnej, technologicznej,
elektronicznej, sprzętu gospodarstwa domowego, odzieżowej, sportowej, zabawek, sprzętu biurowego, spożywczej,
medycznej, rozrywkowej, kulturalnej, sprzedaż hurtowa towarów z branż: telekomunikacyjnej, energetycznej, fotowoltaicznej, komputerowej, medialnej, filmowej, telewizyjnej,
edukacyjnej, technologicznej, elektronicznej, sprzętu gospodarstwa domowego, odzieżowej, sportowej, zabawek,
sprzętu biurowego, spożywczej, medycznej, rozrywkowej,
kulturalnej, zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów
z branż: telekomunikacyjnej, energetycznej, fotowoltaicznej,
komputerowej, medialnej, filmowej, telewizyjnej, edukacyjnej, technologicznej, elektronicznej, sprzętu gospodarstwa
domowego, odzieżowej, sportowej, zabawek, sprzętu biurowego, spożywczej, medycznej, rozrywkowej, kulturalnej, pozwalające nabywcy wygodnie oglądać lub zapoznawać się
z opisem oraz kupować te towary, w szczególności: z katalogu różnych artykułów, za pośrednictwem usługi elektronicznej, na stronie internetowej oraz usługi pośrednictwa w powyższym zakresie, usługi pośrednictwa w dziedzinie świadczenia usług, usługa polegająca na prezentacji ofert usług,
sprzedaż hurtowa i detaliczna paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz produktów pochodnych, pośrednictwo w zakresie sprzedaży paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz produktów pochodnych, doradztwo handlowe w zakresie wykorzystania energii i paliw oraz produktów pochodnych, sprzedaż
hurtowa i detaliczna energii, w tym energii elektrycznej
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i cieplnej, pośrednictwo w zakresie sprzedaży energii, w tym
energii elektrycznej i cieplnej, zarządzanie wykonywaniem
umów dotyczących udostępniania i późniejszego korzystania z usług w zakresie przesyłania i dystrybucji energii,
w szczególności elektrycznej i cieplnej, zaopatrywania
w energię, w szczególności elektryczną i cieplną, dystrybucji
i zaopatrywania w wodę, usług zaopatrywania w parę wodną i gorącą wodę, usług związanych z odprowadzaniem ścieków, usług związanych z wywozem śmieci, pośrednictwo
w zakresie zawierania umów dotyczących świadczenia, organizowania i zapewniania dostępu do usług medycznych, pośrednictwo w zakresie zawierania umów dotyczących świadczenia, organizowania i zapewniania dostępu do usług opiekuńczych, zarządzanie wykonywaniem umów dotyczących
udostępniania i późniejszego korzystania z usług medycznych i opiekuńczych, pośrednictwo w zakresie zawierania
umów dotyczących świadczenia, organizowania i zapewniania dostępu do usług w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony osób i mienia, usług ochroniarskich, usług
doradztwa w sprawach bezpieczeństwa, zarządzanie wykonywaniem umów dotyczących udostępniania i późniejszego korzystania z usług w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony osób i mienia, usług ochroniarskich, usług
doradztwa w sprawach bezpieczeństwa, doradztwo podatkowe [rachunkowość], usługi dotyczące działalności centrów
telefonicznych (call center) świadczone na rzecz osób trzecich, zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie stacji
radiowych, zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie stacji telewizyjnych, doradztwo podatkowe, usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług, 36 Usługi ubezpieczeniowe, usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego, usługi finansowe, usługi
pośrednictwa w zakresie usług finansowych, doradztwo
ekonomiczno-finansowe, usługi płatnicze, usługi maklerskie,
obrót papierami wartościowymi, usługi bankowe, usługi pośrednictwa bankowego, usługi leasingowe, leasing finansowy, usługi pośrednictwa w zakresie leasingu, doradztwo podatkowe [nie dotyczy prowadzenia rachunków], usługi związane z majątkiem nieruchomym, zarządzanie nieruchomościami, pośrednictwo w zakresie zarządzania nieruchomościami, wynajem nieruchomości i majątku, wynajem powierzchni biurowej, wynajem pomieszczeń handlowych,
dzierżawa nieruchomości, finansowanie inwestycji, usługi
informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług, 37 Usługi instalacyjne dotyczące
urządzeń i przyrządów, w szczególności urządzeń elektronicznych, urządzeń elektrycznych, sprzętu komputerowego,
urządzeń telekomunikacyjnych, urządzeń do przetwarzania
danych, urządzeń do transmisji danych, urządzeń sieciowych, urządzeń do nadawania, usługi naprawcze dotyczące
urządzeń i przyrządów, w szczególności urządzeń elektronicznych, urządzeń elektrycznych, sprzętu komputerowego,
urządzeń telekomunikacyjnych, urządzeń do przetwarzania
danych, urządzeń do transmisji danych, urządzeń sieciowych, urządzeń do nadawania, usługi konserwacyjne dotyczące urządzeń i przyrządów, w szczególności urządzeń
elektronicznych, urządzeń elektrycznych, sprzętu komputerowego, urządzeń telekomunikacyjnych, urządzeń do przetwarzania danych, urządzeń do transmisji danych, urządzeń
sieciowych, urządzeń do nadawania, instalowanie i naprawa
urządzeń elektrycznych i elektronicznych, usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług, 38 Usługi w zakresie prowadzenia agencji informacyjnych, usługi w zakresie prowadzenia agencji prasowych, usługa prowadzenia portali internetowych w zakresie:
rozpowszechniania wiadomości i aktualności, zbieranie
i przesyłanie informacji, usługi telekomunikacyjne, usługi ko-
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munikacji elektronicznej, usługi telekomunikacyjne przewodowe, usługi telekomunikacyjne bezprzewodowe, usługi telekomunikacji satelitarnej, usługi komunikacji radiowej, usługi komunikacji za pośrednictwem sieci światłowodowych,
usługi komunikacji za pośrednictwem telefonów komórkowych, usługi łączności poprzez terminale komputerowe,
usługi nadawania bezprzewodowego, usługi nadawania telewizji kablowej, oferowanie połączeń telekomunikacyjnych
z globalną siecią komputerową, transfer strumieniowy danych, transmisja plików cyfrowych, transmisja programów
radiowych, transmisja programów telewizyjnych, transmisja
satelitarna, transmisja wideo na żądanie, zapewnianie dostępu do globalnych sieci komputerowych, usługi transmisyjne,
łączność poprzez sieci komputerowe, usługi dostępu do Internetu, usługi dostępu do sieci komunikacji elektronicznej,
usługi w zakresie emisji radiowej i telewizyjnej, bezprzewodowa transmisja programów telewizyjnych, nadawanie programów telewizyjnych, nadawanie audio, wideo i multimedialne za pośrednictwem Internetu i innych sieci łącznościowych, nadawanie bezprzewodowe, przekaz satelitarny,
nadawanie i transmisja programów radiowych, nadawanie
i transmisja programów telewizyjnych, nadawanie informacji
za pośrednictwem telewizji, nadawanie informacji za pośrednictwem radia, nadawanie informacji za pośrednictwem
satelity, nadawanie muzyki, nadawanie programów przez
satelitę, nadawanie programów telewizji kablowej, nadawanie programów za pośrednictwem Internetu, nadawanie telewizji kablowej, nadawanie wiadomości [środkami elektronicznymi], usługi zapewniania dostępu do treści, stron internetowych i portali, zapewnianie dostępu telekomunikacyjnego do filmów, innych nagrań i programów telewizyjnych
udostępnianych za pośrednictwem usługi wideo na życzenie, zapewnianie dostępu telekomunikacyjnego do programów radiowych, agencje informacyjne, przekazywanie i rozpowszechnianie informacji i danych za pośrednictwem sieci
komputerowych oraz Internetu, usługi poczty elektronicznej, zapewnianie dostępu do forów dyskusyjnych w Internecie, usługi teletechniczne, usługi teleinformatyczne, wypożyczanie urządzeń telekomunikacyjnych, wypożyczanie telefonów, wypożyczanie urządzeń służących do komunikacji
za pośrednictwem sieci komunikacji elektronicznej, rozpowszechnianie i dystrybucja analogowych programów telewizyjnych transmitowanych za pośrednictwem satelitów,
rozpowszechnianie i dystrybucja cyfrowych programów telewizyjnych transmitowanych za pośrednictwem satelitów,
rozpowszechnianie i dystrybucja analogowych programów
telewizyjnych przekazywanych za pośrednictwem połączenia przewodowego z odbiornikami telewizyjnymi, rozpowszechnianie i dystrybucja cyfrowych programów telewizyjnych przekazywanych za pośrednictwem połączenia przewodowego z odbiornikami telewizyjnymi, rozpowszechnianie i dystrybucja programów analogowych telewizyjnych
transmitowanych za pośrednictwem nadajników naziemnych, rozpowszechnianie i dystrybucja cyfrowych programów telewizyjnych transmitowanych za pośrednictwem
nadajników naziemnych, usługi w zakresie prowadzenia stacji radiowych polegające na zapewnianiu infrastruktury
technicznej, usługi w zakresie prowadzenia stacji telewizyjnych polegające na zapewnianiu infrastruktury technicznej,
usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące
uprzednio wymienionych usług, 39 Transport, transport samochodowy, transport morski, transport lotniczy, transport
bagażu, transport osób, usługi kurierskie, wypożyczanie
środków transportu, pakowanie i składowanie towarów, organizowanie podróży, usługi w zakresie przesyłania i dystrybucji energii, w szczególności elektrycznej i cieplnej, zaopatrywanie w energię, w szczególności elektryczną i cieplną,
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dystrybucja i zaopatrywanie w wodę, usługi zaopatrywania
w parę wodną i gorącą wodę, usługi związane z odprowadzaniem ścieków, usługi związane z wywozem śmieci, wyznaczanie położenia obiektów za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych, dostarczanie informacji o położeniu obiektów lokalizowanych za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych, pośrednictwo w zakresie ww, usług, usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług, 41 Nauczanie, kształcenie, edukacja, usługi
edukacyjne świadczone za pośrednictwem komunikacji
elektronicznej, rozrywka, organizowanie imprez rozrywkowych, organizowanie konkursów i wystaw edukacyjnych
i rozrywkowych, działalność sportowa, działalność kulturalna, organizowanie wystaw, wydarzeń kulturalnych oraz koncertów, organizowanie szkoleń, organizowanie konferencji,
organizowanie sympozjów, usługi wydawnicze, elektroniczne usługi wydawnicze, usługi wydawnicze w zakresie tekstów elektronicznych, publikowanie, publikowanie elektroniczne, publikowanie drogą elektroniczną, publikowanie
materiałów drukowanych, komputerowy skład drukarski,
wydawanie książek, wydawanie wykazów oraz list, wydawanie gazet, wydawanie czasopism, wydawanie periodyków,
produkcja filmów, produkcja nagrań wideo, usługi sprzedaży
programów radiowych, wynajem stacji radiowych, usługi
sprzedaży programów telewizyjnych, wynajem stacji telewizyjnych, produkcja programów telewizyjnych, produkcja
programów radiowych, montaż programów radiowych i telewizyjnych, usługi reporterskie, studia filmowe, studia telewizyjne, studia nagrań, usługa prowadzenia portali internetowych w zakresie: udostępniania zapisów audycji radiowych i telewizyjnych, informacji o programach i repertuarze,
udostępniania wersji obcojęzycznych i polskojęzycznych
utworów, udostępniania gier, wyboru pakietów programowych programów telewizyjnych i radiowych, produkcja nagrań dźwiękowych, produkcja nagrań muzycznych, usługi
w zakresie nagrań, usługi studia nagrań, usługi postprodukcji
filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych i radiowych, projekcja filmów, wypożyczanie filmów, wypożyczanie nagrań wideo, wypożyczanie nagrań dźwiękowych, dystrybucja filmów, dystrybucja nagrań wideo, dystrybucja programów telewizyjnych, dystrybucja programów radiowych,
gry oferowane on-line, usługi publikowania tekstów innych
niż teksty reklamowe, czasopism, wydawnictw nieperiodycznych i publikacji elektronicznych, w tym on-line, usługi
informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług, 42 Naukowe i techniczne usługi
i badania oraz ich projektowanie, Analiza przemysłowa, Badania przemysłowe i usługi w zakresie projektowania przemysłowego, Usługi kontroli jakości i uwierzytelniania, Usługi
w zakresie technologii informacyjnych, Rozwój, programowanie i wdrażanie oprogramowania komputerowego, Oprogramowanie jako usługa [SaaS], Usługi doradztwa w zakresie
oprogramowania jako usługi [SaaS], Platformy do sztucznej
inteligencji jako oprogramowanie jako usługa [SaaS], Usługi
doradztwa w zakresie oprogramowania komputerowego,
Inżynieria oprogramowania komputerowego, Opracowywanie oprogramowania komputerowego, Instalacja oprogramowania komputerowego, Aktualizacja oprogramowania
komputerowego, Konserwacja oprogramowania komputerowego, Konfiguracja oprogramowania komputerowego,
Naprawa oprogramowania komputerowego, Wypożyczanie
oprogramowania komputerowego, Udostępnianie oprogramowania komputerowego, Informatyka śledcza, Poradnictwo informatyczne, Usługi konsultacyjne dotyczące komputerów i informatyki, Projektowanie systemów informatycznych, Testowanie sprzętu informatycznego, Usługi doradcze
w zakresie sieci informatycznych, Usługi w zakresie ochrony,
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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, Hosting, Hosting
serwerów, Hosting portali internetowych, Hosting stron internetowych, Hosting platform w Internecie, Hosting treści
cyfrowych, Usługi dostawcy hostingu w chmurze, Hosting
infrastruktury sieciowej online na rzecz osób trzecich, Hosting aplikacji oprogramowania komputerowego, Utrzymywanie portali internetowych dla osób trzecich, Utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, Projektowanie
stron internetowych, Usługi prowadzenia portali internetowych w zakresie utrzymywania stron internetowych, prognozy pogody, udostępnienia wyszukiwarek internetowych,
Usługi udostępniania aplikacji mobilnych i internetowych,
włączając udostępnienie aplikacji za pomocą platform z aplikacjami przeznaczonymi do tych celów, Usługi informacyjne,
doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług, 44 Usługi medyczne, opieka pielęgniarska, opieka psychologiczna, opieka medyczna i zdrowotna, domy
opieki nad starszymi ludźmi z opieką pielęgniarską lub medyczną, usługi w zakresie higieny i urody dla ludzi i zwierząt,
usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące
uprzednio wymienionych usług, 45 Usługi prawne, prywatne i społeczne usługi świadczone przez osoby trzecie w celu
zaspokojenia potrzeb poszczególnych osób takie jak: monitorowanie alarmu medycznego, opieka nad domem pod
nieobecność właścicieli, usługi osobistych doradców w zakresie zakupów, usługi serwisów społecznościowych online,
usługi towarzyskie, usługi tworzenia sieci kontaktów społecznych on line za pomocą aplikacji mobilnych, usługi w zakresie opieki, usługi astrologiczne i duchowe, doradztwo
w zakresie relacji osobistych, opieka osobista, wypożyczanie
odzieży, usługi detektywistyczne, usługi agencji pośrednictwa w zawieraniu znajomości, usługi w zakresie zapewnienia
bezpieczeństwa i ochrony osób i mienia, usługi ochroniarskie, usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług.
(210)
(731)
(540)
(540)

533453
(220) 2021 09 01
MARCINIAK PIOTR MARCINIAK OKNA, Kołobrzeg
(znak słowno-graficzny)
M MARCINIAK OKNA Twoje okna na świat...

(531) 27.05.01, 29.01.14, 27.01.13
(510), (511) 6 Drzwi i okna metalowe, Metalowe, dachowe
okna półkoliste [okna], Metalowe ekrany przeciw owadom
montowane na oknach, Metalowe okna, Okna aluminiowe,
Metalowe drzwi, bramy, okna i osłony okienne, Okna z aluminium, Drzwi stalowe, Drzwi aluminiowe, Rolety aluminiowe,
Bramy garażowe aluminiowe, 19 Niemetalowe drzwi, bramy,
okna i osłony okienne, Okna z PCV, Okna z drewna, 37 Instalacja szkła izolacyjnego w cieplarniach, oknach, drzwiach
i szklarniach, Instalacja szkła w cieplarniach, oknach, drzwiach
i szklarniach.

(210)
(731)
(540)
(540)
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533478
(220) 2021 09 02
KOKCZYŃSKI MICHAŁ, Konstancin-Jeziorna
(znak słowno-graficzny)
CASINO PALACE PARK CAFE KONSTANCIN

(531)

05.13.25, 24.01.10, 24.01.17, 24.09.02, 26.11.03, 26.11.05,
26.11.08, 27.05.09, 27.05.17, 29.01.12
(510), (511) 43 Usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, Usługi
w zakresie prowadzenia restauracji, kawiarni, kafeterii, cukierni,
barów, kantyn oraz sieci barów szybkiej obsługi, Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem,
Imprezy firmowe [zapewnianie jedzenia i napojów], Kafeterie
[bufety], Kawiarnia, Koktajlbary, Kontraktowe usługi w zakresie
żywności, Bary, Oferowanie żywności i napojów w restauracjach
i barach, Oferowanie żywności i napojów dla gości, Organizacja
przyjęć weselnych, urodzinowych i okolicznościowych [żywność i napoje], Organizowanie bankietów, Organizowanie posiłków w hotelach, Przygotowywanie i zaopatrywanie w żywność i napoje do bezpośredniego spożycia, Przygotowywanie
posiłków i napojów, Przygotowywanie żywności dla innych
na zasadzie zlecania na zewnątrz, Restauracje oferujące dania
na wynos, Restauracje samoobsługowe, Restauracje serwujące
wykwintne artykuły spożywcze, Restauracje z grillem, Serwowanie jedzenia i napojów, Serwowanie napojów alkoholowych,
Serwowanie żywności i napojów dla gości, Serwowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, Usługi barmanów,
Usługi barów i restauracji, Usługi barowe, Usługi degustacji win
(dostarczanie napojów), Usługi kawiarni, Usługi koktajlbarów,
Usługi obiektów gościnnych [posiłki i napoje], Usługi restauracji hotelowych, Usługi restauracji sprzedających posiłki na wynos, Usługi restauracyjne, Usługi w zakresie bankietów, Usługi
w zakresie gotowania posiłków, Usługi w zakresie dostarczania
napojów, Usługi w zakresie jedzenia na wynos, Usługi w zakresie
przygotowywania jedzenia i napojów, Usługi w zakresie przygotowywania posiłków, Usługi w zakresie restauracji [brasserie],
Usługi w zakresie sprzedaży posiłków na wynos, Usługi w zakresie żywności i napojów na wynos, Usługi zaopatrzenia w napoje, Usługi zaopatrzenia w żywność, Zapewnianie pomieszczeń
na uroczystości, Zapewnianie żywności i napojów w restauracjach, Usługi osobistych kucharzy, Serwowanie żywności
i napojów dla gości w restauracjach, Usługi barów kawowych,
Usługi informacji, doradztwa i rezerwacji w zakresie dostarczania żywności i napojów, Wynajem mebli, bielizny stołowej, serwisów stołowych i sprzętu do podawania jedzenia i napojów,
Wynajem pomieszczeń na przyjęcia towarzyskie, konferencje,
warsztaty, spotkania i uroczystości.
533509
(220) 2021 09 03
LEGENDARY POLISH BRAND SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Józefów
(540) (znak słowny)
(540) Hashtag Vodka
(510), (511) 33 Napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa).
(210)
(731)
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533978
(220) 2021 09 15
WINGS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Ignatki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Be Ready Be an inspiration
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534086
(220) 2021 09 17
PARAMEDICA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa
(540) (znak graficzny)
(540)

(210)
(731)

(210)
(731)

(531) 20.05.07, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 28 Artykuły gimnastyczne, sprzęt sportowy,
łyżwy, narty, deskorolki, łyżworolki, deski surfingowe, dyski
sportowe, Piłki, rakiety tenisowe, rękawice sportowe, wrotki,
wiązania narciarskie, szachy, stacjonarne rowery treningowe,
Nagolenniki, Nakolanniki, Ochraniacze na łokcie, ekspandery,
Urządzenia do ćwiczeń fizycznych, Drążki do ćwiczeń, Maszyny do ćwiczeń sprawnościowych, Urządzenia do kulturystyki, Przyrządy stosowane do ćwiczeń fizycznych, Urządzenia do wzmacniania ciała, Bieżnie stacjonarne do użytku
w ćwiczeniach fizycznych, Krążki do ćwiczenia puttowania
wewnątrz, Maty do ćwiczenia puttowania wewnątrz, Wałki
do ćwiczeń mięśni brzucha do celów utrzymywania formy
fizycznej, Zestawy prętów sprężynowych do rozciągania
do użytku podczas ćwiczeń fizycznych, Obręcze sportowe,
Koła sportowe, Siatki do sportów, Łuki sportowe trampoliny, Kusze, Ochraniacze do uprawiania sportu, Artykuły gimnastyczne i sportowe, Ławki do użytku sportowego, Deski
do sportu wodnego skimboard, Siatki do sportowych gier
piłkowych, Tarcze strzelnicze do użytku sportowego, Pasy
do podnoszenia ciężarów, Hydropłaty do desek będących
sprzętem sportowym, Maski osłaniające twarz, do użytku
sportowego, Tyczki do skoków o tyczce, Sprzęt do treningu
siłowego, Akcesoria sportowe, a mianowicie gwizdki, kręgle, kulki do gry, kometki, lotki, uprząż wspinaczkowa, pneumatyczna
poduszka do siedzenia i ćwiczeń, skakanki, bumerangi, hulajnogi, koła hula hop, Hantle, Obciążniki do ćwiczeń na wzmocnienie mięśni, Atlasy do ćwiczeń, Ławeczki do ćwiczeń, Przyrządy
gimnastyczne, Rękawice bokserskie i worki treningowe, Przyrządy do wyposażenia siłowni, 35 Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z artykułami sportowymi, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku z artykułami sportowymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem sportowym, Usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem sportowym, Rozpowszechnianie
materiałów reklamowych w Internecie, Usługi w zakresie organizowania aukcji internetowych sprzętu sportowego, akcesoriów
sportowych, Udostępnianie i wynajem przestrzeni reklamowej
w Internecie, Udostępnianie katalogów, informacji handlowych
online w Internecie, Opracowywanie katalogów, spisów w celu
publikacji w Internecie, Promowanie towarów i usług osób trzecich w Internecie, Rozpowszechnianie reklam dla osób trzecich
za pomocą sieci komunikacyjnej online w Internecie, Opracowywanie katalogów w celu ich publikacji w globalnej sieci
komputerowej lub Internecie, Organizowanie aukcji internetowych, Przeprowadzanie interaktywnych aukcji wirtualnych,
Organizowanie i przeprowadzanie aukcji za pośrednictwem
Internetu, Organizowanie sprzedaży w trybie aukcji i przetargów publicznych.

(531) 01.15.17, 24.17.05, 26.13.25, 29.01.13
(510), (511) 9 Publikacje elektroniczne, Publikacje elektroniczne do pobrania, Publikacje elektroniczne zarejestrowane na nośnikach komputerowych, Nagrania multimedialne,
Płyty [nagrania dźwiękowe], Nagrania wideo, dźwiękowe,
Nośniki elektroniczne, optyczne i magnetyczne wstępnie
nagrane, Programy komputerowe, Edukacyjne aplikacje
komputerowe, Edukacyjne aplikacje mobilne, aplikacje
do pobrania, Aplikacje mobilne, Czytniki treści cyfrowych,
Czytniki publikacji elektronicznych, Oprogramowanie zapisane na magnetycznych nośnikach lub ładowalne z odległych sieci komputerowych, Oprogramowanie komputerowe do urządzeń medycznych, Oprogramowanie do przewidywania, informowania, leczenia i podtrzymywania funkcji
życiowych ludzi, 16 Książki, książki edukacyjne, Publikacje,
Gazety, Czasopisma, Instrukcje, Drukowane materiały szkoleniowe, Drukowane materiały instruktażowe, Biuletyny,
Kalendarze, Terminarze, Materiały drukowane, 35 Zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów pozwalające
nabywcy oglądać i kupować je w hurtowniach, sklepach detalicznych, sklepach internetowych, oraz na stronie internetowej wyspecjalizowanej w sprzedaży sprzętu medycznego
i do ratownictwa medycznego, takiego jak sprzęt do transportu specjalistycznego, sprzęt do transportu osób niepełnosprawnych, artykuły ortopedyczne, defibrylatory, respiratory, sprzęt monitorujący pacjenta, sprzęt diagnostyczny,
sprzęt do tlenoterapii, oprogramowanie medyczne, specjalistyczny sprzęt ratowniczy, artykuły do ochrony termicznej,
walizki, torby, plecaki, manekiny, urządzenia treningowe
i dydaktyczne, sprzęt wyposażenia oddziałów szpitalnych,
zestawy medyczne, wózki medyczne, pozostały sprzęt medyczny i akcesoria, Promocja sprzedaży, Promocja sprzedaży
dla osób trzecich, Promocja towarów i usług poprzez sponsorowanie, Promowanie towarów i usług osób trzecich przez
sieci komputerowe i komunikacyjne, Promowanie sprzedaży
towarów i usług innych podmiotów za pośrednictwem imprez promocyjnych, Doradztwo w zakresie organizowania
i zarządzania działalnością gospodarczą, rozpowszechnianie
i uaktualnianie materiałów reklamowych, w tym druków,
prospektów i broszur, Publikowanie tekstów reklamowych,
Organizowanie targów i wystaw, Promocja targów do celów
handlowych, 37 Naprawa i konserwacja sprzętu medycznego, Konserwacja i naprawa aparatury medycznej, 41 Publikowanie książek, Publikowanie on-line elektronicznych książek
i czasopism, Redagowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, Udostępnianie publikacji elektronicznych nie do pobrania, Publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe,
Usługi wydawnicze, Usługi wydawnicze w zakresie książek
i czasopism, Usługi wydawnicze za pośrednictwem środków
skomputeryzowanych, Wydawanie audiobooków, Wydawa-
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nie biuletynów, Wydawanie czasopism, Wydawanie czasopism i książek w postaci elektronicznej, Wydawanie gazet,
Wydawanie katalogów, Redagowanie tekstów (innych niż
teksty reklamowe), Korekta rękopisów, Komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji, Pisanie tekstów, innych
niż reklamowych, Organizowanie konkursów [edukacja lub
rozrywka], Udostępnianie elektronicznych publikacji on-line,
Udostępnianie publikacji elektronicznych, Produkcja radiowa, filmowa, Produkcja nagrań muzycznych, dźwiękowych,
Organizowanie i prowadzenie targów edukacyjnych, Organizowanie wystaw w celach kulturalnych i edukacyjnych,
Organizowanie szkoleń, wykładów, seminariów, webinarów,
Organizowanie sympozjów edukacyjnych i naukowych, Organizowanie imprez edukacyjnych, Usługi doradcze i informacyjne związane z przygotowywaniem, organizowaniem
i prowadzeniem sympozjów.
534096
(220) 2021 09 18
FABHILL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zielona Góra
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) fabhill
(210)
(731)

(531) 26.13.25, 26.11.03, 26.11.25, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.03
(510), (511) 35 Usługi w zakresie organizacji i zarządzania
przedsięwzięciami inwestycyjnymi w celu budowy i/lub
przygotowania obiektów mieszkalnych i niemieszkalnych
przeznaczonych do sprzedaży, wynajmowania, użyczania,
Usługi w zakresie pomocy w zarządzaniu przedsięwzięciami obrotu nieruchomościami, Usługi w zakresie marketingu
gruntów dla budownictwa, zasobów lokalowych, nieruchomości przeznaczonych do zagospodarowania, sprzedaży,
najmu, użyczenia, Usługi w zakresie organizowania targów,
wystaw handlowych, reklamowych i promocyjnych w zakresie obrotu nieruchomościami, budownictwa, urbanistyki,
architektury i technologii w tych dziedzinach, Usługi w zakresie wynajmowania miejsc na umieszczanie ogłoszeń
i reklam, Reklama, promocja i marketing w zakresie nieruchomości, w tym również prowadzone online, Prowadzenie
badań rynkowych dotyczących: gruntów dla budownictwa, zasobów lokalowych, nieruchomości przeznaczonych
do najmu, zagospodarowania, sprzedaży, użyczenia, Usługi
organizowania, prowadzenia i zarządzania działalnością gospodarczą w dziedzinie nieruchomości, Usługi inwestora
budowlanego w aspekcie ekonomiczno-organizacyjnym
planowania inwestycji budowlanej, Przetwarzanie danych
do celów administracyjnych, Rachunkowość, Księgowość,
36 Usługi zarządzania nieruchomościami związane z budynkami mieszkalnymi, Usługi nabywania nieruchomości,
Usługi agencji pośrednictwa nieruchomości mieszkaniowych, Usługi agencji w zakresie dzierżawy nieruchomości,
Usługi doradcze dotyczące nieruchomości, Usługi w zakresie wyszukiwania nieruchomości mieszkaniowych, Usługi
w zakresie zarządzania nieruchomościami, Usługi wynajmu
mieszkań, Administrowanie nieruchomościami, Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, Wynajem nieruchomości,
Usługi w zakresie nieruchomości, Dostarczanie nieruchomości na rzecz osób trzecich, Usługi w zakresie organizacji
i zarządzania finansowaniem przedsięwzięć inwestycyjnych
polegających na budowie i/lub przygotowaniu obiektów
mieszkalnych i niemieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży, wynajmowania, użyczania, pośrednictwa w sprawach
kupna, sprzedaży, najmu budynków, lokali i powierzchni

Nr ZT04/2022

użytkowej, wynajmowania i/lub dzierżawy nieruchomości,
lokali mieszkalnych i powierzchni użytkowej, administrowania i zarządzania nieruchomościami oraz usługi doradztwa
w tym zakresie, Usługi dzierżawy, wynajmu, sprzedaży nieruchomości, Usługi wyceny finansowej nieruchomości, Usługi
w zakresie funkcji generalnego wykonawcy i inwestora robót
ogólnobudowlanych dotyczących obiektów budowlanych
i inżynierskich, Usługi zarządzania sprawami finansowymi
i ubezpieczeniowymi dotyczącymi nieruchomości, Usługi sporządzania analiz i raportów finansowych związanych
z inwestycjami w zakresie projektów budowlanych, Usługi
wyszukiwania i formalnego przygotowania terenów i nieruchomości celem ich pozyskania dla budownictwa mieszkaniowego, Usługi w zakresie sprzedaży gruntów, domów,
lokali mieszkalnych i użytkowych, Opracowywanie koncepcji użytkowania nieruchomości pod kątem ekonomicznym,
37 Budownictwo, Prowadzenie działalności deweloperskiej
w dziedzinie budownictwa, Realizacja i nadzór nad przedsięwzięciami inwestycyjnymi polegającymi na budowie i/lub
przygotowaniu obiektów mieszkalnych i niemieszkalnych,
Usługi remontowe budynków mieszkalnych, niemieszkalnych, budowli, Usługi wykończeniowe lokali, w tym tzw.,
wykończenie pod klucz, Usługi wykończeniowe budynków,
Naprawy i konserwacje obiektów budowlano-mieszkaniowych, Roboty ziemne, Roboty wodno-inżynieryjne, Wykonywanie dróg, mostów i nawierzchni, Nadzór budowlany,
Rozbiórka i wyburzanie obiektów budowlanych, Informacja
budowlana, Usługi doradztwa budowlanego, 42 Usługi projektowe w zakresie budownictwa, infrastruktury, urbanistyki,
technologii oraz wystroju i dekoracji wnętrz, Koordynacja
wykonawstwa budowlanego, Doradztwo w dziedzinie projektowania architektonicznego, Doradztwo w zakresie projektowania wystroju i dekoracji wnętrz, Usługi w dziedzinie
budownictwa w zakresie prowadzenia badań, sporządzania
ekspertyz, opinii i analiz technicznych oraz projektów architektonicznych, Usługi w zakresie badań, ekspertyz i pomiarów geologicznych, geodezyjnych i kartograficznych oraz
pomiarów powykonawczych dotyczących inwestycji.
534158
(220) 2021 09 20
PANKANIN RAFAŁ BALTEAM SPÓŁKA CYWILNA,
Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Balteam

(210)
(731)

(531) 26.13.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 6 Profile aluminiowe, system profili aluminiowych do produkcji zabudowy balkonów, folia aluminiowa,
blacha w płytach i arkuszach, futryny do drzwi metalowe,
metalowe kołatki do drzwi, metalowe ograniczniki do drzwi,
osprzęt do drzwi metalowy, płyty do drzwi metalowe, sprężyny do drzwi nieelektrycznych, nieelektryczne urządzenia
do otwierania drzwi, nieelektryczne zamknięcia drzwi, zasuwy do drzwi, drzwi metalowe, rolki i prowadnice do drzwi
przesuwnych, formy odlewnicze metalowe, gałki jako
uchwyty metalowe, kabiny kąpielowe metalowe, klamki
do drzwi metalowe, kosze metalowe, kółka samonastawne
metalowe, osprzęt do stolarki okiennej metalowy, ograniczniki do okien metalowe, osprzęt do okien metalowy, ramy,
rolki i prowadnice do okien, okna metalowe, okucia do budownictwa metalowe, okucia do drzwi metalowe, okucia

Nr ZT04/2022

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

do mebli metalowe, ozdobne okucia okienne metalowe,
ramy do okien metalowe, okucia do ram okiennych metalowe, rolki i prowadnice do ram okiennych, prowadnice
do okien przesuwnych, rurki i rury metalowe, złączki do rur
metalowe, śruby do łączenia przewodów metalowe, śruby
metalowe, śruby oczkowe, metalowe wieszaki na ubrania,
19 Zabudowania balkonowe niemetalowe, Bezodpryskowe
szkło, drewno na fornir, forniry, niemetalowe ramy okienne,
szkło z wyjątkiem stosowanego w pojazdach, szkło okienne
dla budownictwa, okiennice niemetalowe, okna niemetalowe, parkiety, podłogi niemetalowe, deski podłogowe, podłogowe płytki niemetalowe, podłogowe płyty parkietowe,
profile niemetalowe dla budownictwa, sklejka, zewnętrzne
żaluzje niemetalowe i nietekstylne, żaluzje niemetalowe,
20 Biurka jako meble, osprzęt do drzwi niemetalowy, drzwi
do mebli, niemetalowe kółka samonastawne do mebli, meble, osprzęt do mebli niemetalowy, wykończeniowe elementy plastikowe, meble biurowe, meble metalowe, meble
szkolne, półki meblowe, kształtki jako obramowania na ramy
obrazów, ramy do obrazów, osprzęt niemetalowy do okien,
niemetalowy osprzęt do łóżek, zamknięcia niemetalowe
do pojemników, pojemniki do pakowania z tworzyw sztucznych, pojemniki niemetalowe do składowania i transportu,
pręty do mocowania chodników na schodach, tafle szklane
na lustra, tafle szklane, tafle szklane do zabudowy balkonów.
(210) 534170
(220) 2021 09 17
(731) SOCHACKA ANNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) anna nay
(510), (511) 9 Muzyka, filmy i inne rodzaje elektronicznych
publikacji tekstowych i obrazowych utrwalone na nośnikach, Nagrania muzyczne, Płyty z muzyką, Muzyczne nagrania dźwiękowe, Muzyka cyfrowa do pobrania, Magnetyczne
nośniki danych, Nagrania i dyski optyczne, Płyty kompaktowe (audio-wideo), Dyski audio, Nagrania audio, Pliki muzyczne do pobierania, Pliki wideo do pobierania, Pliki multimedialne do pobierania, 16 Publikacje drukowane, Tekturowe
i papierowe okładki płyt, albumów i publikacji drukowanych,
Notatniki, Kalendarze, Drukowane materiały opakowaniowe
z papieru lub tektury, Pudełka kartonowe na upominki, Szyldy z papieru lub tektury, Druki, Fotografie, Materiały piśmienne, Drukowane publikacje, czasopisma i książki, Albumy, Afisze, Plakaty, Bilety, Broszury, Czasopisma [periodyki], Etykiety
z papieru lub kartonu, Książki, Materiały do pisania i rysowania, Nalepki i naklejki, Obrazy i zdjęcia, Śpiewniki, Ulotki, Zakładki do książek, 41 Usługi artystów, muzyków i piosenkarzy,
Usługi artystów estradowych świadczone przez muzyków,
Rozrywka z udziałem muzyki, Usługi rezerwacji biletów koncertowych, Dostarczanie rozrywki w postaci nagranej muzyki, Edycja nagrań audio, Edycja nagrań wideo, Informacje dotyczące rozrywki dostarczane on-line z komputerowej bazy
danych lub Internetu, Kierownictwo artystyczne artystów
estradowych, Komponowanie muzyki dla osób trzecich,
Koncerty muzyczne, Koncerty muzyczne na żywo, Koncerty muzyczne za pośrednictwem radia, Koncerty muzyczne
za pośrednictwem telewizji, Doradztwo w zakresie produkcji
filmów i muzyki, Impresariat artystyczny, Informacja o biletach na imprezy rozrywkowe, Informacja o rozrywce, Informacje dotyczące działalności kulturalnej, Konkursy muzyczne, Kształcenie głosu, Kształcenie i szkolenia w dziedzinie
muzyki i rozrywki, Lekcje śpiewu, Mastering płyt, Montaż lub
nagrywanie dźwięku i obrazu, Multimedialne wydania publikacji elektronicznych, Nagrywanie muzyki, Muzyczne widowiska sceniczne wykonywane w miejscach przeznaczonych
do występów, Muzyczne usługi wydawnicze i usługi w za-
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kresie nagrywania muzyki, Muzyczne usługi wydawnicze, Organizacja i przeprowadzanie aktywności kulturalnych, Organizacja i przeprowadzanie imprez rozrywkowych, Organizacja i przeprowadzanie koncertów muzycznych, organizacja
imprez kulturalnych i artystycznych, Organizacja imprez rozrywkowych, Organizacja konkursów muzycznych, Organizacja rozrywek muzycznych, Organizowanie festiwali, Pisanie
i publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, Pisanie piosenek, Produkcja muzyczna, Produkcja nagrań audio
i video oraz produkcja multimedialna, Publikowanie drogą
elektroniczną, Publikowanie tekstów muzycznych, Selekcja
i kompilacja nagrań muzycznych do nadawania przez osoby trzecie, Udostępnianie elektronicznych publikacji on-line,
Udostępnianie muzyki cyfrowej (streaming), Udostępnianie
muzyki cyfrowej [nie do pobrania] w Internecie, Udostępnianie nagrań muzyki cyfrowej, nie do pobrania, z Internetu,
Usługi studia nagrań, Wypożyczanie nagrań dźwiękowych
i wideo, Usługi edukacyjne i rozrywkowe, Występy artystyczne, kulturalne i edukacyjne, Organizowanie wystaw w celach
kulturalnych i edukacyjnych.
534301
(220) 2021 09 23
LUMINA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielany Wrocławskie
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LUMINA PARK
(210)
(731)

(531) 26.04.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 Parki i miasteczka rozrywki i tematyczne, zoo
i muzea, Usługi związane z działalnością parków rozrywki.
(210) 534413
(220) 2021 09 27
(731) BANASZEK MARCIN, Zielona Góra
(540) (znak słowny)
(540) Dobroché
(510), (511) 31 Winorośle, Winogrona świeże, Świeże winogrona do produkcji wina, Produkty rolne (nieprzetworzone),
32 Sok winogronowy, Napoje z soku winogronowego, bezalkoholowe, Napoje na bazie soku z winogron, Soki, Bezalkoholowe gazowane napoje na bazie soków owocowych, Napoje bezalkoholowe zawierające soki owocowe, Wina bezalkoholowe, Napoje owocowe, 33 Białe wino, Czerwone wino,
Owocowe wino musujące, Wino, Wino czerwone, Grzane
wino, Wino musujące, Wino owocowe, Winogronowe wino
musujące, 44 Doradztwo w zakresie uprawy winorośli, Uprawa winogron do produkcji wina, Usługi w zakresie uprawy
winorośli.
534433
(220) 2021 09 28
KATHERINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(210)
(731)
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(540) mazovia galeria handlowa

(531) 09.01.09, 27.05.01, 29.01.07
(510), (511) 35 Pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością
gospodarczą, Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, Usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe,
Usługi aukcyjne, Administrowanie sprzedażą, Analiza cen,
Elektroniczne przetwarzanie zamówień, Usługi w zakresie
organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej
i handlowej, w tym usługi w zakresie prowadzenia centrum
handlowego, Usługi w zakresie zarządzania i administrowania działalnością gospodarczą i handlową, w tym usługi
w zakresie zarządzania i administrowania centrum handlowym, Usługi doradcze i informacyjne w zakresie działalności gospodarczej i handlowej, Usługi w zakresie sprzedaży
hurtowej i detalicznej chemii, kosmetyków, produktów
farmaceutycznych, artykułów oświetleniowych, artykułów
gospodarstwa domowego, elektroniki, komputerów i artykułów związanych z komputerami, wyrobów jubilerskich
i zegarmistrzowskich, instrumentów muzycznych, publikacji i utworów literackich i muzycznych na nośnikach papierowych i elektronicznych, dzieł sztuki, artykułów papierniczych, wyrobów skórzanych, bielizny, odzieży, obuwia, nakryć głowy, mebli, artykułów dekoracyjnych, gier i zabawek,
artykułów spożywczych i przemysłowych, napojów bezalkoholowych i alkoholowych oraz wyrobów tytoniowych,
w tym usługi świadczone za pośrednictwem systemu telezakupów, za pośrednictwem strony internetowej, z wykorzystaniem zamówień korespondencyjnych, środków telekomunikacji, komunikacji bezprzewodowej i komunikacji
elektronicznej, Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne świadczone za pośrednictwem radia, telewizji, prasy, poczty oraz sieci komputerowej lub z wykorzystaniem
billboardów, afiszy, plakatów, neonów, flag i transparentów,
Usługi w zakresie publikacji tekstów reklamowych, Usługi
w zakresie rozpowszechniania materiałów reklamowych
i promocyjnych w postaci próbek, ulotek, katalogów, gazetek, prospektów i broszur informacyjnych, Usługi w zakresie
organizowania, prowadzenia i obsługi wystaw, targów, pokazów, loterii, zawodów i konkursów w celach reklamowych
i promocyjnych, Usługi w zakresie dekoracji wystaw sklepowych, Usługi w zakresie badań rynkowych i badań opinii
publicznej, Usługi w zakresie przygotowywania i prowadzenia sondaży i ankiet, Usługi w zakresie badań statystycznych, Usługi w zakresie prac biurowych, Usługi w zakresie
zarządzania i administrowania zbiorami informatycznymi
zgromadzonymi na serwerach, w pamięci komputerów
oraz w pamięci bezprzewodowych urządzeń elektronicznych, Usługi w zakresie wyszukiwania danych i informacji
w plikach i bazach komputerowych, Usługi w zakresie wyszukiwania danych i informacji za pośrednictwem Internetu
i sieci bezprzewodowych, Usługi w zakresie pozyskiwania
danych do komputerowych baz danych oraz sortowania,
systematyzacji i wyszukiwania danych w komputerowych
bazach danych, Usługi w zakresie wynajmowania powierzchni na cele reklamowe oraz miejsc na umieszczanie
ogłoszeń i reklam, Usługi w zakresie rozpowszechniania
ogłoszeń reklamowych, Usługi w zakresie wypożyczania
manekinów do celów reklamowych i promocyjnych, Dekoracja wystaw i witryn sklepowych, Dystrybucja materiałów
reklamowych, Planowanie i organizowanie targów, wystaw
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i imprez w celach handlowych lub reklamowych, Rekrutacja personelu, Pokazy towarów, Promocja sprzedaży dla
osób trzecich, Pośrednictwo w zawieraniu transakcji handlowych, Wynajmowanie powierzchni na cele reklamowe,
36 Administrowanie nieruchomościami, Dzierżawa nieruchomości, Zarządzanie majątkiem nieruchomym, Wydzierżawianie i wynajmowanie centrów handlowych, Wynajmowanie obiektów handlowych, biurowych, usługowych,
Wynajem powierzchni handlowych w centrach handlowo-rozrywkowych, ich administrowanie, pobieranie czynszu,
Usługi wyceny powierzchni w centrach handlowo- usługowo-rozrywkowych, Usługi związane z dzierżawą, zarządzaniem i administrowaniem nieruchomościami oraz ich obrotem, Doradztwo inwestycyjne, Usługi ubezpieczeniowe,
Usługi związane z kredytowaniem zakupu nieruchomości,
Wycena nieruchomości, Leasing nieruchomości, Prowadzenie kantorów wymiany walut, Finansowanie inwestycji,
Emisja talonów, kuponów i bonów wartościowych, w tym
w związku z programami lojalnościowymi, Emisja bonów
wartościowych w związku z programami motywacyjnymi,
Wynajmowanie powierzchni w celu sprzedaży samochodów, 39 Usługi wynajmu związane z transportem i magazynowaniem, Pakowanie i składowanie towarów, Ładowanie
i wyładowanie pojazdów, Napełnianie maszyn i pojemników, Dzielenie na części i przepakowywanie towarów, Informacja o magazynowaniu, Informacja o składowaniu, Konfekcjonowanie towarów, Magazynowanie, Magazynowanie
towarów, Organizowanie składowania towarów, Pakowanie,
Przechowywanie w chłodniach, Składowanie, Składowanie
i dostarczanie towarów, Wynajem przestrzeni, struktur, jednostek i pojemników do magazynowania i transportu, Wypożyczanie środków transportu, Dzierżawa magazynów,
Wynajem magazynów, Wynajem palet, Wynajem kontenerów do magazynowania i składowania, Wynajem miejsc
magazynowych, Dystrybucja towarów, Wypożyczanie kontenerów magazynowych, Wypożyczanie chłodziarek i lad
chłodniczych, Pośrednictwo transportowe, Wynajmowanie garaży i miejsc parkingowych, Dostarczanie towarów
zgodnie z zamówieniem do wnętrz mieszkalnych, biur
i pomieszczeń handlowych.
535024
(220) 2021 10 08
SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA MICHOWIANKA,
Michów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MLECZARNIA MICHÓW M Spółdzielnia Mleczarska
„Michowianka” www.michowianka.pl Serek Figaro
Ser pełnotłusty Wspaniały smak! Łatwo obiera się
ze skórki!
(210)
(731)

(531) 08.03.08, 26.04.04, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 29 sery, serki.
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535085
(220) 2021 10 11
DR HERBICH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zielona Góra
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Dr Herbich
(210)
(731)

(531) 24.17.25, 27.05.01, 29.01.11
(510), (511) 3 Kosmetyki do makijażu, preparaty do mycia
i pielęgnacji ciała, preparaty do kąpieli, preparaty do pielęgnacji skóry, oczu i paznokci, preparaty do włosów, środki
toaletowe, środki do higieny ustnej, 5 Białkowe suplementy
diety, dietetyczna żywność przystosowana do celów medycznych, dietetyczne napoje przystosowane do celów medycznych, herbaty lecznicze, herbaty ziołowe do celów leczniczych, leki dla ludzi, leki dla ludzi zawierające probiotyki,
leki dla ludzi zawierające kwas mlekowy, maści dopochwowe, maści lecznicze, maści przeciw swędzeniu, maści przeciwzapalne, mineralne suplementy diety, odżywcze suplementy diety, mydła lecznicze, opaski higieniczne, pieluchy
dla niemowląt i dorosłych, plastry do celów medycznych,
plastry lecznicze, plastry samoprzylepne, plastry lecznicze
samoprzylepne, płyny do przemywania pochwy, preparaty
do irygacji do celów medycznych, preparaty i artykuły higieniczne, preparaty medyczne do odchudzania, preparaty witaminowe, preparaty z mikroorganizmów do celów medycznych, probiotyki (suplementy), substancje chłonne do higieny osobistej, suplementy zawierające kwas mlekowy, suplementy diety o działaniu kosmetycznym, suplementy diety
zawierające alginiany, suplementy diety zawierające białko,
suplementy diety zawierające enzymy, suplementy diety
zawierające glukozę, suplementy diety zawierające drożdże,
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, środki dezynfekcyjne do celów higienicznych, środki antykoncepcyjne, tabletki
wspomagające odchudzanie, taśmy do celów medycznych
przylepne i samoprzylepne, ubrania dla osób cierpiących
na inkontynencję, 10 Aparaty i instrumenty medyczne, pesaria, pessary ginekologiczne, pessary położnicze, przyrządy
ginekologiczne, przyrządy położnicze, ginekologiczne przyrządy medyczne do badania kobiecych organów reprodukcyjnych, przyrządy ginekologiczne medyczne, przyrządy
położnicze medyczne, spirale ginekologiczne, 25 Ubrania
codzienne, 30 Batony zbożowe, 35 Usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej oraz usługi sprzedaży detalicznej świadczone online: aparatów i instrumentów medycznych, batonów
zbożowych, białkowych suplementów diety, dietetycznej
żywności przystosowanej do celów medycznych, dietetycznych napojów przystosowanych do celów medycznych, ginekologicznych przyrządów medycznych do badania kobiecych organów reprodukcyjnych, Usługi sprzedaży hurtowej
i detalicznej oraz usługi sprzedaży detalicznej świadczone
online: herbat leczniczych, herbat ziołowych do celów leczniczych, kosmetyków do makijażu, leków dla ludzi, leków dla

23

ludzi zawierających probiotyki, leków dla ludzi zawierających
kwas mlekowy, maści dopochwowych, maści leczniczych,
maści przeciw swędzeniu, maści przeciwzapalnych, mineralnych suplementów diety, mydeł leczniczych, odżywczych
suplementów diety, opasek higienicznych, pieluch dla niemowląt i dorosłych, pessariów, pessarów ginekologicznych,
pessarów położniczych, plastrów do celów medycznych,
plastrów leczniczych, plastrów samoprzylepnych, plastrów
leczniczych samoprzylepnych, płynów do przemywania
pochwy, preparatów do mycia i pielęgnacji ciała, preparatów do kąpieli, preparatów do pielęgnacji skóry, oczu
i paznokci, preparatów do włosów, preparatów do irygacji
do celów medycznych, preparatów medycznych do odchudzania, preparatów witaminowych, preparatów z mikroorganizmów do celów medycznych, preparatów i artykułów
higienicznych, probiotyków (suplementów), przyrządów
ginekologicznych, przyrządów położniczych, przyrządów
ginekologicznych medycznych, przyrządów położniczych
medycznych, spiral ginekologicznych, substancji chłonnych
do higieny osobistej, suplementów zawierających kwas mlekowy, suplementów diety o działaniu kosmetycznym, suplementów diety zawierających alginiany, suplementów diety
zawierających białko, suplementów diety zawierających
enzymy, suplementów diety zawierających glukozę, suplementów diety zawierających drożdże, suplementów diety
zawierających kazeinę, suplementów diety zawierających
kiełki pszenicy, suplementów diety zawierających lecytynę,
suplementów diety zawierających mleczko pszczele, suplementów diety zawierających olej lniany, suplementów diety
zawierających propolis, suplementów diety zawierających
pyłek kwiatowy, suplementów diety zawierających siemię
lniane, suplementów diety ze sproszkowanymi jagodami
acai, suplementów witaminowych w postaci plastrów, środków dezynfekcyjnych do celów higienicznych, środków antykoncepcyjnych, środków toaletowych, środków do higieny
ustnej, tabletek wspomagających odchudzanie, taśm do celów medycznych przylepnych i samoprzylepnych, ubrań
codziennych, ubrań dla osób cierpiących na inkontynencję,
41 Organizowanie konferencji, organizowanie konferencji
i sympozjów w dziedzinie nauk medycznych, organizowanie
konferencji związanych ze szkoleniem zawodowym, organizowanie konferencji w celach edukacyjnych, publikowanie
dokumentów z dziedziny szkolenia, nauki, prawa publicznego i spraw socjalnych, usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, usługi edukacyjne i instruktażowe.
535086
(220) 2021 10 11
DR HERBICH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zielona Góra
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Dr Herbich

(210)
(731)

(531) 24.17.25, 27.05.01, 29.01.11
(510), (511) 3 Kosmetyki do makijażu, preparaty do mycia
i pielęgnacji ciała, preparaty do kąpieli, preparaty do pielęgnacji skóry, oczu i paznokci, preparaty do włosów, środki
toaletowe, środki do higieny ustnej, 5 Białkowe suplementy
diety, dietetyczna żywność przystosowana do celów medycznych, dietetyczne napoje przystosowane do celów medycznych, herbaty lecznicze, herbaty ziołowe do celów leczniczych, leki dla ludzi, leki dla ludzi zawierające probiotyki,
leki dla ludzi zawierające kwas mlekowy, maści dopochwo-
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we, maści lecznicze, maści przeciw swędzeniu, maści przeciwzapalne, mineralne suplementy diety, odżywcze suplementy diety, mydła lecznicze, opaski higieniczne, pieluchy
dla niemowląt i dorosłych, plastry do celów medycznych,
plastry lecznicze, plastry samoprzylepne, plastry lecznicze
samoprzylepne, płyny do przemywania pochwy, preparaty
do irygacji do celów medycznych, preparaty i artykuły higieniczne, preparaty medyczne do odchudzania, preparaty witaminowe, preparaty z mikroorganizmów do celów medycznych, probiotyki (suplementy), substancje chłonne do higieny osobistej, suplementy zawierające kwas mlekowy, suplementy diety o działaniu kosmetycznym, suplementy diety
zawierające alginiany, suplementy diety zawierające białko,
suplementy diety zawierające enzymy, suplementy diety
zawierające glukozę, suplementy diety zawierające drożdże,
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, środki dezynfekcyjne do celów higienicznych, środki antykoncepcyjne, tabletki
wspomagające odchudzanie, taśmy do celów medycznych
przylepne i samoprzylepne, ubrania dla osób cierpiących
na inkontynencję, 10 Aparaty i instrumenty medyczne, pesaria, pessary ginekologiczne, pessary położnicze, przyrządy
ginekologiczne, przyrządy położnicze, ginekologiczne przyrządy medyczne do badania kobiecych organów reprodukcyjnych, przyrządy ginekologiczne medyczne, przyrządy
położnicze medyczne, spirale ginekologiczne, 25 Ubrania
codzienne, 30 Batony zbożowe, 35 Usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej oraz usługi sprzedaży detalicznej świadczone online: aparatów i instrumentów medycznych, batonów
zbożowych, białkowych suplementów diety, dietetycznej
żywności przystosowanej do celów medycznych, dietetycznych napojów przystosowanych do celów medycznych, ginekologicznych przyrządów medycznych do badania kobiecych organów reprodukcyjnych, Usługi sprzedaży hurtowej
i detalicznej oraz usługi sprzedaży detalicznej świadczone
online: herbat leczniczych, herbat ziołowych do celów leczniczych, kosmetyków do makijażu, leków dla ludzi, leków dla
ludzi zawierających probiotyki, leków dla ludzi zawierających
kwas mlekowy, maści dopochwowych, maści leczniczych,
maści przeciw swędzeniu, maści przeciwzapalnych, mineralnych suplementów diety, mydeł leczniczych, odżywczych
suplementów diety, opasek higienicznych, pieluch dla niemowląt i dorosłych, pessariów, pessarów ginekologicznych,
pessarów położniczych, plastrów do celów medycznych,
plastrów leczniczych, plastrów samoprzylepnych, plastrów
leczniczych samoprzylepnych, płynów do przemywania
pochwy, preparatów do mycia i pielęgnacji ciała, preparatów do kąpieli, preparatów do pielęgnacji skóry, oczu
i paznokci, preparatów do włosów, preparatów do irygacji
do celów medycznych, preparatów medycznych do odchudzania, preparatów witaminowych, preparatów z mikroorganizmów do celów medycznych, preparatów i artykułów
higienicznych, probiotyków (suplementów), przyrządów
ginekologicznych, przyrządów położniczych, przyrządów
ginekologicznych medycznych, przyrządów położniczych
medycznych, spiral ginekologicznych, substancji chłonnych
do higieny osobistej, suplementów zawierających kwas mlekowy, suplementów diety o działaniu kosmetycznym, suplementów diety zawierających alginiany, suplementów diety
zawierających białko, suplementów diety zawierających
enzymy, suplementów diety zawierających glukozę, suple-
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mentów diety zawierających drożdże, suplementów diety
zawierających kazeinę, suplementów diety zawierających
kiełki pszenicy, suplementów diety zawierających lecytynę,
suplementów diety zawierających mleczko pszczele, suplementów diety zawierających olej lniany, suplementów diety
zawierających propolis, suplementów diety zawierających
pyłek kwiatowy, suplementów diety zawierających siemię
lniane, suplementów diety ze sproszkowanymi jagodami
acai, suplementów witaminowych w postaci plastrów, środków dezynfekcyjnych do celów higienicznych, środków antykoncepcyjnych, środków toaletowych, środków do higieny
ustnej, tabletek wspomagających odchudzanie, taśm do celów medycznych przylepnych i samoprzylepnych, ubrań
codziennych, ubrań dla osób cierpiących na inkontynencję,
41 Organizowanie konferencji, organizowanie konferencji
i sympozjów w dziedzinie nauk medycznych, organizowanie
konferencji związanych ze szkoleniem zawodowym, organizowanie konferencji w celach edukacyjnych, publikowanie
dokumentów z dziedziny szkolenia, nauki, prawa publicznego i spraw socjalnych, usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, usługi edukacyjne i instruktażowe.
535087
(220) 2021 10 11
DR HERBICH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zielona Góra
(540) (znak graficzny)
(540)

(210)
(731)

(531) 24.17.25, 29.01.11
(510), (511) 3 Kosmetyki do makijażu, preparaty do mycia
i pielęgnacji ciała, preparaty do kąpieli, preparaty do pielęgnacji skóry, oczu i paznokci, preparaty do włosów, środki toaletowe, środki do higieny ustnej, 5 Białkowe suplementy diety,
dietetyczna żywność przystosowana do celów medycznych,
dietetyczne napoje przystosowane do celów medycznych,
herbaty lecznicze, herbaty ziołowe do celów leczniczych,
leki dla ludzi, leki dla ludzi zawierające probiotyki, leki dla ludzi zawierające kwas mlekowy, maści dopochwowe, maści
lecznicze, maści przeciw swędzeniu, maści przeciwzapalne,
mineralne suplementy diety, odżywcze suplementy diety,
mydła lecznicze, opaski higieniczne, pieluchy dla niemowląt
i dorosłych, plastry do celów medycznych, plastry lecznicze,
plastry samoprzylepne, plastry lecznicze samoprzylepne,
płyny do przemywania pochwy, preparaty do irygacji do celów medycznych, preparaty i artykuły higieniczne, preparaty
medyczne do odchudzania, preparaty witaminowe, preparaty
z mikroorganizmów do celów medycznych, probiotyki (suplementy), substancje chłonne do higieny osobistej, suplementy
zawierające kwas mlekowy, suplementy diety o działaniu kosmetycznym, suplementy diety zawierające alginiany, suplementy diety zawierające białko, suplementy diety zawierające
enzymy, suplementy diety zawierające glukozę, suplementy
diety zawierające drożdże, 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
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siemię lniane, suplementy diety ze sproszkowanymi jagodami acai, suplementy witaminowe w postaci plastrów, środki
dezynfekcyjne do celów higienicznych, środki antykoncepcyjne, tabletki wspomagające odchudzanie, taśmy do celów
medycznych przylepne i samoprzylepne, ubrania dla osób
cierpiących na inkontynencję, 10 Aparaty i instrumenty medyczne, pesaria, pessary ginekologiczne, pessary położnicze,
przyrządy ginekologiczne, przyrządy położnicze, ginekologiczne przyrządy medyczne do badania kobiecych organów reprodukcyjnych, przyrządy ginekologiczne medyczne,
przyrządy położnicze medyczne, spirale ginekologiczne,
25 Ubrania codzienne, 30 Batony zbożowe, 35 Usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej oraz usługi sprzedaży detalicznej
świadczone online: aparatów i instrumentów medycznych,
batonów zbożowych, białkowych suplementów diety, dietetycznej żywności przystosowanej do celów medycznych,
dietetycznych napojów przystosowanych do celów medycznych, ginekologicznych przyrządów medycznych do badania
kobiecych organów reprodukcyjnych, Usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej oraz usługi sprzedaży detalicznej świadczone
online: herbat leczniczych, herbat ziołowych do celów leczniczych, kosmetyków do makijażu, leków dla ludzi, leków dla
ludzi zawierających probiotyki, leków dla ludzi zawierających
kwas mlekowy, maści dopochwowych, maści leczniczych,
maści przeciw swędzeniu, maści przeciwzapalnych, mineralnych suplementów diety, mydeł leczniczych, odżywczych
suplementów diety, opasek higienicznych, pieluch dla niemowląt i dorosłych, pessariów, pessarów ginekologicznych,
pessarów położniczych, plastrów do celów medycznych, plastrów leczniczych, plastrów samoprzylepnych, plastrów leczniczych samoprzylepnych, płynów do przemywania pochwy,
preparatów do mycia i pielęgnacji ciała, preparatów do kąpieli,
preparatów do pielęgnacji skóry, oczu i paznokci, preparatów
do włosów, preparatów do irygacji do celów medycznych,
preparatów medycznych do odchudzania, preparatów witaminowych, preparatów z mikroorganizmów do celów medycznych, preparatów i artykułów higienicznych, probiotyków
(suplementów), przyrządów ginekologicznych, przyrządów
położniczych, przyrządów ginekologicznych medycznych,
przyrządów położniczych medycznych, spiral ginekologicznych, substancji chłonnych do higieny osobistej, suplementów
zawierających kwas mlekowy, suplementów diety o działaniu
kosmetycznym, suplementów diety zawierających alginiany,
suplementów diety zawierających białko, suplementów diety zawierających enzymy, suplementów diety zawierających
glukozę, suplementów diety zawierających drożdże, suplementów diety zawierających kazeinę, suplementów diety zawierających kiełki pszenicy, suplementów diety zawierających
lecytynę, suplementów diety zawierających mleczko pszczele,
suplementów diety zawierających olej lniany, suplementów
diety zawierających propolis, suplementów diety zawierających pyłek kwiatowy, suplementów diety zawierających
siemię lniane, suplementów diety ze sproszkowanymi jagodami acai, suplementów witaminowych w postaci plastrów,
środków dezynfekcyjnych do celów higienicznych, środków
antykoncepcyjnych, środków toaletowych, środków do higieny ustnej, tabletek wspomagających odchudzanie, taśm
do celów medycznych przylepnych i samoprzylepnych, ubrań
codziennych, ubrań dla osób cierpiących na inkontynencję,
41 Organizowanie konferencji, organizowanie konferencji
i sympozjów w dziedzinie nauk medycznych, organizowanie
konferencji związanych ze szkoleniem zawodowym, organizowanie konferencji w celach edukacyjnych, publikowanie
dokumentów z dziedziny szkolenia, nauki, prawa publicznego
i spraw socjalnych, usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe,
usługi edukacyjne i instruktażowe.

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

25

535178
(220) 2021 10 13
XIA YONGPING, Bajo B, ES
(znak słowno-graficzny)
EmiRACE

(531) 26.04.03, 26.04.09, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 12 Części i akcesoria do pojazdów, Zewnętrzne
bagażniki na ładunki do pojazdów, Wycieraczki do przednich
szyb samochodów, Pojemniki na drobiazgi do samochodów,
Łańcuchy do samochodów, Daszki przeciwsłoneczne do samochodów, Popielniczki do pojazdów, Uchwyty na szklankę
do samochodów, Tapicerka do samochodów, Blokady kierownicy, Pokrowce na kierownice pojazdów, Gałki kierownicy
do samochodów, Osłony na kierownicę do samochodów, Pokrowce na siedzenia pojazdów, Siodełka rowerowe, Dzwonki
do rowerów, Noski rowerowe, Pedały do rowerów, Błotniki
do rowerów, Stabilizatory [koła] do stosowania w rowerach,
Bagażniki rowerowe, Koła do rowerów, Hamulce do rowerów, Opony rowerowe, Klaksony rowerowe, Korby rowerowe,
Nóżki do rowerów, Pompki do rowerów, Łańcuchy rowerowe, Bagażniki do rowerów, Kierownice do rowerów, Torby rowerowe, Koła zębate do rowerów, Metalowe dzwonki do rowerów, Pokrycia siodełek rowerów, Uchwyty do mocowania
bidonów rowerowych, Uchwyty do rowerowych dźwigni
hamulców, Linki hamulcowe do rowerów, Dętki do rowerów,
Pompy powietrza do dwukołowych pojazdów silnikowych
lub rowerów, Dętki [do dwukołowych pojazdów mechanicznych lub rowerów], Pióra wycieraczek do przednich szyb,
Łańcuchy ogniwowe do celów napędowych [do pojazdów
lądowych], 27 Chodniki dywanowe, Materiały do pokrywania podłóg i sztuczne materiały do pokrywania gruntu, Dywany, chodniki i maty, Maty, Linoleum, Pokrycia podłogowe,
Ścienne materiały dekoracyjne, nietekstylne, 28 Gry, zabawki i akcesoria do zabawy, Artykuły i sprzęt sportowy, Sprzęt
do gier wideo, Artykuły gimnastyczne i sportowe, Ozdoby
choinkowe.
(210)
(731)
(540)
(540)

535180
(220) 2021 10 13
XIA YONGPING, Bajo B, ES
(znak słowno-graficzny)
EmiBath

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 6 Architektoniczne elementy konstrukcyjne wykonane z metali nieszlachetnych i ich stopów, Gałki [uchwyty] metalowe, Haczyki metalowe do wieszaków na ubrania,
Haczyki metalowe do wieszania odzieży, Haczyki z drutu,
Haki do wieszania ubrań, metalowe, Haki metalowe do wieszania odzieży, Metalowe haczyki na lustra, Metalowe haczyki na odzież, Giętkie rurki metalowe, 9 Urządzenia do wyważania, Wagi łazienkowe, Elektroniczne wagi do użytku
osobistego, 11 Głowice prysznicowe, Kurki czerpalne, Kurki
mieszające [krany], Krany, Zawory mieszające [kurki], Filtry
do użytku przemysłowego i domowego, Instalacje i urządzenia sanitarne, sprzęt do zaopatrywania w wodę i sanitacji, Deski sedesowe, Muszle klozetowe, Węże prysznicowe,
17 Giętkie przewody rurowe wykonane z kauczuku, Węże
elastyczne z tworzyw sztucznych, Węże z tworzyw sztucznych do użytku hydraulicznego, 20 Haczyki na ubrania,
Haki do wieszania płaszczy, Haki niemetalowe, Wolnostoją-
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ce wieszaki na ręczniki [meble], Stojaki na ręczniki [meble],
Karnisze do zasłon, Prowadnice do zasłon, Haki do zasłon,
Kółka do zasłon prysznicowych, 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,
21 Mydelniczki, Pojemniki na mydło, Dozowniki mydła
w płynie, Przepychacze do toalet, Wieszaki na ręczniki, Kosze
na ręczniki, Stojaki do rolek papieru toaletowego, Dozowniki papieru toaletowego, Suszarki do bielizny, Ceramiczne
pokrywki na pojemniki do chusteczek higienicznych, Balie do prania, Dozowniki chusteczek do twarzy, Dozowniki
do bawełnianych wacików w kulkach, Dozowniki do kosmetyków, Dozowniki do mydła w płynie [do celów domowych],
Dozowniki do mydła w płynie, Dozowniki do płynów stosowane z butelkami, Dozowniki do przechowywania papieru
toaletowego [inne niż zamontowane na stałe], Dozowniki
do ręczników papierowych, Dozowniki kremów do pielęgnacji skóry, Dozowniki mydła do rąk, Dozowniki ręczników
do rąk, niezamontowane na stałe, Dozowniki szamponu,
Dozowniki żelu pod prysznic, Drążki na ręczniki, Drążki
na ręczniki, nie z metalu szlachetnego, Metalowe pudełka
do dozowania ręczników papierowych, Miednice do płukania, Miednice łazienkowe [naczynia], Miednice [naczynia],
Misy, Misy i miseczki, Papier toaletowy (Dozowniki -), Papier toaletowy (Uchwyty na -), Półki na mydło do rąk, Półki
na kosmetyki, Pokrowce [przykrycia] na pudełka z chusteczkami jednorazowymi, Pojemniki na płyny, puste, do użytku domowego, Półki na produkty do mycia ciała, Półki
z tworzywa sztucznego do wanien, Przenośne wanienki
dla niemowląt, Stojaki do przyborów do golenia, Stojaki
do gąbek do makijażu, Stojaki do przenośnych wanienek dla
niemowląt, Słoiki na waciki bawełniane, Rozpylacze do perfum [atomizery], Pudełka na mydło, Pudełka do dozowania
ręczników papierowych, Przybory do użytku domowego
do czyszczenia, szczotki i materiały do wytwarzania szczotek, Przybory kosmetyczne, do higieny i pielęgnacji urody,
Statuetki, figurki, tabliczki i dzieła sztuki wykonane z takich
materiałów, jak porcelana, terakota lub szkło, zawarte w tej
klasie, Zastawa stołowa, przybory kuchenne i pojemniki,
24 Wyroby tekstylne i substytuty wyrobów tekstylnych,
Tkaniny, Materiały do filtrowania z tekstylnych materiałów,
Materiały tekstylne do filtrowania, Materiały do filtrowania
[tkaniny], Tkaniny do filtrowania, Ręczniki, Ręczniki kąpielowe, Ręczniki dla dzieci, Zasłony gotowe, Zasłony do natrysków, Zasłony z tworzyw sztucznych, Ręczniki z kapturem,
26 Dodatki do odzieży, artykuły do szycia i ozdobne artykuły
tekstylne, Igły i szpilki entomologiczne, Ozdoby do włosów,
wałki do włosów, artykuły do upinania włosów oraz peruki
i sztuczne włosy, Zawieszki [nie biżuteria ani nie do kluczy,
kółek lub łańcuszków], Sztuczne owoce, warzywa i kwiaty,
27 Materiały do pokrywania podłóg i sztuczne materiały
do pokrywania gruntu, Pokrycia ścian i sufitów, Chodniki
dywanowe, Maty łazienkowe [dywaniki], Maty prysznicowe,
Maty do jogi, Antypoślizgowe maty prysznicowe, Maty łazienkowe z tworzyw sztucznych, Maty łazienkowe gumowe.
535325
(220) 2021 10 18
MR, STICK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) aromesept
(210)
(731)

Nr ZT04/2022

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 Żele oczyszczające, Żele pod prysznic, Żele
do twarzy, Żele do rąk, Żele do ciała, Mydła i żele, Nielecznicze
żele do kąpieli, Żele do użytku kosmetycznego, Kremy, Emulsje i żele nawilżające, Chusteczki perfumowane, Nawilżane
chusteczki kosmetyczne, Chusteczki do twarzy, Chusteczki
pielęgnacyjne dla niemowląt, Chusteczki zawierające preparaty czyszczące, Chusteczki nasączone preparatami czyszczącymi, Chusteczki nasączane preparatami kosmetycznymi,
Chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, Nawilżane
odświeżające chusteczki kosmetyczne, Nasączone chusteczki do użytku kosmetycznego, 5 Środki dezynfekcyjne i antyseptyczne, Środki dezynfekcyjne do szkieł kontaktowych,
Środki dezynfekcyjne do przyrządów medycznych, Środki
dezynfekcyjne do celów higienicznych, Środki dezynfekcyjne do celów medycznych, Preparaty antybakteryjne, Mydła
antybakteryjne, Spraye antybakteryjne, Żele antybakteryjne,
Chusteczki antybakteryjne, Preparaty farmaceutyczne antybakteryjne, Antybakteryjne środki do mycia, Antybakteryjne płyny do rąk, Antybakteryjne środki do mycia twarzy,
Preparaty do dezynfekcji rąk, Preparaty do dezynfekcji powietrza, Roztwory do dezynfekcji soczewek kontaktowych,
Żele przeciwzapalne, Lecznicze żele do ciała, Żele do użytku
dermatologicznego, Żele nawilżające do użytku osobistego,
Żele do ciała do użytku farmaceutycznego, Chusteczki odkażające, Nasączane chusteczki antyseptyczne, Nasączone
chusteczki lecznicze, Chusteczki do użytku chirurgicznego,
Chusteczki do celów medycznych, Chusteczki nasączane
płynami farmaceutycznymi, Chusteczki nasączone preparatami przeciwbakteryjnymi, Chusteczki wilgotne nasączone
płynem farmaceutycznym.
535374
(220) 2021 10 18
GĄSIEWSKA KAMILA, DZIĄĆKO ALEKSANDRA KYA
SPÓŁKA CYWILNA, Czarna Wieś Kościelna
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) kYA ANIMALS
(210)
(731)

(531) 26.04.02, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.02, 29.01.08
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży hurtowej w związku z preparatami i artykułami weterynaryjnymi, Usługi sprzedaży
hurtowej w związku z paszą dla zwierząt.
535388
(220) 2021 10 19
KRYSIAK ROLAND PRZEDSIĘBIORSTWO
HANDLOWO-USŁUGOWE GAJOWY, Siejew;
GAJOWY TRANSPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Siejew
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GAJOWY international transport
(210)
(731)
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(531) 05.01.01, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.03
(510), (511) 39 Transport, Spedycja.
(551) wspólne prawo ochronne
535471
(220) 2021 10 20
ALVANAEKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Osowiec
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) A ALVANAEKO NATURALNE PRODUKTY
EKOLOGICZNE
(210)
(731)

(531)

05.03.11, 05.03.13, 27.05.01, 27.05.08, 26.11.01, 26.11.08,
29.01.12
(510), (511) 1 Nawozy naturalne do użytku w rolnictwie
i ogrodnictwie, Nawozy w postaci wapnia organicznego,
3 Naturalne środki kosmetyczne dla ludzi, 5 Dietetyczna
żywność przystosowana do celów medycznych, Dietetyczne substancje przystosowane do celów medycznych,
Lecznicze dodatki do żywności, Suplementy diety, Preparaty dietetyczne i odżywcze, Białkowe suplementy diety,
Mineralne suplementy diety, Witaminowe suplementy diety, Suplementy ziołowe, Preparaty wzbogacające organizm
w niezbędne witaminy i mikroelementy, Preparaty zawierające wapń (suplementy), Preparaty zawierające kolagen
(suplementy), Naturalne suplementy diety z pokrzywy,
Suplementy diety w płynie, Suplementy diety w proszku,
Suplementy diety, preparaty dietetyczne i odżywcze dla
zwierząt, Ekologiczne preparaty do dezodoryzacji i oczyszczania powietrza, Neutralizatory zapachu zwierząt domowych, Preparaty do neutralizacji zapachów, Naturalne preparaty i środki do odstraszania zwierząt, 31 Karmy i pasze
dla zwierząt.
(210) 535577
(220) 2021 10 22
(731) ŚCISŁOWSKA AGNIESZKA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) MISS ZEN
(510), (511) 20 Pufy, poduszki, Poduszki zafu, Wałki typu
bolster, Siedzenia na podłogę, z oparciem w stylu japońskim (zaisu), Meble, Zestawy meblowe, Wyroby stolarstwa
meblowego, 21 Wyroby ceramiczne, porcelanowe, szklane, kamionkowe, fajansowe nie ujęte w innych klasach,
Zastawy stołowe, Ceramika stołowa, Filiżanki i podstawki
na filiżanki, Kubki, Czajniki i czajniczki do parzenia herbaty, Sztućce, Cukiernice, Ceramiczne świeczniki oraz kadzidełka, Ceramiczne pudełka, Ceramiczne figurki i statuetki,
Ceramiczne działa sztuki, Ozdoby ceramiczne, Czary i misy
na olejki zapachowe do medytacji, 25 Odzież, Obuwie,
Nakrycia głowy, Bielizna, Kurtki, Bluzy, Kombinezony, Podkoszulki, T-shirty, Rękawiczki, Wkładki do butów antypoślizgowe, Bezrękawniki, Buty do uprawiania sportów, Półbuty,
Klapki, Sandały, Kamizelki, Stroje i kostiumy do opalania
i pływania, Kurtki wełniane lub futrzane z kapturem, Leginsy, Topy do jogi, Skarpety do jogi, Buty do jogi, Koszulki
do jogi, Spodnie do jogi, Poduszeczki na oczy do relaksu
i spania.
535677
(220) 2021 10 26
UNIWERSYTET EKONOMICZNY WE WROCŁAWIU,
Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(210)
(731)
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(540) UE Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.22, 29.01.01, 29.01.02, 29.01.08
(510), (511) 35 Badania biznesowe, Badania dotyczące działalności gospodarczej, Badania opinii publicznej, Badania
rynkowe, Organizacja wystaw handlowych i reklamowych
w zakresie osiągnięć naukowo-technicznych, Pokazy towarów, Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, Pozyskiwanie danych do komputerowych baz
danych, Rozpowszechnianie ogłoszeń i materiałów reklamowych i promocyjnych, Promocja sprzedaży dla osób trzecich,
Reklama, Zarządzanie działalnością gospodarczą, Zarządzanie personelem, Usługi doradcze w instytucjach i przedsiębiorstwach w zakresie struktury organizacyjnej, Prowadzenie rachunkowości, Analizy kosztów, Systematyzacja danych
w komputerowych bazach danych, Wycena działalności handlowej, 36 Doradztwo w sprawach finansowych, Doradztwo
w sprawach ubezpieczeniowych, Analizy finansowe, Ekspertyzy do celów fiskalnych, Wycena nieruchomości, Wyceny
ubezpieczeń, Zarządzanie majątkiem nieruchomym, Ekspertyzy i wyceny do celów podatkowych, 41 Usługi wyższych
uczelni w zakresie nauczania i kształcenia oraz działalności
sportowej i kulturalnej, Usługi bibliotekarskie, Informacja
o edukacji, Nauczanie korespondencyjne, Nauczanie w zamiejscowych ośrodkach dydaktycznych, Publikacja książek
i periodyków on-line, Usługi wydawnicze, Organizowanie
targów edukacyjnych, Prowadzenie internetowych serwisów edukacyjnych, Doradztwo w zakresie edukacji i kształcenia, Organizowanie i prowadzenie sympozjów, konferencji i seminariów naukowych, Organizowanie i prowadzenie
pracowni specjalistycznych, Tłumaczenie materiałów naukowych i edukacyjnych na języki obce, Organizowanie zawodów sportowych, Wynajmowanie obiektów sportowych,
Organizowanie obozów sportowych i obozów wakacyjnych
w zakresie rozrywki, Organizowanie i prowadzenie zjazdów,
Organizowanie konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych,
Organizowanie wystaw z dziedziny kultury i edukacji, Parki
technologiczne, 42 Naukowo-techniczne usługi i badania
oraz ich projektowanie, Ekspertyzy inżynieryjne, Analizy
chemiczne, Analizy systemów komputerowych, Doradztwo
w zakresie ochrony środowiska, Usługi w zakresie oprogramowania komputerów.
535680
(220) 2021 10 26
UNIWERSYTET EKONOMICZNY WE WROCŁAWIU,
Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) UE Wroclaw University of Economics and Business
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.22, 29.01.01, 29.01.02, 29.01.08
(510), (511) 35 Badania biznesowe, Badania dotyczące
działalności gospodarczej, Badania opinii publicznej, Badania rynkowe, Organizacja wystaw handlowych i rekla-
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mowych w zakresie osiągnięć naukowo-technicznych,
Pokazy towarów, Wycena działalności handlowej, Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej,
Pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych,
Rozpowszechnianie ogłoszeń i materiałów reklamowych
i promocyjnych, Promocja sprzedaży dla osób trzecich,
Reklama, Zarządzanie działalnością gospodarczą, Zarządzanie personelem, Usługi doradcze w instytucjach
i przedsiębiorstwach w zakresie struktury organizacyjnej, Prowadzenie rachunkowości, Analizy kosztów, Systematyzacja danych w komputerowych bazach danych,
36 Doradztwo w sprawach finansowych, Doradztwo
w sprawach ubezpieczeniowych, Analizy finansowe, Ekspertyzy do celów fiskalnych, Wycena nieruchomości, Wyceny ubezpieczeń, Zarządzanie majątkiem nieruchomym,
Ekspertyzy i wyceny do celów podatkowych, 41 Usługi
wyższych uczelni w zakresie nauczania i kształcenia oraz
działalności sportowej i kulturalnej, Usługi bibliotekarskie,
Informacja o edukacji, Nauczanie korespondencyjne, Nauczanie w zamiejscowych ośrodkach dydaktycznych, Publikacja książek i periodyków on-line, Usługi wydawnicze,
Organizowanie targów edukacyjnych, Prowadzenie internetowych serwisów edukacyjnych, Doradztwo w zakresie
edukacji i kształcenia, Organizowanie i prowadzenie sympozjów, konferencji i seminariów naukowych, Organizowanie i prowadzenie pracowni specjalistycznych, Tłumaczenie materiałów naukowych i edukacyjnych na języki
obce, Organizowanie zawodów sportowych, Wynajmowanie obiektów sportowych, Organizowanie obozów
sportowych i obozów wakacyjnych w zakresie rozrywki,
Organizowanie i prowadzenie zjazdów, Organizowanie
konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, Organizowanie wystaw z dziedziny kultury i edukacji, Parki technologiczne, 42 Naukowo-techniczne usługi i badania oraz
ich projektowanie, Ekspertyzy inżynieryjne, Analizy chemiczne, Analizy systemów komputerowych, Doradztwo
w zakresie ochrony środowiska, Usługi w zakresie oprogramowania komputerów.
535792
(220) 2021 10 28
KOCZKODAJ GRZEGORZ ZIELONY KIERUNEK
MGR INŻ, GRZEGORZ KOCZKODAJ, Radzyń Podlaski
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ZIELONY KIERUNEK
(210)
(731)

(531) 24.15.01, 27.05.01, 26.13.25, 29.01.12
(510), (511) 35 Usługi doradcze i konsultingowe w zakresie
zarządzania środowiskowego.
(210)
(731)
(540)
(540)

535813
(220) 2021 10 29
NOWICKI ALEKS ALEX, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
MOTHER EARTH WE ARE RECYCLED WE ARE THE
FUTURE

Nr ZT04/2022

(531) 01.05.01, 01.05.23, 27.05.01
(510), (511) 25 Odzież i ubrania dla dorosłych i dzieci,
Odzież gotowa, Bluzki, Dzianina [odzież], T-shirty z krótkim
i długim rękawem, Spodnie, Podkoszulki, Odzież sportowa, Koszulki sportowe z krótkimi i długimi rękawami, Koszulki z krótkim lub z długim rękawem, Legginsy, Chustki
na głowę, Czapki jako nakrycia głowy, Długie luźne stroje,
Dzianina jako odzież, Kamizelki, Kombinezony jako odzież,
Koszule z krótkimi rękawami, Kurtki jako odzież, Kurtki
z kapturem chroniące przed zimnem, wiatrem i deszczem, Mufki jako odzież, Nakrycia głowy, Odzież, Odzież
z imitacji skóry, Odzież z lateksu, Odzież ze skóry, Okrycia wierzchnie jako odzież, Opaski na głowę, Paski jako
odzież, Pikowane kurtki jako odzież, Piżamy, Podkoszulki
bez rękawów, Podkoszulki sportowe, Skarpetki, Spódnice, Spódnico-spodenki, Stroje plażowe, Stroje kąpielowe,
Stroje przeciwdeszczowe, Sukienki na szelkach do noszenia na bluzkę, Swetry, Szale, Szaliki, Szaliki rurkowe (kominy) na szyję, Wyprawki dziecięce jako odzież, Koszule, Bluzy, Dresy, Kombinezony, Majtki, Maski ochronne [odzież],
Płaszcze, Rękawiczki, 35 Usługi sklepów detalicznych stacjonarnych i online oferujące do sprzedaży: odzież i ubrania dla dorosłych i dzieci, odzież gotową, bluzki, dzianiny
[odzież], t-shirty z krótkimi i długim rękawem, spodnie,
podkoszulki, odzież sportową, koszulki sportowe z krótkimi i długimi rękawami, koszulki z krótkim lub z długim
rękawem, legginsy, chustki na głowę, czapki jako nakrycia
głowy, długie luźne stroje, dzianiny jako odzież, kamizelki,
kombinezony jako odzież, koszule z krótkimi rękawami,
kurtki jako odzież, kurtki z kapturem chroniące przed zimnem, wiatrem i deszczem, mufki jako odzież, nakrycia głowy, odzież, odzież z imitacji skóry, odzież z lateksu, odzież
ze skóry, okrycia wierzchnie jako odzież, opaski na głowę,
paski jako odzież, pikowane kurtki jako odzież, piżamy,
podkoszulki bez rękawów, podkoszulki sportowe, skarpetki, spódnice, spódnico-spodenki, stroje plażowe, stroje
kąpielowe, stroje przeciwdeszczowe, sukienki na szelkach
do noszenia na bluzkę, swetry, szale, szaliki, szaliki rurkowe
(kominy) na szyję, wyprawki dziecięce jako odzież, bluzki,
koszule, bluzy, dresy, kombinezony, majtki, maski ochronne [odzież], płaszcze, rękawiczki, Pokazy mody, towarów
i usług za pośrednictwem mediów elektronicznych, także na rzecz usług tak zwanych telezakupów i zakupów
domowych, Prezentowanie produktów w mediach dla
celów sprzedaży detalicznej, Gromadzenie informacji
handlowych, Zarządzanie w zakresie zamówień w handlu
w sklepach stacjonarnych i online, Marketing internetowy,
Marketing handlowy [inny niż sprzedaż], Przetwarzanie
danych, Materiały reklamowe on-line, Reklamy on-line,
Wynajem przestrzeni reklamowej on-line.
(210)
(731)
(540)
(540)

535820
(220) 2021 10 27
JANICKI SŁAWOMIR JS PRODUKT, Boguszyce
(znak słowno-graficzny)
JS Produkt

Nr ZT04/2022
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(531) 26.04.01, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 Adaptory elektryczne, Aerometry, Akceleratory
cząstek, Aktynometry, Akumulatorki, elektryczne, Akumulatory, elektryczne, Alarmy, Alarmy antywłamaniowe, Alarmy
dźwiękowe, Alarmy pożarowe, Amperomierze, Aparatura
elektryczna do komutacji, Aplikacje komputerowe do pobrania, Awaryjne trójkąty ostrzegawcze do pojazdów, Baterie
elektryczne do pojazdów, Baterie słoneczne, Bezpieczniki
topikowe, Biochipy, Cewki [induktory], Cewki elektromagnetyczne, Cewki elektryczne, Chipy z kodem DNA, Cyrkle
do mierzenia, Czarne skrzynki [rejestratory danych], Czujniki
piezoelektryczne, Czytniki [sprzęt do przetwarzania danych, Częstotliwościomierze, Diody elektroluminescencyjne
z punktami kwantowymi [QLED], Diody świecące [LED], Drukarki komputerowe, Drut bezpiecznikowy, Drut miedziany
izolowany, Dyktafony, Dynamometry [siłomierze], Dyski kompaktowe [CD-ROM-y], Dyski magnetyczne, Dyskietki, Dzwonki alarmowe elektryczne, Dżojstiki do użytku z komputerami,
inne niż do gier wideo, Ekierki pomiarowe, Ekrany fluoryzujące, Ekrany radiologiczne do celów przemysłowych, Ekrany
wideo, Elektrolizery, Elektroniczne breloki do kluczy będące
pilotami zdalnego sterowania, Elektroniczne etykietki na towarach, Elektroniczne tablice wyświetlające, Elektryczne instalacje przeciwwłamaniowe, Elektryczne ściemniacze światła, Elektryczne urządzenia kontrolno-sterujące, Epidiaskopy
[rzutniki], Folie ochronne przystosowane do ekranów komputerowych, Fotokopiarki, Fotometry, Głośniki, Gniazdka
elektryczne, Grodzie akumulatorów elektrycznych, Instalacje
elektryczne, Instalacje elektryczne do zdalnego sterowania
procesami przemysłowymi, Interaktywne tablice elektroniczne, Interaktywne terminale z ekranami dotykowymi, Interfejsy audio, Interfejsy komputerowe, Kable elektryczne,
Kable koncentryczne, Kable rozruchowe do silników, Kable
światłowodowe, Kalkulatory, Kalkulatory kieszonkowe, Kalorymetry, Kamery termowizyjne, Kamery wideo, Kamizelki kuloodporne, Karkasy dla cewek elektrycznych, Katody, Kątomierze [przyrządy pomiarowe], Kątowniki do mierzenia, Klawiatury komputerowe, Klepsydry [czasomierze], Klucze kryptograficzne do pobrania do otrzymywania i wydawania
kryptowaluty, Kłódki, elektroniczne Kolektory elektryczne,
Komórki fotowoltaiczne, Komparatory, Kompasy [przyrządy
pomiarowe] Komputery, Komputery do noszenia na ciele lub
w ubraniach, Komputery kieszonkowe [PDA] Komputery
przenośne [podręczne], Komutatory, Kondensatory, Kondensory optyczne, Końcówki [elektryczność], Krokomierze [pedometry], Kwasomierze do akumulatorów, Lampy elektronowe, Lasery, nie do celów medycznych, Latarnie magiczne
[aparaty projekcyjne], Lornetki, Lupy [optyka], Magnetofony,
Magnetowidy, Magnetyczne nośniki danych, Maszty do anten bezprzewodowych, Materiały na przewody instalacji
elektrycznych [kable], Meble laboratoryjne, Mierniki, Mikrofony Mikrometry, Mikroprocesory, Mikroskopy, Mikrotomy, Monitory (programy komputerowe], Monitory [sprzęt komputerowy], Monitory wyświetlające wideo do noszenia na ciele
lub w ubraniach, Myszy [sprzęt do przetwarzania danych],
Napędy dysków do komputera, Nici identyfikacyjne do przewodów elektrycznych, Ochronniki przepięciowe, Odbiorniki radiotelefoniczne, Odbiorniki radiotelegraficzne Odgromniki, Odzież kuloodporna, Ograniczniki [elektryczność], Ogrodzenia zelektryfikowane Omomierze, Oporniki
elektryczne [rezystory], Organiczne diody elektroluminescencyjne [OLED] Oscylografy, Pagery radiowe, Pamięci
komputerowe, Pamięci zewnętrzne USB, Panele słoneczne
do wytwarzania energii elektrycznej, Płytki dla układów scalonych, Płyty do akumulatorów elektrycznych, Podkładki
pod myszy komputerowe, Podpórki pod nadgarstki do użytku z komputerem, Podręczne słowniki elektroniczne, Powło-
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ki [osłony] kabli elektrycznych, Powłoki do identyfikacji przewodów elektrycznych, Półprzewodniki, Programy sterujące
komputerowe, nagrane, Projektory, Prostowniki Próżniomierze, Przekaźniki elektryczne, Przełączniki czasowe automatyczne, Przełączniki elektryczne Przemienniki, inwertory
[elektryczność], Przenośne odtwarzacze multimedialne,
Przetworniki elektryczne, Przewodniki elektryczne, Przewody elektryczne, Przyciski do dzwonków, Przykładnice pomiarowe, Przyrządy do wyznaczania azymutu, Przyrządy i urządzenia do badania materiałów, Przyrządy matematyczne,
Pulpity rozdzielcze [elektryczność], Puszki odgałęźne [elektryczność], Puszki przyłączeniowe [elektryczność], Radary,
Radia [odbiorniki radiowe], Reduktory [elektryczność], Refraktometry, Refraktory, Skanery [urządzenia do przetwarzania danych], Skrzynki akumulatorowe, Skrzynki rozgałęźne
[elektryczność], Słuchawki [zakładane na głowę], Słuchawki
do komunikacji zdalnej, Smartfony, Sprzęt komputerowy,
Sprzęt peryferyjny do komputerów, Sprzężenia elektryczne,
Stacje ładowania dla pojazdów elektrycznych, Stacje taśm
magnetycznych dla komputerów, Stateczniki [oświetlenie],
Stereoskopy, Stojaki do retort, Stojaki przystosowane do laptopów, Styki elektryczne, Suwmiarki, Sygnalizacja świetlna
lub mechaniczna, Szafy rozdzielcze [elektryczność], Szalki
Petriego, Szklane obudowy do akumulatorów, Światłowody,
Tablety, Tablice połączeń, Tablice rozdzielcze [elektryczność],
Tablice sterownicze [elektryczność], Tablice sygnalizacyjne,
świetlne lub mechaniczne, Telefony, Telefony bezprzewodowe, Telegrafy [urządzenia], Teleskopy, Teodolity, Transformatory elektryczne, Transformatory podwyższające napięcie,
Transpondery, Tranzystory [elektronika], Triody, Tuleje łączące
do kabli elektrycznych, Tworniki [elektryczność], Układy scalone, Urządzenia do regulowania kotłów, Urządzenia przeciwzakłóceniowe [elektryczność], Urządzenia radiologiczne
do celów przemysłowych, Urządzenia systemu GPS, Urządzenia wysokiej częstotliwości, Woltomierze, Wskaźniki strat
elektrycznych, Wtyczki elektryczne, Wykrywacze [detektory],
Wykrywacze dymu, Wykrywacze przedmiotów metalowych
do użytku przemysłowego lub wojskowego, Wyładowcze
lampy rurowe, elektryczne, inne niż do oświetlania, Wyłączniki samoczynne, Wysokościomierze, Wzbudniki elektryczne, Wzmacniacze, Wzmacniacze lampowe, Wzorniki [przyrządy pomiarowe], Zamki elektryczne, Zawory elektromagnetyczne [przełączniki elektromagnetyczne Zegary kontrolne [czasomierze rejestrujące], Złącza do przewodów
elektrycznych, Złączki do przewodów [elektryczność], Zmieniacze automatyczne [jukebox] do komputerów, Znaczniki
[stolarstwo], Znaki drogowe świecące lub mechaniczne, Znaki mechaniczne, Znaki nawigacyjne świetlne, Znaki świecące,
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 te towary
na stronie internetowej dotyczącej sprzedaży artykułów
spożywczych, Usługi umożliwiające odbiorcom dogodny
wybór i zakup towarów w hurtowni, sklepach z: branży
elektrycznej, energetycznej, elektronicznej, informatycznej,
metalowej, a w szczególności ochronników przeciwprzepięciowych w celu wyrównywania napięcia, pulpitów sterowniczych dla aparatury rozdzielczej energii elektrycznej, elektrycznych przekaźników, elementów elektrycznych tablic
rozdzielczych, bezpieczników elektrycznych, aparatury elek-
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trycznej do przełączania, wyłączników sieciowych, z włączeniem przycisków, łączników migowych, solenoidów, zapadek, zespołów prądnic będących źródłem napędu, Alternatory [generatory prądu przemiennego], Awaryjne generatory prądotwórcze, Bębny [części maszyn], Chłodnice do silników, Dynama do rowerów, Elektrody do urządzeń spawalniczych, Elektryczne urządzenia do spawania, Elektryczne
zgrzewarki do tworzyw sztucznych [pakowanie], galwanizacyjne urządzenia, Generatory elektryczności, Iskrowniki zapłonowe, Kable sterownicze do maszyn i silników, Lampy lutownicze na gaz, Maszyny do budowy dróg, Maszyny
do cienkiego obierania i cięcia, Maszyny do drukowania
na cienkiej blasze, Maszyny do grawerowania, Maszyny
do gwintowania, Maszyny rolnicze mechanizmy sterownicze
do maszyn i silników, Nawijarki mechaniczne do przewodów
giętkich, Nitownice [maszyny], Noże [części maszyn], Noże
elektryczne, Nożyce elektryczne, Palniki gazowe do cięcia,
Palniki gazowe do lutowania, Pługi śnieżne, Pompy [części
maszyn lub silników], Pompy [maszyny], Reduktory ciśnienia
[części maszyn], Regulatory [części maszyn], Regulatory ciśnienia [części maszyn], Regulatory prędkości obrotowej
do maszyn, silników i silników elektrycznych, Silniki do łodzi,
Silniki do poduszkowców, Silniki elektryczne inne niż do pojazdów lądowych, Silniki hydrauliczne, Silniki lotnicze, Silniki
na sprężone powietrze, Silniki napędowe, inne niż do pojazdów lądowych, Silniki odrzutowe, inne niż do pojazdów lądowych, Silniki parowe, Silniki, inne niż do pojazdów lądowych, Spawarki łukowe, Śrubokręty elektryczne, Turbiny hydrauliczne, Turbiny wiatrowe, Turbiny, inne niż do pojazdów
lądowych, Turbosprężarki, Urządzenia do zagęszczania odpadów, Urządzenia do zasilania kotłów maszynowych, Urządzenia do zbierania i chwytania mułu [maszyny], Urządzenia
przeciw zanieczyszczeniom do silników, Wentylatory do silników, Wiertarki, Wiertarki ręczne elektryczne, Adaptory
elektryczne, Aerometry, Akceleratory cząstek, Aktynometry,
Akumulatorki, elektryczne, Akumulatory, elektryczne, Alarmy,
Alarmy antywłamaniowe, Alarmy dźwiękowe, Alarmy pożarowe, Amperomierze, Aparatura elektryczna do komutacji,
Aplikacje komputerowe do pobrania, Awaryjne trójkąty
ostrzegawcze do pojazdów, Baterie elektryczne do pojazdów, Baterie słoneczne, Bezpieczniki topikowe, Biochipy,
Cewki (induktory), Cewki elektromagnetyczne, Cewki elektryczne, Chipy z kodem DNA, Cyrkle do mierzenia, Czarne
skrzynki [rejestratory danych], Czujniki piezoelektryczne,
Czytniki [sprzęt do przetwarzania danych, Częstotliwościomierze, Diody elektroluminescencyjne z punktami kwantowymi [QLED], Diody świecące [LED], Drukarki komputerowe,
Drut bezpiecznikowy, Drut miedziany izolowany, Dyktafony,
Dynamometry [siłomierze], Dyski kompaktowe [CD-ROM-y],
Dyski magnetyczne, Dyskietki, Dzwonki alarmowe elektryczne, Dżojstiki do użytku z komputerami, inne niż do gier wideo, Ekierki pomiarowe, Ekrany fluoryzujące, Ekrany radiologiczne do celów przemysłowych, Ekrany wideo, Elektrolizery,
Elektroniczne breloki do kluczy będące pilotami zdalnego
sterowania, Elektroniczne etykietki na towarach, Elektroniczne tablice wyświetlające, Elektryczne instalacje przeciwwłamaniowe, Elektryczne ściemniacze światła, Elektryczne urządzenia kontrolno-sterujące, Epidiaskopy [rzutniki], Folie
ochronne przystosowane do ekranów komputerowych, Fotokopiarki, Fotometry, Głośniki, Gniazdka elektryczne, Grodzie akumulatorów elektrycznych, Instalacje elektryczne, Instalacje elektryczne do zdalnego sterowania procesami
przemysłowymi, Interaktywne tablice elektroniczne, Interaktywne terminale z ekranami dotykowymi, Interfejsy audio,
Interfejsy komputerowe, Kable elektryczne, Kable koncentryczne, Kable rozruchowe do silników, Kable światłowodowe, Kalkulatory, Kalkulatory kieszonkowe, Kalorymetry, Ka-
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mery termowizyjne, Kamery wideo, Kamizelki kuloodporne,
Karkasy dla cewek elektrycznych, Katody, Kątomierze [przyrządy pomiarowe], Kątowniki do mierzenia, Klawiatury
komputerowe, Klepsydry [czasomierze], Klucze kryptograficzne do pobrania do otrzymywania i wydawania kryptowaluty, Kłódki, elektroniczne, Kolektory elektryczne, Komórki fotowoltaiczne, Komparatory, Kompasy [przyrządy
pomiarowe], Komputery, Komputery do noszenia na ciele
lub w ubraniach, Komputery kieszonkowe [PDA], Komputery
przenośne [podręczne], Komutatory, Kondensatory, Kondensory optyczne, Końcówki [elektryczność], Krokomierze [pedometry], Kwasomierze do akumulatorów, Lampy elektronowe, Lasery, nie do celów medycznych, Latarnie magiczne
[aparaty projekcyjne], Lornetki, Lupy [optyka], Magnetofony,
Magnetowidy, Magnetyczne nośniki danych, Maszty do anten bezprzewodowych, Materiały na przewody instalacji
elektrycznych [kable], Meble laboratoryjne, Mierniki, Mikrofony, Mikrometry, Mikroprocesory, Mikroskopy, Mikrotomy, Monitory [programy komputerowe], Monitory [sprzęt komputerowy], Monitory wyświetlające wideo do noszenia na ciele
lub w ubraniach, Myszy [sprzęt do przetwarzania danych],
Napędy dysków do komputera, Nici identyfikacyjne
do przewodów elektrycznych, Ochronniki przepięciowe,
Odbiorniki radiotelefoniczne, Odbiorniki radiotelegraficzne, Odgromniki, Odzież kuloodporna, Ograniczniki [elektryczność], Ogrodzenia zelektryfikowane, Omomierze,
Oporniki elektryczne [rezystory], Organiczne diody elektroluminescencyjne [OLED], Oscylografy, Pagery radiowe, Pamięci
komputerowe, Pamięci zewnętrzne USB, Panele słoneczne
do wytwarzania energii elektrycznej, Płytki dla układów scalonych, Płyty do akumulatorów elektrycznych, Podkładki
pod myszy komputerowe, Podpórki pod nadgarstki do użytku z komputerem, Podręczne słowniki elektroniczne, Powłoki [osłony] kabli elektrycznych, Powłoki do identyfikacji
przewodów elektrycznych, Półprzewodniki, Programy sterujące komputerowe, nagrane, Projektory, Prostowniki,
Próżniomierze, Przekaźniki elektryczne, Przełączniki czasowe automatyczne, Przełączniki elektryczne, Przemienniki,
inwertory [elektryczność], Przenośne odtwarzacze multimedialne, Przetworniki elektryczne, Przewodniki elektryczne,
Przewody elektryczne, Przyciski do dzwonków, Przykładnice
pomiarowe, Przyrządy do wyznaczania azymutu, Przyrządy
i urządzenia do badania materiałów, Przyrządy matematyczne, Pulpity rozdzielcze [elektryczność], Puszki odgałęźne
[elektryczność], Puszki przyłączeniowe [elektryczność], Radary, Radia [odbiorniki radiowe], Reduktory [elektryczność),
Refraktometry, Refraktory, Skanery [urządzenia do przetwarzania danych], Skrzynki akumulatorowe, Skrzynki rozgałęźne
[elektryczność], Słuchawki [zakładane na głowę], Słuchawki
do komunikacji zdalnej, Smartfony, Sprzęt komputerowy,
Sprzęt peryferyjny do komputerów, Sprzężenia elektryczne,
Stacje ładowania dla pojazdów elektrycznych, Stacje taśm
magnetycznych dla komputerów, Stateczniki [oświetlenie],
Stereoskopy, Stojaki do retort, Stojaki przystosowane do laptopów, Styki elektryczne, Meble metalowe, Osłony metalowe, 37 Eliminacja zakłóceń w instalacjach elektrycznych, Informacja o naprawach, Instalacja, konserwacja i naprawa
maszyn, Instalowanie i naprawa alarmów przeciwwłamaniowych, Instalowanie i naprawa telefonów, Instalowanie i naprawa urządzeń elektrycznych, Instalowanie i naprawa wind,
Instalowanie oraz naprawa urządzeń klimatyzacyjnych, Instalowanie, konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego,
Konsultacje budowlane, Lakierowanie, Ładowanie baterii telefonów komórkowych, Montaż i naprawa instalacji alarmowych przeciwpożarowych, Naprawa linii wysokiego napięcia, Układanie kabli, Usługi doładowywania pojazdów elektrycznych, Usługi doradztwa budowlanego, Wykonywanie
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instalacji elektrycznych we wszelkiego rodzaju budynkach
i budowlach, takich jak: instalacje telekomunikacyjne, strukturalne sieci komputerowe i instalacje dla telewizji kablowej,
włącznie ze światłowodami, instalacje anten satelitarnych,
instalacje oświetleniowe, włączając oświetlenie ulic, sygnalizację świetlną oraz oświetlenie pasów startowych, Instalacje
alarmowe: przeciwpożarowe, przeciwwłamaniowe, instalacje dla elektrycznych urządzeń i sprzętu gospodarstwa domowego, włączając ogrzewanie podłogowe, Wykonywanie
instalacji sanitarnych i gazowych we wszelkiego rodzaju budynkach i budowlach, Usługi budowlane.
535833
(220) 2021 10 29
EKOENERGIA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kielce
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PVP PV PROTECTOR

(210)
(731)

(531) 24.01.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 Gaśnice.
535834
(220) 2021 10 29
EKOENERGIA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kielce
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PVP PV PROTECTOR

(210)
(731)

(531) 24.01.03, 24.01.25, 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 9 Gaśnice.
535848
(220) 2021 10 29
ZDRZAŁKA JAN P.U.H, SANITEX JAN I ELŻBIETA
ZDRZAŁKA, Gorzów Wielkopolski;
SANITEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gorzów Wielkopolski
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SANITEX
(210)
(731)

31

(531) 27.05.01, 26.11.02, 29.01.12
(510), (511) 37 Budowa i konserwacja rurociągów, Budowa
instalacji wodociągowych, Czyszczenie i naprawa kotłów,
Czyszczenie instalacji wodociągowych, Czyszczenie rur kanalizacyjnych, Czyszczenie studzienek ściekowych wodą
pod wysokim ciśnieniem, Instalowanie i naprawa urządzeń
elektrycznych, Instalacja gazociągów i wodociągów, Instalacja, naprawa i konserwacja sprzętu grzewczego, Instalacja
systemów do odprowadzania wody deszczowej, Instalacja i naprawa rurociągów, Instalowanie, konserwacja i naprawa sieci wodno-kanalizacyjnych, Instalacja systemów
wodociągowo-kanalizacyjnych, Instalacja urządzeń do zaopatrzenia w gaz i do dystrybucji gazu, Instalacja urządzeń
wodociągowo-kanalizacyjnych, Instalowanie systemów rur
przewodzących gazy, Instalowanie systemów rur doprowadzających gaz, Montaż i naprawa instalacji grzewczych,
Naprawa instalacji sanitarnych, Nadzór budowlany, Oczyszczanie i czyszczenie kanałów ściekowych, Spawanie do celów naprawczych, Układanie rurociągów, Usługi czyszczenia
kanalizacji, Usługi czyszczenia rur, Usługi instalowania rur,
Układanie nawierzchni drogowych, Instalowanie i naprawa
pieców, Instalowanie oraz naprawa urządzeń klimatyzacyjnych, Czyszczenie studzienek ściekowych, Instalacja gazociągów, Konserwacja i naprawa palników, Nadzór nad robotami
budowlanymi, Układanie i budowa rurociągów, Układanie
rur, Usługi układania rur, Usługi budowlane, Usługi budowlane i konstrukcyjne, Wynajem maszyn, narzędzi i urządzeń
do użytku w budowie budynków, Wynajem narzędzi, instalacji i sprzętu budowlanego, rozbiórkowego, czyszczącego
i konserwacyjnego, Wynajem koparek, Wynajem sprzętu
do robót ziemnych i koparek, Wynajem sprzętu budowlanego, Wynajem sprzętu konstrukcyjnego i budowlanego, Spawanie konstrukcji stalowych do celów budowlanych.
(551) wspólne prawo ochronne
535877
(220) 2021 10 29
LABS212 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) (znak słowny)
(540) BetaPRO
(510), (511) 5 Suplementy diety, Suplementy żywnościowe,
Przeciwutleniające suplementy, Suplementy prebiotyczne,
Probiotyki (suplementy), Suplementy ziołowe, Mineralne
suplementy diety, Białkowe suplementy diety, Mineralne
suplementy odżywcze, Suplementy z wapniem, Odżywcze
suplementy diety, Suplementy diety dla sportowców, Suplementy diety w płynie, Mineralne suplementy diety dla
ludzi, Suplementy diety i preparaty dietetyczne, Suplementy
diety o działaniu kosmetycznym, Suplementy żywnościowe
w postaci proszku, Suplementy diety poprawiające kondycję
i wytrzymałość, Dodatki odżywcze, Preparaty dietetyczne
i odżywcze, Suplementy odżywcze w płynie, Preparaty witaminowe, Preparaty medyczne, Preparaty multiwitaminowe,
Preparaty farmaceutyczne, Produkty higieniczne dla kobiet,
Farmaceutyczne produkty dermatologiczne, Produkty dietetyczne do celów medycznych, Plastry lecznicze, Maści lecznicze, Napary lecznicze, Lecznicze balsamy, Kompresy lecznicze, Lecznicze szampony, Mydła lecznicze, Zioła lecznicze,
Herbata lecznicza, Kremy lecznicze, Olejki lecznicze, Lecznicze napoje mineralne, Lecznicze dodatki do żywności, Lecznicze peelingi do twarzy, Dietetyczne dodatki do żywności,
Dodatki dietetyczne w formie napojów, Dodatki dietetyczne do użytku medycznego, Suplementy diety sporządzone
głównie z minerałów, Suplementy diety sporządzone głównie z witamin, Napoje witaminizowane, Napoje stosowane
w lecznictwie, Napoje ziołowe do użytku leczniczego, Na(210)
(731)
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poje wzbogacone witaminami do celów medycznych, Zdrowotne suplementy diety sporządzone głównie z minerałów,
Mieszanki do picia będące suplementami diety, Mieszanki
do picia w proszku z dodatkami odżywczymi, Mieszanki
na bazie mąki i mleka dla niemowląt, Odżywcze mieszanki
do picia do stosowania jako zamienniki posiłków, Napoje dla
niemowląt, Żywność dla niemowląt, Substancje dietetyczne
dla niemowląt, Produkty żywnościowe dla niemowląt, Lecznicze oliwki dla niemowląt, Dietetyczna żywność przystosowana dla niemowląt, Mleko w proszku dla niemowląt, Pieluchy dla niemowląt i dorosłych, Żywność z mleka w proszku
dla niemowląt, Napoje elektrolityczne do celów medycznych,
Dietetyczne napoje przystosowane do celów medycznych,
Lekarstwa, Leki ziołowe, Leki dla ludzi, Lekarstwa na kaszel,
Środki do uwalniania leków, Leki pomocnicze [wspierające]
do celów medycznych, Leki stosowane w chorobach układu pokarmowego, Pieczywo dla diabetyków, Chleb o niskiej
zawartości soli przystosowany do celów medycznych, Mąka
do celów farmaceutycznych, Farmaceutyki i naturalne środki
lecznicze, Preparaty i artykuły dentystyczne oraz lecznicze
środki do czyszczenia zębów, Lecznicze środki do czyszczenia zębów, Środki do czyszczenia jamy ustnej, Antybakteryjne płyny do rąk, Płynne opatrunki w sprayu, Dodatki
witaminowe w płynie, Płyny do celów farmaceutycznych,
Płyny do płukania ust, Płyny lecznicze do płukania ust, Płyny
do oczu do użytku medycznego, Środki uspokajające, Środki
oczyszczające, Środki do oczyszczania powietrza, Środki dezynfekcyjne i antyseptyczne, Środki diagnostyczne do użytku farmaceutycznego.
535878
(220) 2021 10 29
LABS212 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) (znak słowny)
(540) HydraPLUS
(510), (511) 5 Suplementy diety, Suplementy żywnościowe,
Przeciwutleniające suplementy, Suplementy prebiotyczne,
Probiotyki (suplementy), Suplementy ziołowe, Mineralne
suplementy diety, Białkowe suplementy diety, Mineralne
suplementy odżywcze, Suplementy z wapniem, Odżywcze
suplementy diety, Suplementy diety dla sportowców, Suplementy diety w płynie, Mineralne suplementy diety dla
ludzi, Suplementy diety i preparaty dietetyczne, Suplementy
diety o działaniu kosmetycznym, Suplementy żywnościowe
w postaci proszku, Suplementy diety poprawiające kondycję
i wytrzymałość, Dodatki odżywcze, Preparaty dietetyczne
i odżywcze, Suplementy odżywcze w płynie, Preparaty witaminowe, Preparaty medyczne, Preparaty multiwitaminowe,
Preparaty farmaceutyczne, Produkty higieniczne dla kobiet,
Farmaceutyczne produkty dermatologiczne, Produkty dietetyczne do celów medycznych, pl Plastry lecznicze, Maści
lecznicze, Napary lecznicze, Lecznicze balsamy, Kompresy
lecznicze, Lecznicze szampony, Mydła lecznicze, Zioła lecznicze, Herbata lecznicza, Kremy lecznicze, Olejki lecznicze,
Lecznicze napoje mineralne, Lecznicze dodatki do żywności,
Lecznicze peelingi do twarzy, Dietetyczne dodatki do żywności, Dodatki dietetyczne w formie napojów, Dodatki dietetyczne do użytku medycznego, Suplementy diety sporządzone głównie z minerałów, Suplementy diety sporządzone
głównie z witamin, Napoje witaminizowane, Napoje stosowane w lecznictwie, Napoje ziołowe do użytku leczniczego,
Napoje wzbogacone witaminami do celów medycznych,
Zdrowotne suplementy diety sporządzone głównie z minerałów, Mieszanki do picia będące suplementami diety,
Mieszanki do picia w proszku z dodatkami odżywczymi,
Mieszanki na bazie mąki i mleka dla niemowląt, Odżywcze
(210)
(731)
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mieszanki do picia do stosowania jako zamienniki posiłków,
Napoje dla niemowląt, Żywność dla niemowląt, Substancje
dietetyczne dla niemowląt, Produkty żywnościowe dla niemowląt, Lecznicze oliwki dla niemowląt, Dietetyczna żywność przystosowana dla niemowląt, Mleko w proszku dla
niemowląt, Pieluchy dla niemowląt i dorosłych, Żywność
z mleka w proszku dla niemowląt, Napoje elektrolityczne
do celów medycznych, Dietetyczne napoje przystosowane do celów medycznych, Lekarstwa, Leki ziołowe, Leki dla
ludzi, Lekarstwa na kaszel, Środki do uwalniania leków, Leki
pomocnicze [wspierające] do celów medycznych, Leki stosowane w chorobach układu pokarmowego, Pieczywo dla
diabetyków, Chleb o niskiej zawartości soli przystosowany
do celów medycznych, Mąka do celów farmaceutycznych,
Farmaceutyki i naturalne środki lecznicze, Preparaty i artykuły dentystyczne oraz lecznicze środki do czyszczenia zębów,
Lecznicze środki do czyszczenia zębów, Środki do czyszczenia jamy ustnej, Antybakteryjne płyny do rąk, Płynne opatrunki w sprayu, Dodatki witaminowe w płynie, Płyny do celów farmaceutycznych, Płyny do płukania ust, Płyny lecznicze do płukania ust, Płyny do oczu do użytku medycznego,
Środki uspokajające, Środki oczyszczające, Środki do oczyszczania powietrza, Środki dezynfekcyjne i antyseptyczne,
Środki diagnostyczne do użytku farmaceutycznego.
535879
(220) 2021 10 29
LABS212 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) (znak słowny)
(540) Adaptox
(510), (511) 5 Suplementy diety, Suplementy żywnościowe,
Przeciwutleniające suplementy, Suplementy prebiotyczne,
Probiotyki (suplementy), Suplementy ziołowe, Mineralne
suplementy diety, Białkowe suplementy diety, Mineralne
suplementy odżywcze, Suplementy z wapniem, Odżywcze suplementy diety, Suplementy diety dla sportowców,
Suplementy diety w płynie, Mineralne suplementy diety
dla ludzi, Suplementy diety i preparaty dietetyczne, Suplementy diety o działaniu kosmetycznym, Suplementy żywnościowe w postaci proszku, Suplementy diety poprawiające kondycję i wytrzymałość, Dodatki odżywcze, Preparaty
dietetyczne i odżywcze, Suplementy odżywcze w płynie,
Preparaty witaminowe, Preparaty medyczne, Preparaty
multiwitaminowe, Preparaty farmaceutyczne, Produkty
higieniczne dla kobiet, Farmaceutyczne produkty dermatologiczne, Produkty dietetyczne do celów medycznych,
Plastry lecznicze, Maści lecznicze, Napary lecznicze, Lecznicze balsamy, Kompresy lecznicze, Lecznicze szampony,
Mydła lecznicze, Zioła lecznicze, Herbata lecznicza, Kremy
lecznicze, Olejki lecznicze, Lecznicze napoje mineralne,
Lecznicze dodatki do żywności, Lecznicze peelingi do twarzy, Dietetyczne dodatki do żywności, Dodatki dietetyczne
w formie napojów, Dodatki dietetyczne do użytku medycznego, Suplementy diety sporządzone głównie z minerałów,
Suplementy diety sporządzone głównie z witamin, Napoje
witaminizowane, Napoje stosowane w lecznictwie, Napoje
ziołowe do użytku leczniczego, Napoje wzbogacone witaminami do celów medycznych, Zdrowotne suplementy
diety sporządzone głównie z minerałów, Mieszanki do picia
będące suplementami diety, Mieszanki do picia w proszku
z dodatkami odżywczymi, Mieszanki na bazie mąki i mleka
dla niemowląt, Odżywcze mieszanki do picia do stosowania jako zamienniki posiłków, Napoje dla niemowląt, Żywność dla niemowląt, Substancje dietetyczne dla niemowląt,
Produkty żywnościowe dla niemowląt, Lecznicze oliwki
dla niemowląt, Dietetyczna żywność przystosowana dla
(210)
(731)

Nr ZT04/2022

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

niemowląt, Mleko w proszku dla niemowląt, Pieluchy dla
niemowląt i dorosłych, Żywność z mleka w proszku dla
niemowląt, Napoje elektrolityczne do celów medycznych,
Dietetyczne napoje przystosowane do celów medycznych,
Lekarstwa, Leki ziołowe, Leki dla ludzi, Lekarstwa na kaszel,
Środki do uwalniania leków, Leki pomocnicze [wspierające]
do celów medycznych, Leki stosowane w chorobach układu pokarmowego, Pieczywo dla diabetyków, Chleb o niskiej
zawartości soli przystosowany do celów medycznych, Mąka
do celów farmaceutycznych, Farmaceutyki i naturalne środki lecznicze, Preparaty i artykuły dentystyczne oraz lecznicze środki do czyszczenia zębów, Lecznicze środki do czyszczenia zębów, Środki do czyszczenia jamy ustnej, Antybakteryjne płyny do rąk, Płynne opatrunki w sprayu, Dodatki
witaminowe w płynie, Płyny do celów farmaceutycznych,
Płyny do płukania ust, Płyny lecznicze do płukania ust, Płyny do oczu do użytku medycznego, Środki uspokajające,
Środki oczyszczające, Środki do oczyszczania powietrza,
Środki dezynfekcyjne i antyseptyczne, Środki diagnostyczne do użytku farmaceutycznego.
535884
(220) 2021 10 29
5 STRONA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Janów Podlaski
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OPERACJA CZYSTA RZEKA
(210)
(731)
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535930
(220) 2021 10 28
HASCO TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) pregnavit MULTI MAX

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 5 Preparaty farmaceutyczne, Preparaty witaminowe dla kobiet w ciąży, planujących ciążę, kobiet karmiących piersią, Leki, Wyroby medyczne w postaci kapsułek lub
tabletek, Suplementy diety, Tabletki dla kobiet planujących
ciążę, w trakcie ciąży, dla kobiet karmiących piersią, Kapsułki
dla kobiet planujących ciążę, dla kobiet w ciąży, karmiących
piersią.
536005
(220) 2021 11 03
HART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opole
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) hart
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 12 Części i akcesoria do pojazdów.

(531) 26.01.01, 26.01.16, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 16 Afisze, plakaty, Czasopisma [periodyki],
Formularze [blankiety, druki], Koperty [artykuły piśmienne], Materiały drukowane, Papier do pisania [listowy],
Publikacje drukowane, Pudełka z papieru lub kartonu,
Stemple do pieczętowania, Taśmy przylepne do celów
papierniczych lub do użytku, domowego, Teczki z notatnikiem i przyborami do pisania [artykuły, papiernicze],
Torebki do pakowania [koperty, woreczki] z papieru lub,
tworzyw sztucznych, Worki na śmieci wykonane z papieru lub z tworzyw sztucznych, Zakładki do książek,
21 Kubki, 25 Koszulki z krótkim rękawem, Czapki [nakrycia głowy], Bandany na szyję, Kurtki, 35 Reklama, Reklama
za pośrednictwem mediów elektronicznych, w szczególności Internetu, Reklama w Internecie dla osób trzecich,
Reklama w czasopismach, broszurach i gazetach, Reklama
w czasopismach, Promocja [reklama] koncertów, Reklama zewnętrzna, Reklama radiowa, Reklama banerowa,
41 Edukacja i szkolenia związane z ochroną natury i środowiskiem, Imprezy kulturalne, Elektroniczna publikacja
tekstów i druków, innych niż reklamowe, w Internecie,
Organizacja i przeprowadzanie koncertów muzycznych,
Organizacja i przeprowadzanie aktywności rozrywkowych, Organizacja i przeprowadzanie aktywności kulturalnych, Organizacja konferencji edukacyjnych, Organizacja
wystaw w celach edukacyjnych, Organizowanie i prowadzenie konferencji, Informacja o imprezach rozrywkowych, Organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub
edukacyjnych, Produkcja filmów, innych niż reklamowe.

(210) 536051
(220) 2021 11 04
(731) KLIŚ-ÖRÜN SANDRA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Neuro-Reflex
(510), (511) 44 Aromaterapia, Doradztwo w zakresie żywienia i odżywiania, Fizjoterapia, Masaże, Pomoc medyczna,
Ośrodki zdrowia, Porady w zakresie farmakologii, Salony
piękności, Usługi doradcze w zakresie zdrowia, Usługi klinik
medycznych, Usługi medycyny alternatywnej, Usługi terapeutyczne, Usługi medyczne, Usługi telemedyczne.
536069
(220) 2021 11 04
GÓRNICKI PIOTR NATURAYA, Warszawa;
ŚWIADOMI MIMOCHODEM SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NATURAYA
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.11, 26.13.99, 05.11.15
(510), (511) 1 Ekstrakty roślinne stosowane w produkcji
żywności, 5 Suplementy diety dla ludzi, Suplementy diety,
Ekstrakty roślinne i ziołowe do celów leczniczych, 29 Oleje
roślinne do celów spożywczych.
(551) wspólne prawo ochronne
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536084
(220) 2021 11 04
JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA,
Kostrzyn
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TONY K.

(210)
(731)

(531)

27.05.01, 29.01.13, 24.09.01, 24.09.05, 24.09.13, 26.11.02,
26.11.08, 24.17.01
(510), (511) 32 Napoje bezalkoholowe.

Nr ZT04/2022

ogrodniczymi, Usługi handlu detalicznego w zakresie materiałów budowlanych, Usługi sprzedaży detalicznej w związku
z drewnianymi deskami tarasowymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z deskami, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z ogrodzeniami niemetalowymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z podłogami drewnianymi, Usługi
sprzedaży detalicznej w związku z deskami podłogowymi,
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z deskami kompozytowymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z meblami ogrodowymi drewnianymi, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z drewnianymi deskami sufitowymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z deskami ogrodzeniowymi.
(210)
(731)
(540)
(540)

536362
(220) 2021 11 10
MULARONEK KLAUDIA PATRYCJA, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
ROYALMED CENTRUM MEDYCZNE

536086
(220) 2021 11 04
JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA,
Kostrzyn
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Dada Pure Care
(210)
(731)

(531)

(531) 27.05.01, 29.01.12, 02.09.01, 26.04.04, 26.04.18
(510), (511) 3 Chusteczki nawilżane dla dzieci, Kosmetyki dla
dzieci, Płatki i waciki kosmetyczne, Patyczki kosmetyczne,
5 Pieluchy dla niemowląt, Pieluchy jednorazowe z papieru
i celulozy dla dzieci, 16 Podkłady jednorazowe z papieru
do przewijania.
536112
(220) 2021 11 05
DREVED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ząbkowice Śląskie
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Decknet

(210)
(731)

(531) 26.01.01, 26.01.16, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 19 Deski, Deski drewniane, Deski podłogowe, Deski [drewno budowlane], Drewniane deski sufitowe,
Drewniane deski tarasowe, Deski dachowe (Niemetalowe -),
Deski dachowe [z drewna], Deski budowlane wykonane
z drewna i żywic wodoodpornych, Płyty pilśniowe z włókna
drewnianego połączone z płytkami żywicznymi i deskami
wiórowymi, Deskowanie budowlane niemetalowe, Deskowanie zewnętrzne ścian (Niemetalowe -), Deski z materiałów
niemetalowych do użytku w budownictwie, Deski poszycia
ściany (Niemetalowe -), Deskowanie budowlane, Niemetalowe materiały kompozytowe do brukowania nawierzchni, 35 Usługi sprzedaży detalicznej w związku z artykułami

27.05.01, 29.01.14, 24.09.02, 24.09.05, 26.11.01, 26.11.08,
03.11.03, 26.13.25
(510), (511) 44 Usługi opieki medycznej, usługi telemedyczne, prowadzone przy udziale łączy internetowych, usługi
opieki medycznej niehospitalizacyjnej, prowadzenie hospicjów, opieka paliatywna, usługi kurortów (medyczne), usługi informacji medycznej i opieki medycznej, usługi opieki
i pomocy medycznej, usługi poradnictwa medycznego,
usługi obrazowania medycznego, kliniki zdrowia, farmy
zdrowia, usługi doradztwa dietetycznego, usługi medyczne
w dziedzinie nefrologii, onkologii, diabetologii, dermatologii,
w tym leczenia raka skóry oraz w innych dziedzinach medycyny, prowadzone także drogą on-line, usługi medyczne
w zakresie pielęgniarstwa i leczenia medycznego, domowa
opieka pielęgniarska, masaże, usługi ośrodków zdrowia, nagła pomoc medyczna, sporządzanie leków recepturowych
przez farmaceutów, usługi szpitali, terapia mowy, usługi
analiz medycznych do celów diagnostycznych, banki krwi,
usługi stomatologiczne, usługi położnicze, kliniki chirurgii
plastycznej, chiropraktyka, implantacja włosów, usługi klinik
medycznych, usługi kuracji uzdrowiskowych, usługi sauny
i solarium, usługi terapeutyczne, fizjoterapia, fizykoterapia,
porady psychologiczne, opieka medyczna, pielęgniarska i fizjoterapeutyczna dla rekonwalescentów, usługi sztucznego
zapładniania, usługi związane z bankami tkanek ludzkich, leczenie pacjentów nadużywających środki odurzające, wypożyczanie sprzętu medycznego.
536438
(220) 2021 11 16
ŚNIEŻKA TRADE OF COLOURS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Magnat #just Colours
(510), (511) 2 Środki antykorozyjne, Lakiery i emalie, Środki
do konserwacji drewna, Farby zewnętrzne i wewnętrzne,
Farby akwarelowe, wodne, bakteriobójcze, ognioodporne,
przeciw zanieczyszczeniom, Farby do emalii, Farby stosowane w ceramice, Podkłady, Kit: stolarski, rzeźbiarski, Folie
metalowe dla malarzy, Barwniki do obuwia, Preparaty zabezpieczające do metali, Smary i oleje przeciwrdzewne, Rozcieńczalniki do farb i lakierów, Utrwalacze, Barwniki, Zaprawy
(210)
(731)
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farbiarskie, Zagęszczacze do farb i barwników, Bejce, Formy
proszkowe dla malarzy, dekoratorów, drukarzy i artystów,
19 Tynki i masy dekoracyjne, Zaprawy cementowe.
(210)
(731)
(540)
(540)

536471
(220) 2021 11 15
TVN SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
papiery na szczęście

(531) 27.05.01, 29.01.11, 02.09.01
(510), (511) 9 Programy telewizyjne, filmy, audycje radiowe,
nagrania dźwięku, obrazu i filmowe utrwalone w formie zapisanej taśmy filmowej, taśmy video, taśmy magnetycznej, dysków optycznych, w formacie elektronicznym, w zapisie cyfrowym, w wersji przystosowanej do odtwarzania w komputerach multimedialnych, w odtwarzaczach CD, DVD, Zapisane
nośniki obrazu i dźwięku, Gry komputerowe, Interaktywne gry
komputerowe, Gry elektroniczne, 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,
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 PVR umożliwiająca wybór zapisywanych programów
(osobisty rejestrator obrazu), Programy komputerowe, Programy komputerowe umożliwiające użytkownikom telewizji
oglądanie i zakup towarów za pośrednictwem cyfrowych kanałów telewizyjnych, Programy do prowadzenia gier komputerowych, konkursów, przystosowane do użycia z odbiornikiem telewizyjnym jako ekranem komputerowym, Programy
komputerowe do obsługi interaktywnej telewizji, Urządzenia
do zapisu audio i video w postaci skompresowanej, Anteny
radiowe i telewizyjne, Urządzenia do zapisywania, zapamiętywania i odtwarzania obrazów, dźwięków i zapisu wideo w postaci plików w formacie elektronicznym, Aparaty telefoniczne,
Monitory, Komputery i urządzenia towarzyszące, Komputery
przystosowane do odbioru sygnału telewizyjnego i radiowego w systemie naziemnym, satelitarnym, cyfrowym, 35 Usługi
w zakresie reklamy: organizacja i prowadzenie kampanii reklamowych, wynajem i sprzedaż miejsca i czasu na cele reklamowe w środkach masowego przekazu, Usługi produkcji audycji
i filmów reklamowych dla radia, telewizji, kina, Internetu, Usługi w zakresie dystrybucji i doręczania prospektów i próbek reklamowych, organizacji pokazów i wystaw handlowych/reklamowych, Usługi badania opinii publicznej, badania rynku
mediów i reklamy, Udzielanie informacji w sprawach działalności gospodarczej, Pozyskiwanie i przekazywanie informacji
o działalności gospodarczej, Pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, Sporządzanie ekspertyz dotyczących działalności gospodarczej i handlowej, Usługi prowadzenia sklepu
i hurtowni wielobranżowej, sklepu wysyłkowego oraz sklepu
internetowego, Usługi sprzedaży: programów telewizyjnych,
filmów, audycji radiowych, nagrań dźwięku, obrazu i filmowych utrwalonych w formie zapisanej taśmy filmowej, taśmy

35

video, taśmy magnetycznej, dysków optycznych, w formacie
cyfrowym, w wersji przystosowanej do odtwarzania w komputerach multimedialnych, w przenośnych odtwarzaczach
obrazu i dźwięku, zapisanych nośników obrazu i dźwięku, gier
komputerowych, interaktywnych gier komputerowych, urządzeń do nagrywania, zapisywania, odtwarzania i reprodukcji
dźwięku, obrazu, informacji i zapisu filmowego w formie analogowej i cyfrowej, elektrycznej i elektronicznej aparatury służącej do odbioru przekazu satelitarnego, naziemnego, kablowego i światłowodowego, nadajników sygnału naziemnego,
kablowego i satelitarnego, odbiorników telewizyjnych i radiowych, odbiorników telewizyjnych i radiowych z wbudowanym dekoderem sygnału, urządzeń do odkodowywania zakodowanego sygnału zawierających zestaw do odbioru telewizji, zestawów aparaturowych zawierających dekoder i interaktywną przeglądarkę kanałów telewizji satelitarnej, zestawów
aparaturowych zawierających dekoder i nagrywarkę do zapisywania programów telewizyjnych i dźwiękowych, odzieży,
obuwia, wyrobów papierniczych, kosmetyków, chemii gospodarczej, książek, czasopism, gazet, sprzętów gospodarstwa
domowego, mebli, wyposażenia wnętrz, Usługi prowadzenia
sprzedaży niżej wymienionych towarów z naniesionym logo
jako elementem reklamowo-ozdobnym: apaszki jedwabne,
baloniki, bandanki, banery, bezrękawniki, bloczki kartek samoprzylepnych, bluzy, bombki, breloczki, chorągiewki, czapki,
daszki, długopisy, etui skórzane na długopisy, etui skórzane
na wizytówki, pamięci pendrive, słuchawki, wskaźniki laserowe, budziki, myszy komputerowe, podkładki pod myszy komputerowe, flagi, galanteria odzieżowa damska i męska, galanteria skórzana, galanteria papierowa, kalendarze, kalkulatory,
kapelusze, karafki, konstrukcje dmuchane i balony, kosmetyczki, kosmetyki, koszulki polo, krawaty, krzesełka, kubki, kurtki,
latawce, maskotki, materiały biurowe i szkolne, pudełka, naklejki i nalepki, notesy, obrusy, odtwarzacze płyt kompaktowych
plików muzycznych, ołówki, opakowania na napoje, organizery, otwieracze do butelek, pałeczki chińskie, papiery pakowe,
parasole, parasolki, parawany, parea jedwabne, piłki, piórniki,
plecaki, podkładki pod kubki, kieliszki i szklanki, podkładki pod
mysz, pokrowce na telefony, portfele, postery, radioodbiorniki,
rękawiczki, ręczniki, sakwy rowerowe, sakwy podróżne, samochodowe osłony przeciwsłoneczne, siatki, skrobaczki do szyb,
słodycze, standy, stroje dla personelu, szale, szaliki, teczki skórzane, termosy, torby i torebki, torciki, trąbki, tshirty, wizytowniki, wody perfumowane i perfumy, worki żeglarskie, wyroby
ze szkła i porcelany, zabawki, zegary ścienne, zegarki, znaczki
z logo, 38 Usługi telekomunikacyjne, Usługi agencji informacyjnej: zbieranie i rozpowszechnianie informacji, Usługi emisji
sygnału radiowego i telewizyjnego, Usługi rozpowszechniania
programów telewizyjnych, 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, rozpowszechniania programów i informacji za pośrednictwem sieci informatycznych - Internetu, Usługi komunikacyjne za pośrednictwem przekazu satelitarnego, naziemnego, kablowego i światłowodowego, Usługi telekomunikacyjne spersonalizowane zakres 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, Usługi przekazu
telewizyjnego łącznie z umożliwianiem wyboru spośród wielu

36

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

Nr ZT04/2022

programów i inteligentnej automatycznej selekcji programów
które mają być nagrywane, Usługi emisji i transmisji telewizji
interaktywnej, interaktywnej rozrywki i konkursów, Usługi dostarczania informacji on-line z komputerowych baz danych,
Umożliwianie dostępu do stron www za pośrednictwem
przekazu telewizyjnego poprzez interaktywny portal telewizyjny, Udzielanie informacji i usługi konsultacyjne dotyczące
wyżej wymienionych usług, Dostarczanie dostępu do Internetu, Wynajem miejsca na strony www, Usługi poczty elektroniczne, Organizacja i przekazywanie serwisów internetowych
www, Dostarczanie dostępu do plików w formacie elektronicznym w Internecie, Dostarczanie dostępu do zasobów muzycznych, filmowych i zbiorów obrazów w Internecie, Wynajem urządzeń do odbioru, retransmisji i nadawania sygnału
telewizyjnego i radiowego, odbiorników radiowych i telewizyjnych, urządzeń do kodowania i dekodowania sygnału cyfrowego i analogowego, Zapewnienie dostępu do sieci LAN przesyłanie danych z i do sieci lokalnej jak również umożliwianie dostępu do Internetu za pośrednictwem tej sieci, Umożliwianie dostępu do krajowych i międzynarodowych serwisów
i portali internetowych, Usługi udostępniania dostępu do krajowych i międzynarodowych serwisów i portali internetowych, 41 Usługi rozrywki i nauczania: 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, Dostarczanie dostępu do tych usług edukacyjnych i rozrywkowych w systemie on-line i w systemie telewizji
interaktywnej, Usługi wynajmowania sprzętu do nagrywania,
odtwarzania dźwięku i obrazu, Dostarczanie informacji o rozrywce, edukacji, programach radiowych i telewizyjnych, imprezach sportowych, Usługi automatycznego zapisywania
programów telewizyjnych zgodnie z preferencjami odbiorców
i następnie odtwarzanie ich w czasie wybranym przez odbiorcę,
Usługi dostarczania muzyki, video, dźwięku i obrazu w postaci
plików w formacie elektronicznym ze stron www przez Internet,
Usługi wynajmowania studia nagraniowego, filmowego, organizacji i produkcji nagrań filmowych, dźwiękowych, Usługi organizacji imprez artystycznych, estradowych, sportowych, rekreacyjnych, Usługi wydawnicze: publikowanie książek i innych
materiałów drukowanych, publikowanie książek, magazynów,
czasopism, gazet w formie elektronicznej, udostępnianie
ich w sieci internetowej, Usługi obsługi technicznej i organizacyjnej produkcji telewizyjnej i filmowej, 42 Opracowywanie
i wdrażanie programów komputerowych, Usługi projektowe,
doradcze, konsultacyjne, informacyjne i rozwojowe dotyczące
oprogramowania komputerowego, Opracowywanie ekspertyz, opinii i prowadzenie badań w dziedzinie komunikacji społecznej, Prowadzenie badań w dziedzinie usług medialnych prace badawczo-wdrożeniowe dotyczące opracowywania
i wdrażania nowych technologii w dziedzinie usług medialnych,
Opracowywanie i przekazywanie prognoz pogody, Usługi kawiarenek internetowych (wynajem komputerów), Hosting i administracja serwerów internetowych, umożliwianie tymczasowego użytkowania oprogramowania operacyjnego online
nie do pobrania do sieci i serwerów komputerowych.

(210) 536474
(220) 2021 11 15
(731) ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków
(540) (znak słowny)
(540) VIMBAXAL
(510), (511) 5 Preparaty i substancje farmaceutyczne do stosowania u ludzi.

(210) 536473
(220) 2021 11 15
(731) ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków
(540) (znak słowny)
(540) VIZUDAQ
(510), (511) 5 Preparaty i substancje farmaceutyczne do stosowania u ludzi.

(210) 536487
(220) 2021 11 15
(731) ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków
(540) (znak słowny)
(540) SIQUEFOR
(510), (511) 5 Preparaty i substancje farmaceutyczne do stosowania u ludzi.

(210) 536476
(220) 2021 11 15
(731) ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków
(540) (znak słowny)
(540) XERSIT
(510), (511) 5 Preparaty i substancje farmaceutyczne do stosowania u ludzi.
(210) 536477
(220) 2021 11 15
(731) ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków
(540) (znak słowny)
(540) LONGSIT
(510), (511) 5 Preparaty i substancje farmaceutyczne do stosowania u ludzi.
536478
(220) 2021 11 15
JAKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kokanin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PIWO O MOCNYCH KORZENIACH JAWOROWE 7, 2%
EXTRA MOCNE
(210)
(731)

(531)

05.01.03, 05.01.05, 05.01.11, 26.02.07, 26.04.02, 26.04.09,
26.04.12, 26.04.15, 26.04.17, 26.04.22, 27.05.01, 27.07.01,
29.01.13
(510), (511) 32 Piwo, napoje na bazie piwa.
(210) 536483
(220) 2021 11 15
(731) ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków
(540) (znak słowny)
(540) FANQUITA
(510), (511) 5 Preparaty i substancje farmaceutyczne do stosowania u ludzi.
(210) 536485
(220) 2021 11 15
(731) ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków
(540) (znak słowny)
(540) STORRADA
(510), (511) 5 Preparaty i substancje farmaceutyczne do stosowania u ludzi.
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536576
(220) 2021 11 16
NAZWA.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak graficzny)
(540)
(210)
(731)

(531) 26.04.04, 26.04.17, 29.01.12
(510), (511) 42 Usługi kontroli jakości i uwierzytelniania,
Projektowanie i rozwój sprzętu komputerowego i oprogramowania, Umożliwianie czasowego użytkowania oprogramowania komputerowego nie do pobrania, Udostępnianie
strony internetowej obejmującej technologię umożliwiającą
użytkownikom szczegółowe monitorowanie, testowanie,
analizowanie i uzyskiwanie raportów dotyczących prędkości
ładowania stron internetowych, Udostępnianie strony internetowej obejmującej technologię w postaci oprogramowania nie do pobrania umożliwiającą użytkownikom szczegółowe monitorowanie, testowanie, analizowanie i uzyskiwanie
raportów dotyczących prędkości ładowania stron internetowych, Udostępnianie strony internetowej obejmującej technologię umożliwiającą użytkownikom monitorowanie, testowanie, analizowanie i uzyskiwanie raportów dotyczących
prędkości połączeń internetowych, Udostępnianie strony
internetowej obejmującej technologię w postaci oprogramowania nie do pobrania umożliwiającego użytkownikom
monitorowanie, testowanie, analizowanie i uzyskiwanie raportów dotyczących jakości i wydajności połączeń internetowych, Usługi dostawy aplikacji obejmujące oprogramowanie do użytku w monitorowaniu, Usługi testowe w zakresie
obciążenia stron internetowych, Usługi testowe w zakresie
szybkości ładowania stron internetowych, Usługi testowania
użyteczności witryn internetowych, Usługi testowania oprogramowania komputerowego i aplikacji mobilnych, Usługi
testowania metod przetwarzania danych, algorytmów oprogramowania, Projektowanie oprogramowania komputerowego dla osób trzecich, Usługi w zakresie opracowywania
oprogramowania na zamówienie, Usługi doradcze w dziedzinie opracowywania produktów i podnoszenia jakości
oprogramowania.
536578
(220) 2021 11 16
NAZWA.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) test2speed.com

(210)
(731)

(531) 26.04.04, 26.04.17, 29.01.13, 27.05.01, 27.07.01, 27.07.21
(510), (511) 42 Usługi kontroli jakości i uwierzytelniania,
Projektowanie i rozwój sprzętu komputerowego i oprogramowania, Umożliwianie czasowego użytkowania oprogramowania komputerowego nie do pobrania, Udostępnianie
strony internetowej obejmującej technologię umożliwiającą
użytkownikom szczegółowe monitorowanie, testowanie,
analizowanie i uzyskiwanie raportów dotyczących prędkości
ładowania stron internetowych, Udostępnianie strony inter-
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netowej obejmującej technologię w postaci oprogramowania nie do pobrania umożliwiającą użytkownikom szczegółowe monitorowanie, testowanie, analizowanie i uzyskiwanie
raportów dotyczących prędkości ładowania stron internetowych, Udostępnianie strony internetowej obejmującej technologię umożliwiającą użytkownikom monitorowanie, testowanie, analizowanie i uzyskiwanie raportów dotyczących
prędkości połączeń internetowych, Udostępnianie strony
internetowej obejmującej technologię w postaci oprogramowania nie do pobrania umożliwiającego użytkownikom
monitorowanie, testowanie, analizowanie i uzyskiwanie raportów dotyczących jakości i wydajności połączeń internetowych, Usługi dostawy aplikacji obejmujące oprogramowanie do użytku w monitorowaniu, Usługi testowe w zakresie
obciążenia stron internetowych, Usługi testowe w zakresie
szybkości ładowania stron internetowych, Usługi testowania
użyteczności witryn internetowych, Usługi testowania oprogramowania komputerowego i aplikacji mobilnych, Usługi testowania metod przetwarzania danych, algorytmów oprogramowania, Projektowanie oprogramowania komputerowego dla
osób trzecich, Usługi w zakresie opracowywania oprogramowania na zamówienie, Usługi doradcze w dziedzinie opracowywania produktów i podnoszenia jakości oprogramowania.
(210)
(731)
(540)
(540)

536649
(220) 2021 11 19
SONIA KATARZYNA PYTEL, Kraków
(znak słowno-graficzny)
enviage

(531) 27.05.01
(510), (511) 25 Odzież, Obuwie, Nakrycia głowy, Bielizna, Kurtki, Bluzy, Szale, Szaliki, Apaszki, Chusty, Podkoszulki, T-shirty,
Bandany na szyję, Koszule, Bluzki, Pulowery, Krawaty, Plastrony, Muszki, Suknie, Sukienki, Rękawiczki, Marynarki, Spodnie,
Garnitury, Kamizelki, Wkładki do butów antypoślizgowe, Bezrękawniki, Biustonosze, Staniki, Majtki, Buty, Półbuty, Obcasy
do butów, Paski do butów, Podeszwy do butów, Pantofle,
Drewniaki, Klapki, Sandały, Etole, Getry, Kapelusze, Czapki,
Odzież sportowa, Stroje i kostiumy do opalania i pływania,
Kurtki wełniane lub futrzane z kapturem, Leginsy, Nauszniki,
Palta, Peleryny, Piżamy, Pończochy, Skarpetki, Podwiązki, Rajstopy, Rajtuzy, Woalki, Żakiety, Kostiumy, Pasy i paski z materiałów tekstylnych, 35 Usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej
odzieży, obuwia, nakryć głowy, galanterii skórzanej, wyrobów
kosmetycznych i perfumeryjnych, oraz wyrobów włókienniczych i tekstylnych, Usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej
za pośrednictwem internetu odzieży, obuwia, nakryć głowy,
galanterii skórzanej, wyrobów kosmetycznych i perfumeryjnych, oraz wyrobów włókienniczych i tekstylnych, Usługi informacji handlowej dotyczącej odzieży, obuwia, nakryć głowy,
galanterii skórzanej, wyrobów kosmetycznych i perfumeryjnych, oraz wyrobów włókienniczych i tekstylnych, Reklama
za pośrednictwem sieci komputerowych, Publikowanie tekstów reklamowych, Rozpowszechnianie ogłoszeń i materiałów reklamowych, Badania rynku, Badanie opinii publicznej,
Usługi w zakresie marketingu i prezentacji, Pokazy towarów
i prezentowanie usług w celach handlowych i reklamowych,
Promocja sprzedaży, Rozpowszechnianie materiałów reklamowych, Zarządzanie zbiorami informatycznymi, Pozyskiwanie oraz systematyzowanie danych dla komputerowych baz
danych, Sortowanie danych w bazach danych, Komputerowe
zarządzanie plikami.
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536693
(220) 2021 11 21
PANKOŃCÓWKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PK PAN Końcówka
(210)
(731)

(531) 29.01.15, 27.05.01, 02.01.30
(510), (511) 10 Dentystyczne urządzenia do usuwania kamienia, Aparatura dentystyczna, elektryczna, Elektryczne irygatory jamy ustnej do użytku przez dentystów, Fotele do celów medycznych lub dentystycznych, Irygatory do jamy
ustnej do stosowania w stomatologii, Irygatory przyzębne
do użytku w leczeniu dentystycznym, Jednorazowe kątnice do stomatologii zachowawczej, Kątnice do stomatologii
zachowawczej, Prostnice dentystyczne, Przyrządy endodontyczne, Przyrządy elektryczne do użytku przez dentystów
przy pielęgnacji zębów, Przyrządy elektryczne do użytku
przez dentystów przy pielęgnacji jamy ustnej, Przyrządy
do użytku w przygotowywaniu sztucznych zębów, Przyrządy do użytku przy wstawianiu sztucznych zębów, Przyrządy
do użytku przy wstawianiu protez dentystycznych, Sprzęt
i instrumenty chirurgiczne do użytku stomatologicznego,
Urządzenia do polerowania zębów do użytku przez dentystów, Urządzenia do użytku przez techników dentystycznych, Urządzenia do użytku w ortodoncji, Aparaty i instrumenty medyczne i weterynaryjne, Przyrządy i przybory
dentystyczne, Dentystyczne (Urządzenia i przyrządy -), Instrumenty medyczne, 35 Sprzedaż detaliczna lub hurtowa
środków farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych
oraz zaopatrzenia medycznego, Sprzedaż detaliczna środków farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz
zaopatrzenia medycznego, Usługi handlu detalicznego
w zakresie preparatów farmaceutycznych, weterynaryjnych
i sanitarnych oraz materiałów medycznych, Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem medycznym, Usługi
sprzedaży detalicznej w związku z urządzeniami medycznymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem
medycznym, 37 Czyszczenie instrumentów i urządzeń chirurgicznych, Czyszczenie silników elektrycznych, Instalacja
aparatury medycznej, Instalacja, konserwacja i naprawa urządzeń i przyrządów medycznych.
536751
(220) 2021 11 22
BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) SelfieSign
(510), (511) 9 Karty bankowe, Karty kredytowe, Karty debetowe, Karty płatnicze, Kodowane karty płatnicze, Karty dostępu, Karty wielofunkcyjne do usług bankowych i finansowych, Karty identyfikacyjne, Karty kodowane magnetycznie,
Karty zawierające płytki obwodów scalonych, Czytniki kart,
Nośniki danych, Elektroniczne, magnetyczne i optyczne nośniki danych, Sprzęt przetwarzający dane, Komputery, Bankomaty, Aparatura elektroniczna do weryfikacji autentyczności kart bankowych, Urządzenia do weryfikacji danych, Automaty do wpłat i pozostawiania depozytów, Automatyczne
maszyny sortujące i liczące monety, Urządzenia dla punktów
(210)
(731)

Nr ZT04/2022

sprzedaży, Terminale elektroniczne do punktów sprzedaży,
Mechanizmy na monety do automatów sprzedających, Elektroniczne maszyny do rejestrowania operacji finansowych,
Kasy sklepowe, Maszyny liczące, Urządzenia do nagrywania,
transmisji lub reprodukcji dźwięku lub obrazu, Terminale
do przetwarzania transakcji z użyciem kart płatniczych, Programy komputerowe, Oprogramowanie komputerowe
wspomagające świadczenie usług bankowych, finansowych
i inwestycyjnych, Aplikacje do pobrania, Oprogramowanie
komputerowe do obsługi bankowości elektronicznej, Oprogramowanie do handlu elektronicznego i płatności elektronicznych, Systemy elektronicznych terminali płatniczych
[EPOS], Oprogramowanie do mobilnych urządzeń komunikacyjnych, Oprogramowanie komputerowe umożliwiające
kartom płatniczym współdziałanie z terminalami i czytnikami, Programowania do zabezpieczenia baz danych, Oprogramowanie do transmisji poufnych informacji, Oprogramowanie do zarządzania finansami, urządzenia i systemy identyfikacji biometrycznej, kodowane karty identyfikacyjne,
karty kodowane z funkcjami zabezpieczenia do celów identyfikacyjnych, oprogramowanie komputerowe systemów
biometrycznych do identyfikacji i potwierdzania tożsamości
osób, elektroniczne i magnetyczne karty identyfikacyjne
do użytku w związku z płatnością za usługi, urządzenia
do weryfikacji tożsamości, oprogramowanie do monitorowania, analizy, kontroli i prowadzenia operacji bankowych,
urządzenia do weryfikacji znaków, urządzenia do weryfikacji
danych na magnetycznie kodowanych kartach, Oprogramowanie komputerowe do autoryzacji dostępu do usług bankowych, 35 Usługi audytorskie, Usługi księgowe, Rachunkowość, Sporządzanie wyciągów z konta, Doradztwo biznesowe, Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i handlowej, Analizy rynkowe, Prognozy i analizy
ekonomiczne, Usługi w zakresie ekspertyz ekonomicznych,
Reklama, Usługi reklamy z wykorzystaniem metod słownych,
dźwiękowych, audiowizualnych i multimedialnych, Reklama
za pośrednictwem sieci komputerowej, Rozpowszechnianie
materiałów reklamowych i ofert reklamowych, Wynajmowanie przestrzeni reklamowej, Rozpowszechnianie ogłoszeń
reklamowych, Udostępnienie powierzchni reklamowej i czasu reklamowego, Usługi obsługi programów lojalnościowych i programów promocyjnych, Promocja sprzedaży, Pośrednictwo w zawieraniu umów kupna i sprzedaży na rzecz
osób trzecich, Analizy kosztów, Usługi pozyskiwania, opracowywania i udostępniania informacji o działalności gospodarczej, Opracowywanie informacji statystycznych, Zarządzanie
zbiorami informatycznymi i zbiorami danych w systemach
komputerowych, Pozyskiwanie danych do komputerowych
baz danych, Usługi systematyzacji, sortowania i kompilacji danych w komputerowych bazach danych, Zarządzanie komputerowymi bazami danych, Wsparcie w dziedzinie zarządzania
przedsiębiorstwem, Wsparcie w dziedzinie promocji biznesu,
Zarządzanie relacjami z klientami, Zarządzanie programami
lojalności klientów i programami motywacyjnymi, Zarządzanie punktami obsługi telefonicznej dla osób trzecich, Rekrutacja personelu, Konsultacje w zakresie rekrutacji personelu,
Usługi agencji pośrednictwa pracy i rekrutacji pracowników,
Agencje zatrudnienia tymczasowego, Skomputeryzowana
weryfikacja danych, Doradztwo w zakresie wszystkich ww,
usług, Informacja o wszystkich ww, usługach, w tym prezentowana w Internecie, 36 Usługi finansowe, Usługi bankowe,
Usługi bankowości internetowej, Bankowość elektroniczna,
Usługi maklerskie, Usługi prowadzenia rachunków bankowych, Administrowanie rachunkami oszczędnościowymi,
Usługi przyjmowania wkładów oszczędnościowych i lokat
terminowych, Usługi kredytowe, Pożyczki, Usługi przeprowadzania rozliczeń pieniężnych we wszystkich formach przyję-
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tych w krajowych i międzynarodowych stosunkach bankowych, Usługi wykonywania operacji wekslowych i czekowych, Usługi przyjmowania i dokonywania lokat w bankach
krajowych i zagranicznych, Usługi przyjmowania i udzielania
poręczeń i gwarancji bankowych, Bankowość inwestycyjna,
Usługi giełdowe, Usługi maklerstwa giełdowego, Obrót towarami giełdowymi, Transakcje w zakresie wartości dewizowych, Usługi prowadzenia obsługi pożyczek państwowych,
Zarządzanie funduszami na zlecenie, Emisja papierów wartościowych, Obrót papierami wartościowymi, Prowadzenie
kont depozytowych papierów wartościowych, Gwarantowanie emisji papierów wartościowych, Usługi agencji transferowych świadczone na rzecz emitentów papierów wartościowych, Pożyczki na emisję papierów wartościowych, Analizy
finansowe, Analizy inwestycji finansowych, Pośrednictwo,
doradztwo i gromadzenie informacji w zakresie emisji papierów wartościowych, Usługi depozytowe, Usługi przyjmowania do depozytu przedmiotów, dokumentów i papierów
wartościowych, Usługi udostępniania skrytek sejfowych, Obrót wierzytelnościami, Inwestycje kapitałowe, Usługi finansowe w zakresie emerytur, Fundusze emerytalne, Usługi planowania w zakresie emerytur, Zarządzenia inwestycjami emerytalnymi, Usługi świadczeń emerytalnych, Zarządzanie funduszami powierniczymi, funduszami inwestycyjnymi, funduszami emerytalnymi, Usługi powiernicze, Usługi weryfikacji
płatności i autoryzacja płatności, Usługi wydawania i obsługi
kart płatniczych, Obsługa płatności, Obsługa transakcji finansowych online za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej lub za pośrednictwem urządzeń telekomunikacyjnych,
mobilnych lub bezprzewodowych, Usługi płatności bezdotykowych, Przetwarzanie płatności, Przetwarzanie płatności
dokonanych za pośrednictwem kart kredytowych, Usługi
portfela elektronicznego (usługi w zakresie płatności), Usługi
w zakresie płatności zdalnych, Finansowanie sprzedaży ratalnej, Zapewnianie funduszy na sprzedaż ratalną, Zapewnianie
kredytów poprzez plany ratalne, automatyzowane usługi
płatnicze, Przeprowadzanie bezgotówkowych transakcji
płatniczych, Przetwarzanie płatności na rzecz banków, Obsługa płatności odroczonych, Elektroniczny transfer środków
pieniężnych za pośrednictwem telekomunikacji, Usługi płatnicze świadczone za pośrednictwem bezprzewodowej aparatury i urządzeń telekomunikacyjnych, Usługi finansowe
świadczone przez telefon i za pośrednictwem globalnej sieci
komputerowej lub Internetu, Usługi kasy mieszkaniowej, Informacja finansowa, Usługi doradcze i konsultingowe w zakresie finansów, Doradztwo inwestycyjne, Usługi leasingowe, Leasing finansowy, finansowanie leasingu pojazdów, Leasing finansowy (zakup ratalny), Finansowanie zakupów
na raty, pośrednictwo w zakresie zakupu na raty, Usługi oceny finansowej i zarządzania ryzykiem dla innych osób, w dziedzinie kredytów konsumenckich, Usługi uwierzytelniania płatników, Bankowość hipoteczna, Udzielanie kredytów hipotecznych, Administrowanie kredytami hipotecznymi, Usługi w zakresie faktoringu, Faktoring eksportowy, Faktoring dyskontowy, Faktoring długów, Faktoring przedsiębiorstw finansowych,
Usługi wykonywania terminowych operacji finansowych,
Organizowanie funduszy na cele dobroczynne, Sponsorowanie finansowe, Ubezpieczenia, Ubezpieczenia w zakresie bankowości hipotecznej, Usługi w zakresie majątku nieruchomego, Usługi wynajmowania i wydzierżawiania nieruchomości
oraz lokali, Doradztwo w zakresie wszystkich ww, usług, Informacja o wszystkich ww, usługach, w tym prezentowana
w Internecie, 38 Usługi telekomunikacyjne, Usługi przesyłania informacji, Usługi przesyłania informacji tekstowej, obrazowej, dźwiękowej i skompilowanej w formie zapisu elektronicznego, Usługi udostępniania łączności do przesyłania informacji poprzez terminale komputerowe, sieci światłowo-
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dów, urządzenia telekomunikacyjne oraz urządzenia satelitarne, Zapewnianie dostępu do baz danych dotyczących finansów, Usługi udostępniania połączenia ze światową siecią
komputerową za pośrednictwem telekomunikacji, Usługi
rozpowszechniania ogłoszeń elektronicznych oraz informacji elektronicznych, Usługi w zakresie transmisji internetowych, Usługi przydzielania dostępu i obsługi poczty elektronicznej i skrzynek mailowych, Usługi udostępniania portali
internetowych, Usługi prowadzenia forum on-line, Usługi
portali komunikacyjnych i informacyjnych, Usługi w zakresie
dostępu do portalu z informacjami finansowymi, bankowymi, gospodarczymi, giełdowymi, podatkowymi, prawnymi
oraz z komentarzami i poradami dla konsumentów i inwestorów, Usługi udostępniania platformy internetowej używanej do wykonywania operacji finansowych i bankowych oraz
prezentowania informacji, Przesyłanie informacji dotyczących finansów drogą online, Usługi łączności elektronicznej
dla instytucji finansowych, Usługi łączności elektronicznej
w zakresie informacji finansowych, Usługi telekomunikacyjne pomiędzy instytucjami finansowymi, Udostępnianie
urządzeń transmisyjnych umożliwiających wymianę danych
dotyczących finansów drogą elektroniczną, Usługi przydzielania dostępu do baz danych dostępnych przez Internet,
Usługi udostępniania środków łączności umożliwiających
obsługę klienta przez Internet, Usługi obsługi telekonferencji,
Usługi przesyłania telekopii, Usługi łączności elektronicznej
związane z autoryzacją dostępu do kart bankowych oraz
usług bankowych, Doradztwo w zakresie wyżej wymienionych usług, Informacja o wyżej wymienionych usługach,
w tym prezentowana w Internecie.
536774
(220) 2021 11 23
IRONPACK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Gdynia
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) iron pack
(210)
(731)

(531) 26.04.01, 26.04.09, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 Papier, karton, tektura, tektura falista i wyroby z tych materiałów do pakowania i transportu, Materiały
z tworzyw sztucznych do pakowania o ile zawarte są w klasie 16, Towary z papieru lub kartonu, takie jak: koszyki, pojemniki, skrzynie, pudełka, pudła klapowe, pudła fasonowe
i wyposażenie pudeł: kratownice, wkładki, obwoluty, przekładki i rury, Towary z papieru, kartonu lub tektury, takie jak:
skrzynki, tacki, torby, torebki, koperty, woreczki do pakowania, Folia z tworzywa sztucznego do pakowania, Folie z tworzyw sztucznych z pęcherzykami powietrza do pakowania
lub zabezpieczania w transporcie, Opakowania do butelek
z kartonu lub papieru, kątowniki piankowe [wyroby z pianki polipropylenowej], Taśmy przylepne do celów papierniczych lub do użytku domowego, Gumki recepturki, Torebki
do pakowania [koperty, woreczki] z papieru lub tworzyw
sztucznych, Folia z tworzywa sztucznego do opakowywania, Etykiety z papieru lub kartonu, Wstążki papierowe do pakowania towarów, Urządzenia zawarte w klasie 16 służące
do pakowania takie jak: napinacze, bandownice, dyspensery
do taśmy.
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536800
(220) 2021 11 22
REPUBLIKA SMAKOSZY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) REPUBLIKA SMAKOSZY
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12, 03.07.17, 11.01.04
(510), (511) 29 Desery mleczne, Jogurty, Jogurty kremowe,
Zupy z makaronem, Zupy, Desery owocowe, Jogurty smakowe, Desery wykonane z produktów mlecznych, Jogurty
pitne, Desery jogurtowe, Zupy i wywary, ekstrakty mięsne,
Jogurty o smaku owocowym, Jogurty o niskiej zawartości
tłuszczu, 30 Gotowe produkty spożywcze w postaci sosów, Przekąski wykonane z pszenicy, Przekąski z kukurydzy,
Ouiche, Gotowe potrawy na bazie ryżu, Owoce pod kruszonką, Naleśniki słone, Batony gotowe do spożycia na bazie czekolady, Przekąski słone na bazie kukurydzy, Przekąski
składające się głównie z wyciśniętych ziaren zbóż, Batoniki
na bazie czekolady będące zamiennikami posiłków, Placki,
Desery z muesli, Przekąski na bazie tortilli, Potrawy składające
się głównie z ryżu, Sałatka z makaronem, Placki z kurczakiem,
Wrapy z kurczakiem, Tostowe opiekane kanapki z serem,
Ciasta [słodkie lub słone], Zapakowane zestawy obiadowe
składające się głównie z ryżu, ale również z mięsa, ryb lub
warzyw, Lasagne, Kleiste kuleczki ryżowe, Przekąski wieloziarniste, Przekąski wykonane z mąki kukurydzianej, Ciasteczka ryżowe, Solone wyroby piekarnicze, Koreczki, kanapeczki,
Gotowe dania z ryżu, Zawijana kanapka typu wrap, Makaron
z serem, Dziczyzna w cieście, Gotowe desery [na bazie czekolady], Brioszki (drożdżowe bułeczki), Naleśniki [cienkie], Potrawy z makaronu, Przekąski wykonane z mąki razowej, Gotowe
potrawy na bazie makaronu, Czipsy na bazie zbóż, Przekąski wytwarzane z muesli, Wyroby piekarnicze składające się
z warzyw i mięsa, Przekąski na bazie ryżu, Tamales, Przekąski
słone na bazie zbóż, Gotowe pizze, Ciastka z prosa, Naleśniki,
Suche i płynne potrawy gotowe do jedzenia, głównie składające się z makaronów, Placki z nadzieniem z warzyw, Spaghetti i klopsy, Gotowe do spożycia solone przekąski z mąki
kukurydzianej formowane przez wyciskanie, Kleik ryżowo-dyniowy [hobak-juk], Batoniki zbożowe będące zamiennikami posiłków, Wyroby piekarnicze składające się z warzyw
i drobiu, Przekąski przyrządzone z mąki ziemniaczanej, Ryż
smażony po chińsku, Gotowe potrawy zawierające [głównie]
makaron, Drób w cieście, Kanapki, Dania gotowe suche lub
w płynie, zawierające głównie ryż, Przekąski wykonane z mąki
zbożowej, Ciasta zawierające mięso, Sałatka ryżowa, Puddingi do użytku jako desery, Batony zbożowe i energetyczne,
Sałatka z makaronu typu rurki, Wyroby cukiernicze, Gotowe posiłki w formie pizzy, Makarony zawierające nadzienia,
Wyroby piekarnicze z warzywami i rybami, Potrawy gotowe
na bazie makaronu, Ciasto na bazie jaj, Posiłki składające się
głównie z makaronów, Desery czekoladowe, Gotowy lunch
w pudełku składający się z ryżu, z dodatkiem mięsa, ryby lub
warzyw, Pizza, Przekąski wykonane z mąki sojowej, Burrito,
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Przekąski z ekstrudowanej pszenicy, Ciasto z przyprawionymi owocami, Dania na bazie ryżu, Kanapki tostowe opiekane,
Przekąski wykonane z kukurydzy, Chow mein [dania na bazie
makaronu], Tabule [sałatka z kuskus], Gotowe desery [wyroby
piekarnicze], Risotto, Tacos [danie meksykańskiej, Hamburgery gotowane i w bułkach, Paszteciki z wieprzowiny, Przekąski
wykonane z mąki ryżowej, Przekąski na bazie zbóż, Przekąski
składające się z produktów zbożowych, Gotowe potrawy zawierające [głównie] ryż, Ciastka owsiane, Warzywa w cieście,
Przekąski wykonane ze skrobi zbożowej, Opiekane kanapki
z serem i z szynką, Przekąski składające się głównie z chleba,
Tortille, Ramen (japońskie danie na bazie makaronu), Gotowa
solona żywność przyrządzona z mąki ziemniaczanej, Fajitas
(grillowane mięso podawane na pszennej lub kukurydzianej
tortilli), 31 Produkty rolne, ogrodnicze i leśne (niepreparowane i niekonserwowane), ziarno (nasiona), Świeże owoce i warzywa, słód, migdały, orzechy i orzechy kokosowe, Produkty
pochodzące z upraw ekologicznych, oraz wyprodukowane
z produktów pochodzących z upraw ekologicznych, 32 Soki
owocowe [napoje], Soki, Mieszane soki owocowe, Soki warzywne [napoje], Napoje z sokiem ananasowym, Napoje
owocowe i soki owocowe, Soki warzywne, 43 Usługi cateringu zewnętrznego, Informacje i doradztwo w zakresie przygotowywania posiłków, Udzielanie informacji związanych
z przygotowywaniem żywności i napojów, Usługi doradcze
w dziedzinie kateringu obejmującego żywność i napoje,
Usługi doradcze dotyczące żywności, Usługi zaopatrzenia
w żywność i napoje, Usługi doradcze w zakresie przygotowania żywności, Usługi kateringowe w zakresie zaopatrzenia
w żywność, Spersonalizowane usługi planowania posiłków
za pośrednictwem strony internetowej, Usługi w zakresie
cateringu żywności dietetycznej, Usługi polegające na udostępnianiu witryny internetowej oraz udostępnianiu baz
danych zawierających przepisy i porady kulinarne, Usługi
doradcze w dziedzinie gastronomii, Usługi doradcze w zakresie planowania jadłospisu dla osób trzecich, 44 Usługi
dietetyków, Usługi w zakresie planowania i nadzorowania
diety, Usługi doradcze i konsultingowe w dziedzinie dietetyki, w tym poradnictwo indywidualne i grupowe, Usługi polegające na prowadzeniu badań i doświadczeń w dziedzinie
dietetyki, Usługi informacyjne w dziedzinie dietetyki, Usługi
polegające na udostępnianiu witryny internetowej zawierającej informacje i porady dotyczące odżywiania, programów
dietetycznych, kontrolowania i redukcji wagi oraz stylu życia
związanego z właściwym odżywianiem oraz kontrolowaniem wagi.
536801
(220) 2021 11 22
REPUBLIKA SMAKOSZY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) REPUBLIKA SMAKOSZY
(510), (511) 29 Desery mleczne, Jogurty, Jogurty kremowe,
Zupy z makaronem, Zupy, Desery owocowe, Jogurty smakowe, Desery wykonane z produktów mlecznych, Jogurty
pitne, Desery jogurtowe, Zupy i wywary, ekstrakty mięsne,
Jogurty o smaku owocowym, Jogurty o niskiej zawartości
tłuszczu, 30 Gotowe produkty spożywcze w postaci sosów, Przekąski wykonane z pszenicy, Przekąski z kukurydzy,
Ouiche, Gotowe potrawy na bazie ryżu, Owoce pod kruszonką, Naleśniki słone, Batony gotowe do spożycia na bazie czekolady, Przekąski słone na bazie kukurydzy, Przekąski
składające się głównie z wyciśniętych ziaren zbóż, Batoniki
na bazie czekolady będące zamiennikami posiłków, Placki,
Desery z muesli, Przekąski na bazie tortilli, Potrawy składające
się głównie z ryżu, Sałatka z makaronem, Placki z kurczakiem,
(210)
(731)
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Wrapy z kurczakiem, Tostowe opiekane kanapki z serem,
Ciasta [słodkie lub słone], Zapakowane zestawy obiadowe
składające się głównie z ryżu, ale również z mięsa, ryb lub
warzyw, Lasagne, Kleiste kuleczki ryżowe, Przekąski wieloziarniste, Przekąski wykonane z mąki kukurydzianej, Ciasteczka ryżowe, Solone wyroby piekarnicze, Koreczki, kanapeczki,
Gotowe dania z ryżu, Zawijana kanapka typu wrap, Makaron
z serem, Dziczyzna w cieście, Gotowe desery [na bazie czekolady], Brioszki (drożdżowe bułeczki), Naleśniki [cienkie], Potrawy z makaronu, Przekąski wykonane z mąki razowej, Gotowe
potrawy na bazie makaronu, Czipsy na bazie zbóż, Przekąski wytwarzane z muesli, Wyroby piekarnicze składające się
z warzyw i mięsa, Przekąski na bazie ryżu, Tamales, Przekąski
słone na bazie zbóż, Gotowe pizze, Ciastka z prosa, Naleśniki,
Suche i płynne potrawy gotowe do jedzenia, głównie składające się z makaronów, Placki z nadzieniem z warzyw, Spaghetti i klopsy, Gotowe do spożycia solone przekąski z mąki
kukurydzianej formowane przez wyciskanie, Kleik ryżowo-dyniowy [hobak-juk], Batoniki zbożowe będące zamiennikami posiłków, Wyroby piekarnicze składające się z warzyw
i drobiu, Przekąski przyrządzone z mąki ziemniaczanej, Ryż
smażony po chińsku, Gotowe potrawy zawierające [głównie]
makaron, Drób w cieście, Kanapki, Dania gotowe suche lub
w płynie, zawierające głównie ryż, Przekąski wykonane z mąki
zbożowej, Ciasta zawierające mięso, Sałatka ryżowa, Puddingi do użytku jako desery, Batony zbożowe i energetyczne,
Sałatka z makaronu typu rurki, Wyroby cukiernicze, Gotowe posiłki w formie pizzy, Makarony zawierające nadzienia,
Wyroby piekarnicze z warzywami i rybami, Potrawy gotowe
na bazie makaronu, Ciasto na bazie jaj, Posiłki składające się
głównie z makaronów, Desery czekoladowe, Gotowy lunch
w pudełku składający się z ryżu, z dodatkiem mięsa, ryby lub
warzyw, Pizza, Przekąski wykonane z mąki sojowej, Burrito,
Przekąski z ekstrudowanej pszenicy, Ciasto z przyprawionymi owocami, Dania na bazie ryżu, Kanapki tostowe opiekane,
Przekąski wykonane z kukurydzy, Chow mein [dania na bazie
makaronu], Tabule [sałatka z kuskus], Gotowe desery [wyroby
piekarnicze], Risotto, Tacos [danie meksykańskiej, Hamburgery gotowane i w bułkach, Paszteciki z wieprzowiny, Przekąski
wykonane z mąki ryżowej, Przekąski na bazie zbóż, Przekąski
składające się z produktów zbożowych, Gotowe potrawy zawierające [głównie] ryż, Ciastka owsiane, Warzywa w cieście,
Przekąski wykonane ze skrobi zbożowej, Opiekane kanapki
z serem i z szynką, Przekąski składające się głównie z chleba,
Tortille, Ramen (japońskie danie na bazie makaronu), Gotowa
solona żywność przyrządzona z mąki ziemniaczanej, Fajitas
(grillowane mięso podawane na pszennej lub kukurydzianej
tortilli), 31 Produkty rolne, ogrodnicze i leśne (niepreparowane i niekonserwowane), ziarno (nasiona), Świeże owoce i warzywa, słód, migdały, orzechy i orzechy kokosowe, Produkty
pochodzące z upraw ekologicznych, oraz wyprodukowane
z produktów pochodzących z upraw ekologicznych, 32 Soki
owocowe [napoje], Soki, Mieszane soki owocowe, Soki warzywne [napoje], Napoje z sokiem ananasowym, Napoje
owocowe i soki owocowe, Soki warzywne, 43 Usługi cateringu zewnętrznego, Informacje i doradztwo w zakresie przygotowywania posiłków, Udzielanie informacji związanych
z przygotowywaniem żywności i napojów, Usługi doradcze
w dziedzinie kateringu obejmującego żywność i napoje,
Usługi doradcze dotyczące żywności, Usługi zaopatrzenia
w żywność i napoje, Usługi doradcze w zakresie przygotowania żywności, Usługi kateringowe w zakresie zaopatrzenia
w żywność, Spersonalizowane usługi planowania posiłków
za pośrednictwem strony internetowej, Usługi w zakresie
cateringu żywności dietetycznej, Usługi polegające na udostępnianiu witryny internetowej oraz udostępnianiu baz
danych zawierających przepisy i porady kulinarne, Usługi
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doradcze w dziedzinie gastronomii, Usługi doradcze w zakresie planowania jadłospisu dla osób trzecich, 44 Usługi
dietetyków, Usługi w zakresie planowania i nadzorowania
diety, Usługi doradcze i konsultingowe w dziedzinie dietetyki, w tym poradnictwo indywidualne i grupowe, Usługi polegające na prowadzeniu badań i doświadczeń w dziedzinie
dietetyki, Usługi informacyjne w dziedzinie dietetyki, Usługi
polegające na udostępnianiu witryny internetowej zawierającej informacje i porady dotyczące odżywiania, programów
dietetycznych, kontrolowania i redukcji wagi oraz stylu życia
związanego z właściwym odżywianiem oraz kontrolowaniem wagi.
(210)
(731)
(540)
(540)

536806
(220) 2021 11 23
WILK MICHAŁ WILK SPORT TEAM, Żory
(znak słowno-graficzny)
WILK SPORT TEAM www.wilksport.pl

(531)

03.01.08, 26.01.01, 26.01.04, 26.01.15, 26.01.18, 26.01.21,
27.05.01, 24.17.02
(510), (511) 9 Filmy, nagrania video, nagrania audio i inne
rodzaje elektronicznych publikacji tekstowych, słownych
i obrazowych utrwalonych na nośnikach komputerowych
[media content], Utrwalone na nośnikach komputerowych
informacje i dane [recorded content], 16 Książki, Broszury,
Czasopisma, Informatory, Podręczniki, Poradniki, Kalendarze,
Foldery, Afisze, Plakaty, Druki okolicznościowe, 41 Publikowanie książek, Publikowanie czasopism, Publikowanie tekstów
innych niż reklamowe, Publikowanie elektroniczne z dostępem on-Iine, Publikowanie blogów i stałych rubryk, także
w Internecie, Prowadzenie sesji szkoleniowych i treningowych, także w Internecie i w serwisie YouTube, Organizowanie i prowadzenie wykładów, Organizowanie i prowadzenie
konferencji, seminariów, odczytów, Organizowanie spotkań,
zjazdów, Usługi sportowe, Planowanie treningów sportowych, Organizowanie procesu treningowego, Instruktaż
w zakresie aktywności ruchowej, wychowania fizycznego
i treningu kondycyjnego, Organizowanie i prowadzenie treningów sportowych i szkoleń sportowych, Organizowanie
zajęć i pokazów sportowych, Organizowanie zawodów
sportowych, Organizowanie obozów kondycyjnych oraz
imprez rekreacyjnych i sportowych, Organizowanie zajęć
edukacyjnych.
536811
(220) 2021 11 23
BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Fundacja Pekao
(510), (511) 16 Publikacje drukowane, Raporty, Książki,
Kompendia wiedzy, Poradniki, Przewodniki, Opracowania,
Monografie, Reklamy drukowane, Periodyki, Kalendarze,
Katalogi, Almanachy, Broszury, Formularze, Publikacje promocyjne, Afisze, Albumy, Atlasy, Fotografie, Plakaty, Naklejki,
Nalepki, Obwoluty, Prospekty, Rysunki, Materiały szkolenio(210)
(731)
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we i instruktażowe (z wyjątkiem aparatów), Reprezentacje
graficzne, Skoroszyty, Szyldy papierowe, Tablice drukowane, Torby papierowe, Torebki oraz artykuły do pakowania
i przechowywania z papieru lub kartonu, Ulotki, Materiały
z tworzyw sztucznych do pakowania, 35 Usługi reklamowe,
marketingowe i promocyjne związane z działalnością fundacji, Reklama, Usługi reklamowe ukierunkowane na promowanie działań w zakresie inicjatyw niesienia pomocy
osobom chorym i niepełnosprawnym, Usługi charytatywne, mianowicie organizowanie osób fizycznych w celu
realizacji projektów na rzecz osób zubożałych, pokrzywdzonych i cierpiących oraz ofiar klęsk żywiołowych, Usługi
reklamowe w celu zwiększania świadomości społecznej
w zakresie kwestii społecznych, ochrony środowiska, upowszechnienia kultury fizycznej i sportu, Sponsoring promocyjny, Promowanie wydarzeń specjalnych, Marketing
imprez i wydarzeń, Usługi public relations, Usługi promocyjne w formie sponsorowania wydarzeń sportowych,
Dystrybucja materiałów promocyjnych, Organizowanie,
prowadzenie i obsługa kampanii oraz akcji promocyjnych,
Promocja online stron internetowych, Usługi w zakresie
strategii rozwoju przedsiębiorstw i przedsiębiorczości,
Analizy świadomości społecznej w dziedzinie zarządzania przedsiębiorstwami, Usługi zarządzania społecznością
online, Usługi doradztwa w zakresie ww, usług, Informacja
o ww, usługach, w tym również prezentowana za pośrednictwem internetu, 36 Sponsorowanie finansowe, Patronat
finansowy, Sponsorowanie finansowe imprez kulturalnych,
akcji społecznych, seminariów, sympozjów, konferencji,
wykładów, odczytów, konkursów i plebiscytów, Organizowanie funduszy, Usługi w zakresie mecenatu i sponsoringu finansowego, Usługi w zakresie pozyskiwania środków finansowych, Usługi organizowania funduszy na cele
dobroczynne, wspierania rzeczowego i finansowego osób
fizycznych i instytucji, Organizacja zbiórek finansowych,
Usługi w zakresie inicjowania programów stypendialnych,
Finansowanie, Finansowanie społecznościowe, Pomoc
finansowa, Usługi finansowe, Usługi bankowe, Usługi doradztwa w zakresie ww, usług, Informacja o ww, usługach,
w tym również prezentowana za pośrednictwem internetu,
41 Organizowanie i prowadzenie konferencji, wykładów,
szkoleń, odczytów, kongresów, seminariów, sympozjów,
prelekcji, dyskusji, sesji, wystaw, spotkań, konkursów, plebiscytów, koncertów, warsztatów, pokazów, Organizowanie
wydarzeń kulturalnych, Organizowanie konkursów edukacyjnych i wystaw związanych z edukacją, Organizowanie
programów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży, Warsztaty tematyczne, Nauczanie i promowanie wiedzy ekonomicznej oraz przedsiębiorczości, Organizowanie wydarzeń
w celu popularyzowania wiedzy bankowej, Informacja
i wiadomości online w dziedzinie edukacji i kultury, Publikowanie książek i tekstów innych niż teksty reklamowe, Publikacje elektroniczne on-line, Usługi doradztwa w zakresie
ww, usług, Informacja o ww, usługach, w tym również prezentowana za pośrednictwem internetu, 42 Publikowanie
informacji naukowych, Kompilacja informacji naukowych,
Sporządzanie raportów naukowych, Usługi badawczo-rozwojowe, Projektowanie systemów informatycznych
związanych z finansami, Sporządzanie raportów dotyczących badań naukowych, Udostępnianie informacji online
w zakresie badań naukowych i technologicznych z komputerowej bazy danych lub internetu, Udzielanie informacji
dotyczących badań naukowych, Udzielanie informacji online na temat usług analiz i badań naukowych, Usługi doradztwa w zakresie ww, usług, Informacja o ww, usługach,
w tym również prezentowana za pośrednictwem internetu.
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536835
(220) 2021 11 24
MEDSERVICE SZTANDAR SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Gliwice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MEDSERVICE

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12, 02.09.01
(510), (511) 5 Amalgamaty dentystyczne, antyseptyki, bandaże higieniczne, bandaże opatrunkowe, biocydy, bransolety do celów leczniczych, cementy dentystyczne, chemiczne
przewodniki do elektrod, elektrokardiografów, chirurgiczne
materiały opatrunkowe, chloroform, chusteczki nasączane
płynami farmaceutycznymi, dentystyczne materiały ścierne,
diastaza do celów medycznych, gaza opatrunkowa, gazy
do celów medycznych, gąbka do ran, tamponiki do odkażania miejsc iniekcji, gencjana do celów farmaceutycznych, implanty chirurgiczne w postaci żywych tkanek, kleje dentystyczne do protez, kompresy, lakiery dentystyczne, leki dla
ludzi, leki do celów stomatologicznych, leki do celów weterynaryjnych, leki pomocnicze, mastyksy dentystyczne, materiały dentystyczne do odcisków, materiały opatrunkowe, materiały opatrunkowe chirurgiczne, odczynniki chemiczne
do celów medycznych lub weterynaryjnych, opaski barkowe
do celów chirurgicznych, opaski higieniczne, plastry do celów medycznych, plastry lecznicze przylepne, plastry tamujące krwawienie, plastry z opatrunkiem uciskającym, preparaty bakteryjne do celów medycznych lub weterynaryjnych,
preparaty biologiczne do celów weterynaryjnych, preparaty
chemiczno-farmaceutyczne, preparaty farmaceutyczne,
preparaty bakteriologiczne do celów medycznych i weterynaryjnych, preparaty biologiczne do celów medycznych,
preparaty chemiczne do celów farmaceutycznych, preparaty chemiczne do celów medycznych, preparaty chemiczne
do celów weterynaryjnych, preparaty diagnostyczne do celów medycznych, separator osocza z krwi, radiologiczne
substancje kontrastowe do celów medycznych, substancje
radioaktywne do celów medycznych, substancje żrące
do celów farmaceutycznych, środki bakteriobójcze, środki
czyszczące, środki tamujące krwawienia, taśmy przylepne
do celów medycznych, tkaniny chirurgiczne, wata antyseptyczna, wata aseptyczna, wata higroskopijna, wyposażone
apteczki przenośne, wyposażone apteczki przenośne pierwszej pomocy, 9 Analizatory glukozy, hemoglobiny i opadu
OB, aparatura do analizy inna niż do celów medycznych, aparatura do przetwarzania informacji, aparatura elektryczna
do komutacji, aparatura i instrumenty chemiczne, aparatura
i instrumenty optyczne, aparaty do radiologii do celów przemysłowych, aparaty i przyrządy do ważenia, chromatografy
do celów laboratoryjnych, czytniki kodów kreskowych, drukarki termotransferowe, ekrany radiologiczne do celów przemysłowych, instrumenty medyczne, karty magnetyczne kodowane, kodery magnetyczne, komputery, komutatory, programy komputerowe typu software ładowalne, programy
komputerowe nagrane, rastry do chemigrafii, rastry do chemiografii, oprogramowanie stałe komputerowe nagrane,
sterujące programy komputerowe systemu operacyjnego
nagrane, termometry nie do celów medycznych, urządzenia
do identyfikacji preparatów krwiopochodnych w oparciu
o kody kreskowe, urządzenia do komunikacji wewnętrznej,
urządzenia do przetwarzania informacji, urządzenia do ważenia, wskaźniki ilości, wskaźniki napromieniowania krwi, zestawy przyborów do analizy mikroskopijnej, zewnętrzne
komputerowe urządzenia peryferyjne, 10 Aparatura anestezjologiczna, aparatura dentystyczna elektryczna, aparatura
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diagnostyczna do celów medycznych, aparatura do analizy
do celów medycznych, aparatura do analizy krwi, aparatura
do leczenia głuchoty, aparatura do radioterapii, aparatura
i instalacje do wytwarzania promieni rentgenowskich do celów medycznych, aparatura i instrumenty chirurgiczne, aparatura i instrumenty dentystyczne, aparaty do mierzenia tętniczego ciśnienia krwi, aparaty do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi, aparaty do reanimacji, aparaty i instrumenty
medyczne, aparaty i narzędzia weterynaryjne, Aparaty radiologiczne do celów medycznych, aparaty rentgenowskie
do celów medycznych, bandaże elastyczne, bandaże gipsowane, bandaże usztywniające ortopedyczne, chirurgiczne
prześcieradła sterylne, dializatory, dreny do celów medycznych,
ekrany radiologiczne do celów medycznych, filmy dozymetryczne stosowane w radiologii, kasety dozymetryczne służące
do walidacji radiatorów, elektrody do celów medycznych, elektrokardiografy, filtry promieni ultrafioletowych do celów leczniczych, fotele lekarskie i dentystyczne, galwaniczna aparatura terapeutyczna, gastroskopy, gaziki do czyszczenia wgłębień ciała, gąbki chirurgiczne, gorsety brzuszne, gorsety
do celów leczniczych, hematometry, igły do akupunktury,
igły do celów medycznych, implanty z materiałów syntetycznych, inhalatory, inkubatory dla noworodków, inkubatory
medyczne, irygatory do celów medycznych, irygatory
do wstrzykiwania, irygatory do wstrzykiwań, klamry chirurgiczne, kolby radowe do celów medycznych, kompresory
chirurgiczne, kompresy termoelektryczne, kroplomierze
do celów medycznych, lampy promieni rentgenowskich
do celów medycznych, lampy ultrafioletowe do celów leczniczych, lancety, lasery do celów medycznych, lusterka chirurgiczne, lusterka dentystyczne, łóżka hydrostatyczne
do celów leczniczych, maski stosowane przez personel medyczny, meble specjalne do celów medycznych, narzędzia
do nacinania do celów chirurgicznych, nici chirurgiczne,
oftalmometry, oftalmoskopy, opaski gipsowane, opaski podtrzymujące, pasy galwaniczne do celów leczniczych, podkłady zapobiegające tworzeniu się odleżyn, pojemniki do podawania leków, protezy, przyborniki lekarskie, przyborniki
na instrumenty medyczne, przyborniki na instrumenty chirurgiczne, przyrządy do leczniczych ćwiczeń gimnastycznych, przyrządy do fizykoterapii, rentgenografia do celów
medycznych, respiratory do sztucznego oddychania, sfigmomanometry, skalpele, sprzęt laboratoryjny do celów medycznych, stoły operacyjne, strzykawki do celów medycznych, nakłuwacze, strzykawki do cewki moczowej, strzykawki do zastrzyków, strzykawki domaciczne, strzykawki podskórne, termometry do celów medycznych, termometry kliniczne i osobiste, urządzenia do gimnastyki leczniczej, urządzenia do terapii galwanicznej, urządzenia zabezpieczające
przed promieniami rentgenowskimi do celów medycznych,
35 Usługi sprzedaży, w tym sprzedaż przez Internet, towarów: amalgamaty dentystyczne, antyseptyki, bandaże higieniczne, bandaże opatrunkowe, biocydy, bransolety do celów
leczniczych, cementy dentystyczne, chemiczne przewodniki
do elektrod, elektrokardiografów, chirurgiczne materiały
opatrunkowe, chloroform, chusteczki nasączane płynami
farmaceutycznymi, dentystyczne materiały ścierne, diastaza
do celów medycznych, gaza opatrunkowa, gazy do celów
medycznych, gąbka do ran, tamponiki do odkażania miejsc
iniekcji, gencjana do celów farmaceutycznych, implanty chirurgiczne w postaci żywych tkanek, kleje dentystyczne
do protez, kompresy, lakiery dentystyczne, leki dla ludzi, leki
do celów stomatologicznych, leki do celów weterynaryjnych,
leki pomocnicze, mastyksy dentystyczne, materiały dentystyczne do odcisków, materiały opatrunkowe, materiały opatrunkowe chirurgiczne, odczynniki chemiczne do celów medycznych lub weterynaryjnych, opaski barkowe do celów
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chirurgicznych, opaski higieniczne, plastry do celów medycznych, plastry lecznicze przylepne, plastry tamujące
krwawienie, Plastry z opatrunkiem uciskającym, preparaty
bakteryjne do celów medycznych lub weterynaryjnych, preparaty biologiczne do celów weterynaryjnych, preparaty
chemiczno-farmaceutyczne, preparaty farmaceutyczne,
preparaty bakteriologiczne do celów medycznych i weterynaryjnych, preparaty biologiczne do celów medycznych,
preparaty chemiczne do celów farmaceutycznych, preparaty chemiczne do celów medycznych, preparaty chemiczne
do celów weterynaryjnych, preparaty diagnostyczne do celów medycznych, separator osocza z krwi, radiologiczne
substancje kontrastowe do celów medycznych, substancje
radioaktywne do celów medycznych, substancje żrące
do celów farmaceutycznych, środki bakteriobójcze, środki
czyszczące, środki tamujące krwawienia, taśmy przylepne
do celów medycznych, tkaniny chirurgiczne, wata antyseptyczna, wata aseptyczna, wata higroskopijna, wyposażone
apteczki przenośne, wyposażone apteczki przenośne pierwszej pomocy, analizatory glukozy, hemoglobiny i opadu OB,
aparatura do analizy inna niż do celów medycznych, aparatura do przetwarzania informacji, aparatura elektryczna
do komutacji, aparatura i instrumenty chemiczne, aparatura
i instrumenty optyczne, aparaty do radiologii do celów przemysłowych, aparaty i przyrządy do ważenia, chromatografy
do celów laboratoryjnych, czytniki kodów kreskowych, drukarki termotransferowe, ekrany radiologiczne do celów przemysłowych, instrumenty medyczne, karty magnetyczne kodowane, kodery magnetyczne, komputery, komutatory, programy komputerowe typu software ładowalne, programy
komputerowe nagrane, Rastry do chemigrafii, rastry do chemiografii, oprogramowanie stałe komputerowe nagrane,
sterujące programy komputerowe systemu operacyjnego
nagrane, termometry nie do celów medycznych, urządzenia
do identyfikacji preparatów krwiopochodnych w oparciu
o kody kreskowe, urządzenia do komunikacji wewnętrznej,
urządzenia do przetwarzania informacji, urządzenia do ważenia, wskaźniki ilości, wskaźniki napromieniowania krwi, zestawy przyborów do analizy mikroskopijnej, zewnętrzne
komputerowe urządzenia peryferyjne, aparatura anestezjologiczna, aparatura dentystyczna elektryczna, aparatura diagnostyczna do celów medycznych, aparatura do analizy
do celów medycznych, aparatura do analizy krwi, aparatura
do leczenia głuchoty, aparatura do radioterapii, aparatura
i instalacje do wytwarzania promieni rentgenowskich do celów medycznych, aparatura i instrumenty chirurgiczne, aparatura i instrumenty dentystyczne, aparaty do mierzenia tętniczego ciśnienia krwi, aparaty do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi, aparaty do reanimacji, aparaty i instrumenty
medyczne, aparaty i narzędzia weterynaryjne, aparaty radiologiczne do celów medycznych, aparaty rentgenowskie
do celów medycznych, bandaże elastyczne, bandaże gipsowane, bandaże usztywniające ortopedyczne, chirurgiczne
prześcieradła sterylne, dializatory, dreny do celów medycznych, ekrany radiologiczne do celów medycznych, filmy dozymetryczne stosowane w radiologii, kasety dozymetryczne
służące do walidacji radiatorów, elektrody do celów medycznych, elektrokardiografy, filtry promieni ultrafioletowych
do celów leczniczych, fotele lekarskie i dentystyczne, galwaniczna aparatura terapeutyczna, gastroskopy, gaziki
do czyszczenia wgłębień ciała, gąbki chirurgiczne, gorsety
brzuszne, gorsety do celów leczniczych, hematometry, igły
do akupunktury, igły do celów medycznych, implanty z materiałów syntetycznych, inhalatory, inkubatory dla noworodków, inkubatory medyczne, irygatory do celów medycznych,
irygatory do wstrzykiwania, irygatory do wstrzykiwań, klamry chirurgiczne, Kolby radowe do celów medycznych, kom-
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presory chirurgiczne, kompresy termoelektryczne, kroplomierze do celów medycznych, lampy promieni rentgenowskich do celów medycznych, lampy ultrafioletowe do celów
leczniczych, lancety, lasery do celów medycznych, lusterka
chirurgiczne, lusterka dentystyczne, łóżka hydrostatyczne
do celów leczniczych, maski stosowane przez personel medyczny, meble specjalne do celów medycznych, narzędzia
do nacinania do celów chirurgicznych, nici chirurgiczne,
oftalmometry, oftalmoskopy, opaski gipsowane, opaski podtrzymujące, pasy galwaniczne do celów leczniczych, podkłady zapobiegające tworzeniu się odleżyn, pojemniki do podawania leków, protezy, przyborniki lekarskie, przyborniki
na instrumenty medyczne, przyborniki na instrumenty chirurgiczne, przyrządy do leczniczych ćwiczeń gimnastycznych, przyrządy do fizykoterapii, rentgenografia do celów
medycznych, respiratory do sztucznego oddychania, Sfigmomanometry, skalpele, sprzęt laboratoryjny do celów medycznych, stoły operacyjne, strzykawki do celów medycznych, nakłuwacze, strzykawki do cewki moczowej, strzykawki do zastrzyków, strzykawki domaciczne, strzykawki podskórne, termometry do celów medycznych, termometry kliniczne i osobiste, urządzenia do gimnastyki leczniczej, urządzenia do terapii galwanicznej, urządzenia zabezpieczające
przed promieniami rentgenowskimi do celów medycznych,
37 Serwis aparatury i sprzętu medycznego.

(531) 27.05.01, 29.01.12, 02.09.04, 26.07.09, 26.03.12
(510), (511) 9 Etui do okularów, lornetki, lornety, lupy, lusterka optyczne, artykuły do wyrobu okularów, oprawki do okularów, oprawki do pince-nez, binokle, osłony obiektywów
przeciwsłoneczne, osłony przeciwoślepieniowe, okulary
przeciwoślepieniowe, okulary przeciwsłoneczne, okulary 3D,
soczewki korekcyjne, soczewki płaskie i korekcyjne przeciwsłoneczne ze szkła i tworzyw sztucznych, szkła okularowe
przeciwsłoneczne, szkła kontaktowe, szkła optyczne, pryzmaty (optyka), sznureczki do okularów, urządzenia i przyrządy optyczne, wyroby optyczne, 35 Prowadzenie usług
w zakresie działalności handlowej w zakresie kompleksowej
oferty towarów z zakresu sprzętu optycznego dla ludzi w celach leczniczych, korygujących wzrok oraz zapobiegających
olśnieniom przeciwsłonecznymi, Agencje importowo-eksportowe, Handlowe informacje i porady udzielane konsumentom, Prezentowanie produktów w mediach dla celów
sprzedaży detalicznej, Organizowanie targów i wystaw
w celach handlowych lub reklamowych, Pokazy towarów,
Reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, Reklamy radiowe, telewizyjne, prasowe, 44 Prowadzenie usług optycznych w zakresie doboru leczniczych szkieł i soczewek okularowych o całkowitej lub różnej przepuszczalności światła,
dobór i kształtowanie oprawek okularowych leczniczych
i przeciwsłonecznych, Usługi doradcze w dziedzinie zdrowia.

(210)
(731)

536867
(220) 2021 11 24
GRUPA NEOMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) QUO VADIS CARDIOLOGIA?

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

(531) 27.05.01, 29.01.14, 02.01.16, 02.01.23
(510), (511) 9 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, Utrwalone na nośnikach
informacje i dane, 35 Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, Usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe,
38 Dostarczanie i wynajem infrastruktury i sprzętu telekomunikacyjnego, Usługi telekomunikacyjne, Telekomunikacja,
40 Powielanie nagrań audio i video, 41 Publikowanie, sprawozdawczość i pisanie tekstów, Tłumaczenia, Usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, Organizowanie i obsługa
konferencji.

(531) 27.05.01, 26.01.01, 29.01.12
(510), (511) 9 Platformy oprogramowania komputerowego,
Platformy oprogramowania komputerowego służące do zarządzania budową domu oraz zarządzania wykończeniem
i remontami mieszkań, Platformy oprogramowania komputerowego zapewniające współpracę pomiędzy indywidualnym
inwestorem a profesjonalnymi uczestnikami w danej branży,
Aplikacje mobilne, Aplikacje mobilne służące do zarządzania
budową domu oraz zarządzania wykończeniem i remontami
mieszkań, Aplikacje mobilne zapewniające współpracę pomiędzy indywidualnym inwestorem a profesjonalnymi uczestnikami w danej branży, Oprogramowanie, Oprogramowanie
służące do zarządzania budową domu, zarządzania wykończeniem i remontami mieszkań, Oprogramowanie zapewniające
współpracę pomiędzy indywidualnym inwestorem a profesjonalnymi uczestnikami w danej branży, 35 Promocja towarów
dla osób trzecich, Promocja online sieci komputerowych i stron
internetowych, Marketing dotyczący promocji, Usługi marketingowe, Dostarczanie informacji marketingowej, Przygotowywanie planów marketingowych, Prowadzenie badań marketingowych, Planowanie strategii marketingowych, Doradztwo
w zakresie marketingu, Zarządzanie działalnością gospodarczą,
Rozpowszechnianie materiałów reklamowych w internecie,
Wynajmowanie przestrzeni reklamowej, Rozpowszechnianie
sponsorowanych powierzchni reklamowych, Zarządzanie biznesowe dla sklepów, Administrowanie działalnością gospodarczą w zakresie sklepów detalicznych, Pomoc w organizowaniu
działalności gospodarczej, Administracja biznesowa w zakresie transportu i dostaw, Negocjowanie i zawieranie transakcji
handlowych dla osób trzecich za pośrednictwem systemów

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

536893
(220) 2021 11 23
KAMIŃSKA AGNIESZKA OPTYK VISION, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
VISION

536916
(220) 2021 11 25
BIMLY PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA, Białystok
(znak słowno-graficzny)
bimly
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telekomunikacji, Pośrednictwo w kontaktach handlowych i gospodarczych, Pośrednictwo w zakresie transakcji handlowych
i umów handlowych, Reklamowanie usług innych dostawców,
umożliwiając klientom dogodne obejrzenie i porównanie usług
tych dostawców, Skomputeryzowane usługi w zakresie składania zamówień online, Promowanie towarów i usług osób trzecich przez sieci komputerowe i komunikacyjne, Usługi handlu
detalicznego w zakresie materiałów budowlanych, Zarządzanie
działalnością gospodarczą w zakresie projektów budowlanych,
Usługi administracyjne w zakresie kierowania na konsultacje
do generalnych wykonawców budowlanych, 36 Obsługa płatności, Elektroniczne przetwarzanie płatności, Usługi w zakresie
administrowania płatności, Elektroniczne transakcje pieniężne, Usługi płatności w handlu elektronicznym, Usługi portfela
elektronicznego (usługi w zakresie płatności), Usługi związane z dokonywaniem transakcji finansowych, Pośrednictwo
w umowach kredytowych, Organizowanie finansowania w zakresie operacji budowlanych, Finansowanie inwestycji budowlanych, Organizowanie finansowania projektów budowlanych,
Usługi doradztwa związane z finansowaniem robót budowlanych oraz projektów z zakresu infrastruktury, Sporządzanie
raportów finansowych w zakresie projektów budowlanych,
42 Platforma jako usługa [PaaS], Platforma jako usługa [PaaS]
obejmująca platformy oprogramowania do transmisji obrazów,
treści audiowizualnych, treści wideo i wiadomości, Platforma
jako usługa [PaaS] służąca do zarządzania budową domu oraz
zarządzania wykończeniem i remontami mieszkań, Platforma
jako usługa [PaaS] zapewniająca współpracę pomiędzy indywidualnym inwestorem a profesjonalnymi uczestnikami w danej
branży, Tworzenie platform internetowych, Oprogramowanie
jako usługa [SaaS], Oprogramowanie jako usługa [SaaS] służące
do zarządzania budową domu oraz zarządzania wykończeniem
i remontami mieszkań, Oprogramowanie jako usługa [SaaS] zapewniające współpracę pomiędzy indywidualnym inwestorem
a profesjonalnymi uczestnikami w danej branży, Pisanie oprogramowania komputerowego, Doradztwo komputerowe, Doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, Usługi
doradztwa informatycznego, Projektowanie i opracowywanie
systemów komputerowych, Opracowywanie projektów budowlanych, Doradztwo w zakresie projektów architektonicznych i budowlanych, Usługi projektowania wspomaganego
komputerowo w zakresie projektów budowlanych.
536917
(220) 2021 11 25
ADAMCZYK DOMINIK PRZEDSIĘBIORSTWO
PRODUKCYJNO HANDLOWO GASTRONOMICZNE
ICE-FULL, Tomaszów Mazowiecki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Delicioz
(210)
(731)

(531) 05.03.04, 26.13.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 33 Wina.
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536938
(220) 2021 11 25
FUNDACJA ŚWIĘTOKRZYSKICH SZEFÓW KUCHNI
I KUCHARZY, Kielce
(540) (znak słowny)
(540) La Chocolic
(510), (511) 30 Angielskie muffiny, Babeczki, Batoniki, Batoniki cukiernicze, Batony czekoladowe, Bezy, Biszkopty,
Brownie [ciastka czekoladowe], Brioszki (drożdżowe bułeczki), Bułeczki, Bułki, Chleb, Ciasta, Ciasta czekoladowe, Ciasta
mrożone, Ciasteczka, Ciastka, Ciasto biszkoptowe, Ciasto
francuskie, Ciasto kruche, Crème brûlées [przypalony krem],
Croissant [rogaliki z ciasta francuskiego], Cukierki, Czekolada, Czekolada bezmleczna, Czekolada mleczna, Czekolada
mleczna w tabliczkach, Czekolada pitna, Czekoladki, Czekoladowe dodatki smakowe, Czekoladowe wyroby cukiernicze zawierające praliny, Desery czekoladowe, Desery lodowe, Drażetki [niemedyczne wyroby cukiernicze], Dropsy
owocowe [słodycze], Dropsy owocowe [wyroby cukiernicze], Drożdżowe bułeczki, Dulce de leche [kajmak], Duże
miękkie bułki, Eklerki, Foremki z czekolady [do wypełniania],
Gofry czekoladowe, Gorąca czekolada, Gotowane wyroby
cukiernicze, Gotowe desery [na bazie czekolady], Gotowe
desery [wyroby cukiernicze], Gotowe desery [wyroby piekarnicze], Herbatniki, Jagody pokryte czekoladą, Jajka czekoladowe, Karmel, Karmelki [cukierki], Kawałeczki czekolady
do deserów, Kawałki ciast, Krakersy, Krem marshmallow, Kremy bawarskie, Kremy czekoladowe do smarowania, Króliczki z czekolady, Krówka (cukierek), Kruche ciasto, Lizaki, Lodowe słodycze, Lukier, Lukrecja [cukiernictwo], Magdalenki,
Marcepan, Masa cukrowa, Miękkie bułeczki, Cukierki mietowe, Migdały w polewie czekoladowej, Mleczne wyroby
cukiernicze, Mrożone mleczne wyroby cukiernicze, Musy,
Nadzienia czekoladowe do wyrobów piekarniczych, Nadzienie do słodyczy, Nadziewana czekolada, Napoje na bazie czekolady, z mlekiem, Napoleonki, Nielecznicze wyroby
cukiernicze, Nugat, Orzechy w czekoladzie, Orzechowe wyroby cukiernicze, Orzechy w polewie [wyroby cukiernicze],
Owoce w polewie czekoladowej, Pączki, Ozdoby choinkowe [jadalne], Pasty z czekolady i orzechów do smarowania kanapek, Pasty czekoladowe [do smarowania], Pianki,
Pierniczki, Piernik, Placki [ciasta] z nadzieniem owocowym,
Polewy cukiernicze, Posypka czekoladowa, Pralinki, Precelki,
Żelki [wyroby cukiernicze], Wyroby cukiernicze w polewie
czekoladowej, Wyroby cukiernicze z czekolady, Wyroby lodowe, Wyroby piekarnicze, Wyroby piekarnicze bezglutenowe, Wyroby cukiernicze, Torty truskawkowe, Trufle czekoladowe, Trufle [wyroby cukiernicze], Tarty, Tiramisu, Toffi,
Tort lodowy, Szarlotka, Suflety deserowe, Spody do tarty,
Sorbety, Słone herbatniki, Słodycze [cukierki], Słodkie bułki,
Sernik, Rogaliki, Rożki do lodów, Ptysie, 35 Usługi sprzedaży hurtowej, detalicznej i poprzez Internet następujących
towarów: angielskie muffiny, babeczki, batoniki, batoniki
cukiernicze, batony czekoladowe, bezy, biszkopty, brownie
[ciastka czekoladowe], brioszki (drożdżowe bułeczki), bułeczki, bułki, chleb, ciasta, ciasta czekoladowe, ciasta mrożone, ciasteczka, ciastka, ciasto biszkoptowe, ciasto francuskie,
ciasto kruche, crème brûlées [przypalony krem], croissant
[rogaliki z ciasta francuskiego], cukierki, czekolada, czekolada bezmleczna, czekolada mleczna, czekolada mleczna
w tabliczkach, czekolada pitna, czekoladki, czekoladowe
dodatki smakowe, czekoladowe wyroby cukiernicze zawierające praliny, desery czekoladowe, desery lodowe, drażetki
[niemedyczne wyroby cukiernicze], dropsy owocowe [słodycze], dropsy owocowe [wyroby cukiernicze], drożdżowe
bułeczki, dulce de leche [kajmak], duże miękkie bułki, eklerki, foremki z czekolady [do wypełniania], gofry czekoladowe, gorąca czekolada, gotowane wyroby cukiernicze, goto(210)
(731)
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we desery [na bazie czekolady], gotowe desery [wyroby cukiernicze], gotowe desery [wyroby piekarnicze], herbatniki,
jagody pokryte czekoladą, jajka czekoladowe, karmel, karmelki [cukierki], kawałeczki czekolady do deserów, kawałki
ciast, krakersy, krem marshmallow, kremy bawarskie, kremy
czekoladowe do smarowania, Usługi sprzedaży hurtowej,
detalicznej i poprzez Internet następujących towarów: króliczki z czekolady, krówka (cukierek), kruche ciasto, lizaki, lodowe słodycze, lukier, lukrecja [cukiernictwo], magdalenki,
marcepan, masa cukrowa, miękkie bułeczki, Cukierki miętowe, migdały w polewie czekoladowej, mleczne wyroby
cukiernicze, mrożone mleczne wyroby cukiernicze, musy,
nadzienia czekoladowe do wyrobów piekarniczych, nadzienie do słodyczy, nadziewana czekolada, napoje na bazie czekolady, z mlekiem, napoleonki, nielecznicze wyroby
cukiernicze, nugat, orzechy w czekoladzie, orzechowe wyroby cukiernicze, orzechy w polewie [wyroby cukiernicze],
owoce w polewie czekoladowej, pączki, ozdoby choinkowe [jadalne], pasty z czekolady i orzechów do smarowania kanapek, pasty czekoladowe [do smarowania], pianki,
pierniczki, piernik, placki [ciasta] z nadzieniem owocowym,
polewy cukiernicze, posypka czekoladowa, pralinki, precelki, żelki [wyroby cukiernicze], wyroby cukiernicze w polewie czekoladowej, wyroby cukiernicze z czekolady, wyroby
lodowe, wyroby piekarnicze, wyroby piekarnicze bezglutenowe, wyroby cukiernicze, torty truskawkowe, trufle czekoladowe, trufle [wyroby cukiernicze], tarty, tiramisu, toffi, tort
lodowy, szarlotka, suflety deserowe, spody do tarty, sorbety, słone herbatniki, słodycze [cukierki], słodkie bułki, sernik,
rogaliki, rożki do lodów, ptysie.
(210) 536940
(220) 2021 11 26
(731) KRAJOWA IZBA BIUR RACHUNKOWYCH, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) KIBR
(510), (511) 9 Wydawnictwa internetowe i elektroniczne
z zakresu księgowości/rachunkowości/doradztwa podatkowego, 16 Publikacje drukowane, Książki, Czasopisma,
Wydawnictwa albumowe, Druki, Formularze, Prospekty,
Materiały szkoleniowe i instruktażowe, Notatniki, Notesy,
Artykuły biurowe, Spinacz, Teczki, Skoroszyty, Wizytówki,
Długopisy, Ołówki, Pióra, Podręczniki, Kalendarze, Fotografie, Papier, 35 Przygotowywanie ekspertyz w działalności gospodarczej w zakresie księgowości/rachunkowości,
Informacja o działalności gospodarczej w zakresie księgowości rachunkowości, Pomoc w prowadzeniu działalności
gospodarczej skierowana w szczególności do biur/kancelarii księgowych/rachunkowych, Pozyskiwanie informacji
o działalności gospodarczej w szczególności wykonywanej w związku prowadzeniem biur rachunkowych/księgowych, Promowanie zawodów związanych z obsługą
księgową i rachunkową oraz doradztwem podatkowym,
Reklama, rozpowszechnianie materiałów reklamowych,
w tym ulotek, prospektów, druków, próbek, Usługi reklamowe za pośrednictwem sieci komputerowej, Wynajmowanie powierzchni na cele reklamowe, Publikowanie
tekstów reklamowych, Prowadzenie akcji promocyjnych
biur księgowych/rachunkowych, Promowanie innowacyjności i zagadnień związanych z własnością intelektualną,
41 Usługi szkolenia zawodowego, Organizowanie i prowadzenie konferencji, szkoleń, warsztatów.
(210) 536941
(220) 2021 11 26
(731) KRAJOWA IZBA BIUR RACHUNKOWYCH, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)

Nr ZT04/2022

(540) KI BR KRAJOWA IZBA BIUR RACHUNKOWYCH

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.01.04, 01.17.11
(510), (511) 9 Wydawnictwa internetowe i elektroniczne
z zakresu księgowości/ rachunkowości/doradztwa podatkowego, 16 Publikacje drukowane, Książki, Czasopisma, Wydawnictwa albumowe, Druki, Formularze, Prospekty, Materiały szkoleniowe i instruktażowe, Notatniki, Notesy, Artykuły
biurowe, Spinacz, Teczki, Skoroszyty, Wizytówki, Długopisy,
Ołówki, Pióra, Podręczniki, Kalendarze, Fotografie, Papier,
35 Przygotowywanie ekspertyz w działalności gospodarczej
w zakresie księgowości/rachunkowości, Informacja o działalności gospodarczej w zakresie księgowości rachunkowości,
Pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej skierowana w szczególności do biur/kancelarii księgowych/rachunkowych, Pozyskiwanie informacji o działalności gospodarczej
w szczególności wykonywanej w związku prowadzeniem
biur rachunkowych/księgowych, Promowanie zawodów
związanych z obsługą księgową i rachunkową oraz doradztwem podatkowym, Reklama, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, w tym ulotek, prospektów, druków,
próbek, Usługi reklamowe za pośrednictwem sieci komputerowej, Wynajmowanie powierzchni na cele reklamowe,
Publikowanie tekstów reklamowych, Prowadzenie akcji promocyjnych biur księgowych/ rachunkowych, Promowanie
innowacyjności i zagadnień związanych z własnością intelektualną, 41 Usługi szkolenia zawodowego, Organizowanie
i prowadzenie konferencji, szkoleń, warsztatów.
536969
(220) 2021 11 26
NOWA ELEKTRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sady
(540) (znak słowny)
(540) BLUESUN POLSKA
(510), (511) 9 Urządzenia elektroniczne do systemów odnawialnych źródeł energii, włączając ogniwa i moduły fotowoltaiczne, aparaturę kontrolno-pomiarową, aparaturę
sterującą, Urządzenia do ładowania akumulatorów elektrycznych, Urządzenia do pomiarów precyzyjnych, Urządzenia
do sterowania i kontroli instalacji fotowoltaicznej, Przewody
elektryczne, Baterie słoneczne, Celki akumulatorowe, Elektryczne urządzenia kontrolno-sterujące, Elektryczne urządzenia pomiarowe, Ogniwa fotoelektryczne, Przetwornice
elektryczne, Skrzynki rozdzielcze energii elektrycznej, Wskaźniki temperatury, Wyłączniki samoczynne, wyłączniki zdalnie
sterowane, Ograniczniki przepięć, Panele słoneczne do wytwarzania energii elektrycznej, 35 Sprzedaż hurtowa i detaliczna w zakresie urządzeń elektrycznych, Sprzedaż hurtowa
i detaliczna w zakresie ogniw i modułów fotowoltaicznych,
Sprzedaż hurtowa i detaliczna w zakresie urządzeń pomiarowych elektrycznych, Sprzedaż hurtowa i detaliczna w zakresie kolektorów elektrycznych, instalowanie akumulatorów
elektrycznych, amperomierzy, baterii elektrycznych, baterii
elektrycznych do pojazdów, baterii wysokonapięciowych,
instalowanie elektrycznych urządzeń kontrolno - sterujących, złączników elektrycznych, przemienników, inwerterów,
(210)
(731)

Nr ZT04/2022
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przekaźników elektrycznych, przełączników elektrycznych,
przetwornic elektrycznych, przewodów elektrycznych, przyrządów pomiarowych, instalowanie urządzeń do ładowania
akumulatorów elektrycznych, wskaźników strat elektrycznych, złączy do przewodów elektrycznych, Sprzedaż hurtowa i detaliczna przewodów i kabli, Wszystkie wymienione
usługi sprzedaży świadczone przez sieć Internet, 37 Usługi
w zakresie instalacji elektrycznych: instalowanie urządzeń
elektrycznych, instalowanie urządzeń elektrycznych zasilanych energią słoneczną, instalowanie baterii słonecznych
- fotowoltaika, instalowanie elektrycznych urządzeń pomiarowych, instalowanie kolektorów elektrycznych, instalowanie akumulatorów elektrycznych, amperomierzy, baterii
elektrycznych, baterii elektrycznych do pojazdów, baterii
wysokonapięciowych, instalowanie elektrycznych urządzeń
kontrolno - sterujących, złączników elektrycznych, przemienników, inwerterów, przekaźników elektrycznych, przełączników elektrycznych, przetwornic elektrycznych, przewodów
elektrycznych, przyrządów pomiarowych, instalowanie
urządzeń do ładowania akumulatorów elektrycznych, wskaźników strat elektrycznych, złączy do przewodów elektrycznych, złączy, Montaż i naprawa instalacji grzewczych - pompy ciepła, maty grzewcze, Naprawa i konserwacja generatorów energii elektrycznej - fotowoltaika, falowniki, akumulatory elektryczne, Usługi budowlane: budowa stacji ładowania
samochodów elektrycznych, wiat, wiat z wykorzystaniem
paneli fotowoltaicznych zasilanych energią słoneczną, budowa instalacji fotowoltaicznych, Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii, usługi informacyjne i konsultacyjne
w tym również za pośrednictwem Internetu, odnoszące się
do instalacji, konserwacji i napraw w/w systemów.
(210)
(731)
(540)
(540)

536992
(220) 2021 11 26
NOWAK KRZYSZTOF, Poznań
(znak słowno-graficzny)
OLD FOXES HDC POLAND

(531) 03.01.08, 26.02.01, 26.04.04, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży następujących towarów:
pojazdy oraz urządzenia służące do poruszania się na lądzie, w powietrzu lub wodzie oraz ich części, motocykle,
motocyklowe wycieraczki i lusterka oraz lampy wewnętrzne
i zewnętrzne oraz anteny, motoryzacyjne akcesoria i części,
nadwozia, podwozia, pontony, pokrowce do środków transportu, makiety środków transportu, sprzęt do tuningowania motocykli, chemia oraz kosmetyki motocyklowe, środki
czyszczące i konserwujące do karoserii i szyb oraz wnętrza
pojazdów i opon oraz felg, lakiery, farby, środki do czyszczenia podłoża od smarów i olei oraz paliw motocyklowych,
sprzęt sportowy i rekreacyjny, akcesoria sportowe, odzież
i obuwie sportowe i rekreacyjne, artykuły spożywcze, napoje
bezalkoholowe, piwo, woda mineralna, napoje izotoniczne
oraz energetyzujące, suplementy diety, odżywki oraz pre-
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paraty witaminowe dla sportowców wyczynowych oraz
amatorów i ludzi obciążonych dużym wysiłkiem fizycznym,
breloki, listwy chromowane, nakrętki na wentyle, listwy LED,
podkładki pod tablice, zapinki, wskaźniki motocyklowe, foteliki, czapki, kubki termiczne, skrobaczki do szyb, kamizelki,
opaski i taśmy odblaskowe, motocyklowe ładowarki, Reklama, Wynajmowanie powierzchni na cele reklamowe, Usługi
w zakresie aukcji i przetargów publicznych, Organizowanie
wystaw oraz targów w celach handlowych lub reklamowych,
Pokazy towarów, Zarządzanie sklepami: detalicznymi, hurtowymi, internetowymi, Usługi w zakresie pośrednictwa handlowego polegające na kojarzeniu partnerów handlowych,
Usługi agencji importowo-eksportowych, Usługi doradztwa
handlowego i reklamowego na rzecz osób trzecich w zakresie wyboru i doboru produktów, Usługi w zakresie promowania: zdrowia, podnoszenia bezpieczeństwa ruchu i kwalifikacji kierujących pojazdami, 41 Organizowanie i prowadzenie rajdów oraz imprez integracyjnych, rozrywkowych,
sportowych i rekreacyjnych, Organizowanie i prowadzenie
warsztatów, treningów, seminariów, sympozjów, zjazdów,
podróży studyjnych, kongresów, konferencji, Organizowanie i prowadzenie kursów, szkoleń edukacyjnych i rozrywkowych, Kształcenie ustawiczne, Usługi w zakresie edukacji
i nauczania, Organizowanie wystaw oraz pokazów związanych z kulturą lub edukacją, Publikowanie tekstów innych niż
reklamowe, publikacje elektroniczne on-line, usługi wydawnicze, Publikacje elektroniczne czasopism, gazet, książek, fotografii, poradników, broszur, Doradztwo w zakresie edukacji
lub kształcenia, Organizowanie konkursów, gier losowych
i loterii, Organizowanie pokazów mody, Organizowanie
i obsługa plebiscytów, Usługi administrowania, zarządzania
i wynajmowania obiektów sportowych, rozrywkowych i rekreacyjnych.
536997
(220) 2021 11 27
JACHNA-GRZESIAK MONIKA KLINIKA GRZESIAK,
Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Klinika Grzesiak expert w lipofillingu
(210)
(731)

(531) 02.09.25, 27.05.01, 26.11.01, 29.01.13
(510), (511) 1 Komórki macierzyste do badań lub celów naukowych, 5 Przeszczepy skóry, Przeszczepy [żywe tkanki],
Tkanka biologiczna do przeszczepiania, Komórki rekonstytuowane do zabiegów medycznych w zakresie pielęgnacji
skóry, Preparaty grzybobójcze do zabijania szkodników, Komórki do celów medycznych, Komórki macierzyste, Komórki
macierzyste do celów medycznych, Żywe komórki do celów
medycznych, 10 Przeszczepy do użytku chirurgicznego, Protezy do przeszczepów do użytku w chirurgii, 41 Usługi edukacyjne związane z zabiegami terapeutycznymi, Nauczanie
w dziedzinie medycyny, Nauczanie w zakresie pielęgnacji
urody, Nauczanie w zakresie zdrowia, Szkolenia i nauczanie
w dziedzinie medycyny, 44 Usługi chirurgii kosmetycznej
i plastycznej, Chirurgia plastyczna, Usługi klinik chirurgii kosmetycznej i plastycznej.
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537000
(220) 2021 11 28
HYMET TRADING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HT HYMET TRADING
(210)
(731)

(531) 26.04.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży hurtowej w związku z akcesoriami metalowymi.
(210)
(731)
(540)
(540)

537001
(220) 2021 11 28
GUGAŁO LESZEK, Kraków
(znak słowno-graficzny)
RAID BULL

(531) 03.04.04, 26.01.01, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 12 Bagażniki do pojazdów, Bagażniki na narty
do samochodów, Bagażniki na rowery do samochodów.
537011
(220) 2021 11 24
GREEN GENIUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GREEN GENIUS

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.03
(510), (511) 4 Energia elektryczna ze źródeł odnawialnych,
Energia elektryczna, Energia elektryczna wytwarzana z energii słonecznej, Energia elektryczna wytwarzana z energii
wiatru, Biogaz, Paliwa ze źródeł biologicznych, Biopaliwa,
7 Generatory wytwarzające energię elektryczną z energii
słonecznej, Aparatura do dostarczania energii [generatory],
Wiatraki, elektrownie wiatrowe, turbiny wiatrowe i inne maszyny zasilane energią wiatrową, części i akcesoria do wyżej
wymienionych towarów, Wieże i maszty walcowni, ostrza,
piasty ostrza, stojaki walcarskie, stoły maszynowe, elementy obrotowe, pierścienie kierunkowe i przekładnie, Wieże
i maszty wiatraka, ostrza, piasty ostrza, obudowa wiatraka,
ostoje maszyny, urządzenia obrotowe, pierścienie odchylające i sprzęgła, urządzenia do ustawiania skoku łopatek, hamulce i urządzenia hamujące, wałki główne, złącza uniwersalne,
urządzenia napędowe, sprzęgła i generatory elektryczne

Nr ZT04/2022

oraz rezerwowe urządzenia zasilające, Wiatrowe i słoneczne
generatory prądu elektrycznego, Łopatki do turbin wiatrowych, Instalacje do energii wietrznej, turbiny wiatrowe i inne
maszyny napędzane wiatrem, w tym łopaty wyposażone
we wbudowane elementy grzejne, Urządzenia (maszyny)
do usuwania oblodzenia, w tym z turbin wiatrowych, Instalacje do energii wietrznej, turbiny wiatrowe i inne maszyny
napędzane wiatrem, Urządzenia sterujące do maszyn lub
silników, w tym jednostki sterujące do turbin wiatrowych
i wiatraków, Części i osprzęt do wszystkich uprzednio wymienionych towarów, 9 Instalacje i systemy fotowoltaiczne
oraz ich części w tym moduły fotowoltaiczne, ogniwa słoneczne, Urządzenia fotowoltaiczne do wytwarzania energii,
Panele słoneczne, Moduły słoneczne, Przenośne panele słoneczne, Komponenty elektryczne i elektroniczne, Urządzenia i systemy do sterowania przepływu energii elektrycznej,
Elektryczne kable, druty, przewody i ich elementy, Łączniki
elektryczne, tablice rozdzielcze i szafy rozdzielcze, Aparatura,
urządzenia i kable do zastosowania w elektryce, Urządzenia
zabezpieczające, ochronne i sygnalizacyjne, Oprogramowanie komputerowe do wykorzystania w zarządzaniu energią,
obliczaniu zużycia energii oraz rejestrowaniu zużycia energii, Oprogramowanie komputerowe do zarządzania siecią
elektryczną, Oprogramowanie komputerowe przeznaczone
do monitorowania dostępności i zużycia energii elektrycznej
oraz odnawialnych źródeł energii, Urządzenia i przyrządy
do przewodzenia, przełączania, przekształcania, sterowania
i regulacji energii elektrycznej, Baterie słoneczne, 35 Zarządzanie w działalności gospodarczej, Administrowanie działalności gospodarczej, Usługi administracyjne w zakresie zarządzania dystrybucją i sprzedażą energii na rzecz innych osób
oraz aranżowania ich, Doradztwo biznesowe w szczególności w zakresie odnawialnych źródeł energii, Umieszczanie reklam na rzecz innych osób, Sprzedaż urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, 36 Konsultacje finansowe w sektorze energetyki, Konsultacje dotyczące
finansowania projektów energetycznych, Agencje pobierające opłaty za gaz lub energię elektryczną, Pośrednictwo
w zakresie inwestycji finansowych w firmy energetyczne,
Agencje pobierające opłaty z tytułu korzystania z energii
elektrycznej, Agencje zajmujące się zbieraniem opłat za gaz
i energię elektryczną, 37 Usługi budowlane, konstrukcyjne, w zakresie odnawialnych źródeł energii, Instalowanie,
czyszczenie, naprawa i konserwacja urządzeń fotowoltaicznych oraz urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej
ze źródeł odnawialnych, Instalowanie i naprawa urządzeń
elektrycznych, Instalacja urządzeń elektrycznych i generatorów prądu, Usługi doładowywania pojazdów elektrycznych, Renowacja instalacji elektrycznych, Naprawa urządzeń
elektrycznych, Naprawa i konserwacja generatorów energii
elektrycznej, Instalacja systemów oświetlenia elektrycznego
i systemów elektroenergetycznych, Udzielanie informacji
związanych z instalacją urządzeń elektrycznych, Usługi doradcze związane z konserwacją i naprawą sprzętu mechanicznego, elektrycznego oraz urządzeń do wytwarzania
energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, Usługi w zakresie instalacji, naprawy, konserwacji instalacji do ładowania
pojazdów elektrycznych oraz (instalacji) do wytwarzania
energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, Usługi nadzoru
budowlanego w zakresie projektów instalacji do wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, Nadzór nad
instalacjami do wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł
odnawialnych, Naprawa instalacji i maszyn produkujących
biogaz, 39 Dystrybucja energii elektrycznej, Dostawa energii elektrycznej, Transmisja energii elektrycznej, Dystrybucja
energii odnawialnej, Magazynowanie energii elektrycznej,
40 Wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł odnawial-
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nych, Wytwarzanie elektryczności, Wytwarzanie energii elektrycznej z energii wiatru, Wytwarzanie energii elektrycznej
z energii słonecznej, Przetwarzanie (konwersja) odpadów,
Sortowanie odpadów i surowców w celu ich rekuperacji
(przetworzenia), Gromadzenie, przygotowywanie i recykling
odpadów i osadów, Recykling odpadów, Przetwarzanie odpadów, Usługi z zakresu zarządzania odpadami (recykling),
Wypożyczanie generatorów, Przetwarzanie energii z odpadów na energię elektryczną [usługi recyklingu energii], Recykling bioodpadów, Przetwarzanie bioodpadów [obróbka],
42 Doradztwo technologiczne w zakresie odnawialnych
źródeł energii oraz zrównoważonej energii, Profesjonalne
usługi konsultacyjne w zakresie technologii odnawialnych
źródeł energii, konserwacji, przechowywania i wykorzystywania energii, Porady techniczne związane z działaniami
mającymi na celu oszczędzanie energii, Usługi inżynieryjne
w dziedzinie technologii energetycznej w szczególności
odnośnie odnawialnych źródeł energii i zrównoważonej
energii, Usługi doradztwa technologicznego w dziedzinie
generowania energii alternatywnych, Prowadzenie badań
i opracowywanie projektów technicznych w zakresie wykorzystywania energii w szczególności z odnawialnych źródeł
energii, Projektowanie i opracowywanie systemów energii
odnawialnej, Tworzenie platform internetowych do handlu elektronicznego, Audyt energetyczny, Opracowywanie
procesów przemysłowych w tym w zakresie odnawialnych
źródeł energii, Badania nad procesami przemysłowymi odnośnie odnawialnych źródeł energii, Projektowanie i opracowywanie oprogramowania komputerowego do sterowania
procesami, Usługi w zakresie monitorowania procesów przemysłowych, Monitorowanie procesu w celu zapewnienia jakości, Usługi doradcze związane z wydajnością energetyczną, Projektowanie produktów inżynieryjnych, Projektowanie
i opracowywanie systemów do wytwarzania energii regeneracyjnej, Prowadzenie badań i opracowywanie projektów
technicznych, związane z wykorzystywaniem naturalnych
źródeł energii, Zarządzanie projektami architektonicznymi,
Opracowywanie projektów technicznych, Planowanie projektów technicznych.
537012
(220) 2021 11 24
JĘCKOWSKI MATEUSZ INDYWIDUALNA PRAKTYKA
LEKARSKA, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HealthTeam

(210)
(731)

(531) 21.01.14, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 41 Treningi zdrowotne i treningi fitness, Usługi
trenerów osobistych, Usługi edukacyjne w zakresie leczenia
i zapobiegania otyłości, 44 Klinika leczenia otyłości, Usługi
diagnostyczne w zakresie leczenia otyłości, Usługi w zakresie
leczenia otyłości, Usługi chirurgiczne w zakresie zmniejszania żołądka, Chirurgia plastyczna i rekonstrukcyjna, Usługi
psychoterapeutyczne, Opieka psychologiczna, Doradztwo
w zakresie dietetyki i odżywiania.
(210)
(731)

537018
(220) 2021 11 24
M&T HOQUE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) The Real King Kebab 24H

(531) 01.15.05, 08.05.02, 26.01.01, 27.05.01, 29.01.13, 27.07.01
(510), (511) 43 Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, Obsługa gastronomiczna
z własnym zapleczem, produktami i transportem (catering),
Przygotowywanie posiłków, Organizowanie posiłków w hotelach, Przygotowywanie posiłków i napojów, Dokonywanie
rezerwacji restauracji i posiłków, Usługi w zakresie gotowania posiłków, Usługi w zakresie przygotowywania posiłków,
Dostarczanie posiłków do bezpośredniego spożycia, Usługi
obiektów gościnnych [posiłki i napoje], Usługi restauracji
sprzedających posiłki na wynos, Usługi rezerwacyjne w zakresie rezerwacji posiłków, Usługi w zakresie sprzedaży posiłków na wynos, Informowanie i porady w zakresie przygotowywania posiłków, Informacje i doradztwo w zakresie przygotowywania posiłków, Serwowanie jedzenia i napojów,
Usługi w zakresie jedzenia na wynos, Usługi w zakresie przygotowywania jedzenia i napojów, Usługi restauracyjne, Restauracje z grillem, Usługi mobilnych restauracji, Restauracje
dla turystów, Usługi restauracji fast-food, Informacja o usługach restauracyjnych, Rezerwacja stolików w restauracjach,
Usługi barów i restauracji, Usługi rezerwacji miejsc w restauracjach, Oferowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach, Serwowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach, Zapewnianie żywności i napojów w restauracjach,
Serwowanie żywności i napojów w restauracjach i barach,
Bary, Usługi barowe, Bary szybkiej obsługi [snack-bary], Usługi snack-barów, Usługi świadczone przez bary bistro, Usługi
w zakresie barów szybkiej obsługi, Usługi barów typu fast-food na wynos, Oferowanie żywności i napojów w restauracjach
i barach, Snack-bary, Kawiarnia, Usługi kawiarni.
537025
(220) 2021 11 29
UNITOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ABO-NJOM

(210)
(731)

(531) 26.03.04, 26.04.04, 27.05.01, 28.01.99, 29.01.13
(510), (511) 30 Wyroby cukiernicze, Słodycze, Ciasta, Ciastka,
Herbatniki, Chałwa, Cukierki, Batoniki, Jadalne wafle, Artykuły spożywcze ze zbóż, Przekąski wieloziarniste, Wyroby
piekarnicze.
537062
(220) 2021 11 29
SMOCZA KARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pilica
(540) (znak słowny)
(540) Smocza Karma
(510), (511) 31 Karma dla zwierząt domowych.
(210)
(731)
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537072
(220) 2021 11 25
WŁODYKA TOMASZ SEAFOOD, Chłopy
(znak słowno-graficzny)
RESTAURACJA ŁAJBA SEAFOOD & WINE

(531) 18.03.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 43 Usługi restauracyjne.
(210)
(731)
(540)
(540)
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(531) 26.04.07, 27.05.01, 29.01.13, 26.13.01
(510), (511) 34 Papierosy, Tytoń, surowy lub przetworzony,
Tytoń do samodzielnego skręcania, Tytoń do fajek, Wyroby
tytoniowe, Substytuty tytoniu - nie do celów medycznych,
Cygara, Cygaretki, Zapalniczki do cygaretek dla palaczy, Zapalniczki do cygar dla palaczy, Zapałki, Artykuły dla palaczy,
Bibułka papierosowa, Gilzy papierosowe, Filtry do papierosów, Kieszonkowe urządzenia do skręcania papierosów,
Ręczne urządzenia do umieszczania tytoniu w papierosowych gilzach, Papierosy elektroniczne, Płyny do elektronicznych papierosów, Wyroby tytoniowe do podgrzewania.
(210)
(731)
(540)
(540)

537155
(220) 2021 11 29
KORKUS ANDRZEJ ANKOR, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
ewl

537074
(220) 2021 11 25
WŁODYKA TOMASZ SEAFOOD, Chłopy
(znak słowno-graficzny)
RESTAURACJA ŁAJBA SEAFOOD & WINE
(531) 02.09.16, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 Badania dotyczące działalności gospodarczej, Biura pośrednictwa pracy, Doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, Doradztwo w zakresie zarządzania personelem, Doradztwo
w zakresie zarządzania biznesem, Badania rynkowe, Badania
biznesowe, Doradztwo w zakresie organizacji działalności
gospodarczej, Badania w zakresie biznesu, Usługi doradcze
w zarządzaniu działalnością gospodarczą, Usługi doradztwa
w zakresie działalności gospodarczej, Rekrutacja personelu,
Outsourcing jako doradztwo biznesowe.

(531) 18.03.17, 18.03.23, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 43 Usługi restauracyjne.
(210)
(731)
(540)
(540)

537078
(220) 2021 11 25
WŁODYKA TOMASZ SEAFOOD, Chłopy
(znak słowno-graficzny)
SEAFOOD

537157
(220) 2021 11 29
JAAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wólka Kosowska
(540) (znak graficzny)
(540)

(210)
(731)

(531) 26.02.07, 26.11.01, 26.11.13, 27.05.01, 29.01.03
(510), (511) 25 Odzież, skarpetki, 28 Zabawki.
(531) 03.09.01, 26.11.01, 26.11.06, 26.11.08, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 29 Ryby, owoce morza i mięczaki, nieżywe,
39 Transport, 40 Przetwarzanie żywności i napojów.
537091
(220) 2021 11 25
British American Tobacco (Brands) Inc.,
Wilmington, US
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PALL MALL CHANGE
(210)
(731)

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

537163
(220) 2021 11 29
NIEWIŃSKA BEATA, Gdańsk
(znak słowno-graficzny)
RO-AN NINJA

(531) 02.01.01, 26.11.02, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 28 Gry, zabawki i przedmioty do zabawy, Sprzęt
do gier wideo, Artykuły gimnastyczne i sportowe, Ozdoby
choinkowe, 41 Nauczanie, Kształcenie, Rozrywka, Działalność
sportowa i kulturalna.
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537164
(220) 2021 12 01
SYNOPTIS PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Climanette
(510), (511) 3 Kosmetyki, Mydła, Kremy, Pasty, Lotiony, Peelingi, Lakiery do paznokci, Maseczki kosmetyczne, Pomadki
do ust, Antyperspiranty, Preparaty do kąpieli, Preparaty kosmetyczne do odchudzania, Preparaty do golenia, Odświeżacze do ust w aerozolu, Środki do pielęgnacji zębów i jamy
ustnej, Preparaty do czyszczenia protez zębowych, Żele
i paski wybielające zęby, Preparaty do pielęgnacji włosów,
Szampony, Preparaty do opalania, Produkty perfumeryjne,
Perfumy, Chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi,
Preparaty do depilacji, Produkty toaletowe i kosmetyczne,
Środki do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania,
Środki stosowane w praniu, w tym środki wybielające, Olejki
eteryczne, 5 Kosmetyki lecznicze, Produkty farmaceutyczne,
Produkty lecznicze, Witaminy i preparaty witaminowe, Suplementy diety sporządzone głównie z minerałów, Dodatki
witaminowe i mineralne, Mineralne wody do celów leczniczych, Preparaty wspomagające leczenie i wzmacniające
organizm, Suplementy diety do celów leczniczych, Dietetyczne środki spożywcze do celów leczniczych, Substancje dietetyczne do celów leczniczych, Preparaty ziołowe
do celów medycznych, Zioła lecznicze, Herbaty lecznicze,
Produkty biobójcze, Produkty biologiczne do celów medycznych lub weterynaryjnych, Produkty bakteriobójcze
do celów medycznych lub weterynaryjnych, Szczepionki,
Surowice, Produkty krwiopochodne, Produkty biotechnologiczne do celów medycznych lub weterynaryjnych, Preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, Preparaty przeciwtrądzikowe, Płyny farmaceutyczne, Żywność dla niemowląt,
Plastry, Materiały do opatrunków gipsowych, Materiały opatrunkowe, Środki sanitarne do celów medycznych, Środki
odkażające, Produkty weterynaryjne, Produkty chemiczne
przeznaczone dla nauk medycznych, Preparaty diagnostyczne do celów medycznych, Środki dezynfekcyjne, 10 Aparaty
i instrumenty medyczne, Aparatura diagnostyczna do celów
medycznych, Aparatura do analizy do celów medycznych,
Butelki dla niemowląt, Aparatura i instrumenty chirurgiczne, Przyrządy do fizykoterapii, Przyborniki lekarskie, Artykuły
ortopedyczne, Smoczki dziecięce, Bandaże do celów leczniczych, Poduszki do celów leczniczych, Strzykawki do celów
medycznych, Aparaty i narzędzia weterynaryjne.
(210)
(731)

537166
(220) 2021 11 29
BAŁDYGA JÓZEF ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA
MIĘSNEGO JBB IMPORT-EKSPORT, Łyse
(540) (znak słowny)
(540) JBB BAŁDYGA GROCKA
(510), (511) 5 Dietetyczna żywność do celów leczniczych,
Dodatki odżywcze do celów leczniczych, Tłuszcze zwierzęce do celów leczniczych lub farmaceutycznych, pokarm
dla niemowląt, 29 Bekon, Chrupki na bazie mięsa, Drób, Dziczyzna, Ekstrakty mięsne, Flaki, Galarety mięsne, Kaszanka,
Kiełbaski w cieście, Kiełbasy, Konserwy mięsne, Krokiety spożywcze, Krwawa kiszka, Mięso, Mięso konserwowane, Mięso
solone, Pasty zawierające tłuszcz do kanapek, Produkty gotowe na bazie mięsa, Raki nieżywe, Smalec, Szynka, Tłuszcze
jadalne, Wątroba, Wędliny, Produkty gotowe na bazie wędlin,
Wieprzowina, Wyroby gotowe na bazie drobiu, Zwierzęcy
szpik kostny jadalny, 35 Badania opinii publicznej, Badanie
rynku, Doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności
gospodarczej, Ekspertyzy w działalności gospodarczej, Sondaże, Organizowanie wystaw lub targów w celach handlo(210)
(731)
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wych lub reklamowych, Pokazy towarów, Promocja sprzedaży stosowana dla osób trzecich, Zaopatrzenie osób trzecich
stosowane jako zakupy i sprzedaż produktów dla innych
przedsiębiorstw, Usługi umożliwiające odbiorcom dogodny
wybór i zakup towarów w hurtowni, sklepach, przez Internet
z: dietetyczną żywnością do celów leczniczych, dodatkami
odżywczymi do celów leczniczych lub farmaceutycznych,
pokarmem dla niemowląt, towarami branży mięsnej: bekon,
chrupki na bazie mięsa, drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne,
flaki, galarety mięsne, kaszanka, kiełbaski w cieście, kiełbasy,
konserwy mięsne, krokiety spożywcze, krwawa kiszka, mięso, mięso konserwowane, mięso solone, pasty zawierające
tłuszcz do kanapek, produkty gotowe na bazie mięsa, produkty gotowe na bazie wędlin, przetwory z mięsa włączając wyroby z drobiu i królików, konserwy mięsne, podroby
mięsne i z krwi, produkty mięsopodobne, Produkty z branż:
spożywczej, odzieżowej, obuwniczej, Raki nieżywe, Smalec,
Sosy mięsne, Szynka, Tłuszcze jadalne, Wątroba, Wędliny,
Wieprzowina, Wyroby gotowe na bazie drobiu, Zwierzęcy
szpik kostny jadalny.
537168
(220) 2021 11 29
STRATOS CONCEPT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CLASSICAUTO WYDANIE SPECJALNE
(210)
(731)

(531) 27.05.01
(510), (511) 16 Papier, Karton, Materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem aparatów), Afisze, plakaty, Biuletyny informacyjne, Publikacje drukowane, Czasopisma, gazety,
książki, książeczki do kolorowania, Broszury, Czasopisma poświęcone motoryzacji, Materiały drukowane, Almanachy, Kalendarze, foldery, prospekty, Torby do pakowania z papieru
i tworzyw sztucznych, Katalogi, Materiały piśmienne i biurowe, Fotografie, Nalepki, Materiały piśmienne, 35 Prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej,
Promocja sprzedaży dla osób trzecich, Rozpowszechnianie
reklam, Reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, Wynajem i sprzedaż miejsca i czasu na cele reklamowe
w środkach masowego przekazu, Zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług,
wynajem przestrzeni reklamowej, Tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych, Rozpowszechnianie ogłoszeń
reklamowych, Wynajmowanie nośników reklamowych,
Przygotowanie reklamy prasowej, Publikowanie tekstów
sponsorowanych, Publikowanie filmów sponsorowanych,
Zapewnienie przestrzeni reklamowej w czasopismach, gazetach i magazynach, Udostępnianie przestrzeni reklamowej
w czasopismach, gazetach i magazynach, Reklama w czasopismach, gazetach i magazynach, 41 Wydawanie gazet,
czasopism, katalogów, Publikowanie książek, Publikowanie
tekstów innych niż teksty reklamowe, Publikowanie zdjęć
w gazetach, czasopismach, za pośrednictwem Internetu,
Organizowanie i prowadzenie konferencji, kongresów i seminariów, Organizowanie i prowadzenie koncertów i przyjęć
w zakresie części rozrywkowej, Organizowanie konkursów,
loterii, zawodów sportowych, Edukacja w zakresie motoryzacji, Nauka jazdy, Informacja o edukacji, imprezach rozrywkowych, wypoczynku i rekreacji, Tworzenie (opracowywanie) video, Tworzenie (opracowywanie) treści edukacyjnych
do video, Komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji, Dostarczanie filmów przy pomocy usług typu trans-
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misja wideo na żądanie, Dostarczanie programów telewizyjnych przy pomocy usług typu transmisja wideo na żądanie,
Pisanie scenariuszy, Pisanie scenariuszy do celów innych niż
reklamowe, Produkcja filmów innych niż reklamowe, Produkcja programów radiowych i telewizyjnych, Produkcja widowisk, Publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe,
Udostępnianie publikacji elektronicznych, Udostępnianie
filmów on-line, Dostarczanie rozrywki i usług edukacyjnych
za pośrednictwem radia, telewizji, Internetu, dostęp do tych
usług edukacyjnych i rozrywkowych w systemie on-line,
w systemie telewizji interaktywnej, Dostarczanie informacji
edukacyjnych, udostępnianie publikacji on-line, Publikacja
materiałów dostępnych za pośrednictwem baz danych lub
Internetu, Organizacja rozrywkowych widowisk telewizyjnych, audycji radiowych, Montaż taśm wideo, Produkcja
mikrofilmów, Publikowanie on-line elektronicznych książek
i czasopism, Realizowanie rozrywki poprzez produkcję i dystrybucję filmów i seriali, Fotoreportaże, Informacja o rekreacji,
Organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, Organizowanie i prowadzenie konferencji, warsztatów, szkoleń, Organizowanie konkursów, Przekazywanie
know-how (szkolenia), Internetowe programy rozrywkowe,
Internetowe widowiska sportowe, Usługi świadczone przez
portal internetowy w zakresie udostępniania na portalu filmów, fotografii.
537169
(220) 2021 12 01
NUFARM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KORRIDA PAK
(210)
(731)

(531) 01.15.15, 26.05.04, 26.05.13, 26.05.16, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 1 Produkty chemiczne przeznaczone dla rolnictwa, 5 Pestycydy, herbicydy.
537171
(220) 2021 11 29
STRATOS CONCEPT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CLASSICAUTO MAGAZYN PRAWDZIWYCH
SAMOCHODÓW

(210)
(731)

Nr ZT04/2022

wynajem przestrzeni reklamowej, Tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych, Rozpowszechnianie ogłoszeń
reklamowych, Wynajmowanie nośników reklamowych,
Przygotowanie reklamy prasowej, Publikowanie tekstów
sponsorowanych, Publikowanie filmów sponsorowanych,
Zapewnienie przestrzeni reklamowej w czasopismach, gazetach i magazynach, Udostępnianie przestrzeni reklamowej
w czasopismach, gazetach i magazynach, Reklama w czasopismach, gazetach i magazynach, 41 Wydawanie gazet,
czasopism, katalogów, Publikowanie książek, Publikowanie
tekstów innych niż teksty reklamowe, Publikowanie zdjęć
w gazetach, czasopismach, za pośrednictwem Internetu,
Organizowanie i prowadzenie konferencji, kongresów i seminariów, Organizowanie i prowadzenie koncertów i przyjęć
w zakresie części rozrywkowej, Organizowanie konkursów,
loterii, zawodów sportowych, Edukacja w zakresie motoryzacji, Nauka jazdy, Informacja o edukacji, imprezach rozrywkowych, wypoczynku i rekreacji, Tworzenie (opracowywanie) video, Tworzenie (opracowywanie) treści edukacyjnych
do video, Komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji, Dostarczanie filmów przy pomocy usług typu transmisja wideo na żądanie, Dostarczanie programów telewizyjnych przy pomocy usług typu transmisja wideo na żądanie,
Pisanie scenariuszy, Pisanie scenariuszy do celów innych niż
reklamowe, Produkcja filmów innych niż reklamowe, Produkcja programów radiowych i telewizyjnych, Produkcja widowisk, Publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe,
Udostępnianie publikacji elektronicznych, Udostępnianie
filmów on-line, Dostarczanie rozrywki i usług edukacyjnych
za pośrednictwem radia, telewizji, Internetu, dostęp do tych
usług edukacyjnych i rozrywkowych w systemie on-line,
w systemie telewizji interaktywnej, Dostarczanie informacji
edukacyjnych, udostępnianie publikacji on-line, Publikacja
materiałów dostępnych za pośrednictwem baz danych lub
Internetu, Organizacja rozrywkowych widowisk telewizyjnych, audycji radiowych, Montaż taśm wideo, Produkcja
mikrofilmów, Publikowanie on-line elektronicznych książek
i czasopism, Realizowanie rozrywki poprzez produkcję i dystrybucję filmów i seriali, Fotoreportaże, Informacja o rekreacji,
Organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, Organizowanie i prowadzenie konferencji, warsztatów, szkoleń, Organizowanie konkursów, Przekazywanie
know-how (szkolenia), Internetowe programy rozrywkowe,
Internetowe widowiska sportowe, Usługi świadczone przez
portal internetowy w zakresie udostępniania na portalu filmów, fotografii.
537172
(220) 2021 11 29
STRATOS CONCEPT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CLASSICAUTO

(210)
(731)
(531) 27.05.01
(510), (511) 16 Papier, Karton, Materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem aparatów), Afisze, plakaty, Biuletyny informacyjne, Publikacje drukowane, Czasopisma, gazety,
książki, książeczki do kolorowania, Broszury, Czasopisma poświęcone motoryzacji, Materiały drukowane, Almanachy, Kalendarze, foldery, prospekty, Torby do pakowania z papieru
i tworzyw sztucznych, Katalogi, Materiały piśmienne i biurowe, Fotografie, Nalepki, Materiały piśmienne, 35 Prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej,
Promocja sprzedaży dla osób trzecich, Rozpowszechnianie
reklam, Reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, Wynajem i sprzedaż miejsca i czasu na cele reklamowe
w środkach masowego przekazu, Zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług,

(531) 27.05.01
(510), (511) 9 Publikacje elektroniczne, Nagrania wideo,
Filmy, audycje, nagrania dźwięku, obrazu w formacie elektronicznym, w zapisie cyfrowym, w wersji przystosowanej
do odtwarzania w komputerach multimedialnych, Edukacyjne materiały do pobrania, Muzyka, filmy i inne rodzaje elektronicznych publikacji tekstowych i obrazowych
na utrwalonych nośnikach, Urządzenia i przyrządy do nagrywania, transmisji i reprodukcji dźwięku, obrazu, Nośniki
do rejestracji dźwięku, zapisane nośniki obrazu, dźwięku
i informacji, podcasty, Podcasty do pobrania, Nagrania

Nr ZT04/2022
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dźwięku, obrazu i filmowe utrwalone w formie zapisanej
taśmy filmowej, taśmy video, taśmy magnetycznej, dysków
optycznych, w formacie elektronicznym, w zapisie cyfrowym, w wersji przystosowanej do odtwarzania w komputerach multimedialnych, odtwarzaczach CD, DVD, Czasopisma elektroniczne, 16 Papier, Karton, Materiały szkoleniowe
i instruktażowe (z wyjątkiem aparatów), Afisze, plakaty, Biuletyny informacyjne, Publikacje drukowane, Czasopisma,
gazety, książki, książeczki do kolorowania, Broszury, Czasopisma poświęcone motoryzacji, Materiały drukowane,
Almanachy, Kalendarze, foldery, prospekty, Torby do pakowania z papieru i tworzyw sztucznych, Katalogi, Materiały piśmienne i biurowe, Fotografie, Nalepki, Materiały
piśmienne, 25 Czapki, Koszule, Koszulki z krótkim rękawem,
Koszulki z nadrukami, Nakrycia głowy, Odzież, Odzież dla
kierowców samochodowych, Wyprawki dziecięce (odzież),
35 Prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, Promocja sprzedaży dla osób trzecich,
Rozpowszechnianie reklam, Reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, Wynajem i sprzedaż miejsca
i czasu na cele reklamowe w środkach masowego przekazu, Zapewnianie platformy internetowej dla nabywców
i sprzedawców towarów i usług, wynajem przestrzeni reklamowej, Tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych, Rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, Wynajmowanie nośników reklamowych, Przygotowanie reklamy
prasowej, Publikowanie tekstów sponsorowanych, Publikowanie filmów sponsorowanych, Zapewnienie przestrzeni
reklamowej w czasopismach, gazetach i magazynach, Udostępnianie przestrzeni reklamowej w czasopismach, gazetach i magazynach, Reklama w czasopismach, gazetach
i magazynach, 38 Usługi agencji informacyjnej, Zbieranie
i rozpowszechnianie informacji, Usługi rozpowszechniania
podcastów, reportaży, filmów, widowisk rozrywkowych
i sportowych, programów informacyjnych, Nadawanie
treści audiowizualnych i multimedialnych za pośrednictwem Internetu, Transmisje internetowe, Podcasting, Elektroniczna transmisja i retransmisja dźwięków, obrazów,
dokumentów, wiadomości i danych, Prowadzenie portalu
w Internecie polegające na przesyłaniu informacji tekstowej i obrazowej za pomocą komputera, Przekazywanie
i rozpowszechnianie informacji i danych za pośrednictwem
sieci komputerowych oraz Internetu, Fora (pokoje rozmów)
dla serwisów społecznościowych, Udostępnianie forów internetowych on-line, Komunikacja za pośrednictwem sieci
światłowodowych, Nadawanie bezprzewodowe, Transmisja plików cyfrowych, Transmisja wideo na żądanie, Transfer
strumieniowy danych, Transfer plików cyfrowych, Usługi
związane z elektronicznymi tablicami ogłoszeń (usługi telekomunikacyjne), Organizacja audycji z interaktywnym
udziałem widzów, 41 Wydawanie gazet, czasopism, katalogów, Publikowanie książek, Publikowanie tekstów innych
niż teksty reklamowe, Publikowanie zdjęć w gazetach, czasopismach, za pośrednictwem Internetu, Organizowanie
i prowadzenie konferencji, kongresów i seminariów, Organizowanie i prowadzenie koncertów i przyjęć w zakresie
części rozrywkowej, Organizowanie konkursów, loterii, zawodów sportowych, Edukacja w zakresie motoryzacji, Nauka jazdy, Informacja o edukacji, imprezach rozrywkowych,
wypoczynku i rekreacji, Tworzenie (opracowywanie) video,
Tworzenie (opracowywanie) treści edukacyjnych do video,
Komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji,
Dostarczanie filmów przy pomocy usług typu transmisja
wideo na żądanie, Dostarczanie programów telewizyjnych
przy pomocy usług typu transmisja wideo na żądanie, Pisanie scenariuszy, Pisanie scenariuszy do celów innych niż
reklamowe, Produkcja filmów innych niż reklamowe, Pro-
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dukcja programów radiowych i telewizyjnych, Produkcja
widowisk, Publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, Udostępnianie publikacji elektronicznych, Udostępnianie filmów on-line, Dostarczanie rozrywki i usług edukacyjnych za pośrednictwem radia, telewizji, Internetu, dostęp
do tych usług edukacyjnych i rozrywkowych w systemie
on-line, w systemie telewizji interaktywnej, Dostarczanie
informacji edukacyjnych, udostępnianie publikacji on-line,
Publikacja materiałów dostępnych za pośrednictwem baz
danych lub Internetu, Organizacja rozrywkowych widowisk
telewizyjnych, audycji radiowych, Montaż taśm wideo, Produkcja mikrofilmów, Publikowanie on-line elektronicznych
książek i czasopism, Realizowanie rozrywki poprzez produkcję i dystrybucję filmów i seriali, Fotoreportaże, Informacja
o rekreacji, Organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, Organizowanie i prowadzenie konferencji, warsztatów, szkoleń, Organizowanie konkursów,
Przekazywanie know-how (szkolenia), Internetowe programy rozrywkowe, Internetowe widowiska sportowe, Usługi
świadczone przez portal internetowy w zakresie udostępniania na portalu filmów, fotografii.
537231
(220) 2021 12 02
SNOWDOO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kościelisko
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) paintdoo

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.03
(510), (511) 41 Usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe,
Usługi rezerwacji biletów na atrakcje i wydarzenia edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, Edukacja, rozrywka i sport.
537232
(220) 2021 12 02
SNOWDOO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kościelisko
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) quadoo

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.11
(510), (511) 41 Usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe,
Usługi rezerwacji biletów na atrakcje i wydarzenia edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, Edukacja, rozrywka i sport.
537233
(220) 2021 12 02
SNOWDOO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kościelisko
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) snowdoo
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.11
(510), (511) 41 Usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe,
Edukacja, rozrywka i sport, Usługi rezerwacji biletów na atrakcje i wydarzenia edukacyjne, rozrywkowe i sportowe.
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537247
(220) 2021 12 01
KABOS COSMETICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) (znak słowny)
(540) GELIKE
(510), (511) 3 Kleje i inne preparaty do mocowania sztucznych paznokci i tipsów, Kleje do utwardzania paznokci,
Odżywki do paznokci, Preparaty do przedłużania paznokci, Preparaty do pielęgnacji paznokci, Lakiery do paznokci,
Żele do paznokci, Preparaty do ozdabiania paznokci, Emalie
do paznokci.
(210)
(731)

537255
(220) 2021 12 01
WULKANO PERFECT SZABAŁA SPÓŁKA JAWNA,
Świdnik
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WULKANO PERFECT

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.01.04, 26.01.15, 04.03.01
(510), (511) 35 Usługi pośrednictwa w handlu, 37 Konserwacja i naprawa pojazdów silnikowych, Usługi napraw awarii
pojazdów, Wulkanizacja opon.
(210)
(731)
(540)
(540)

537345
(220) 2021 12 06
ZPC FLIS SPÓŁKA JAWNA, Kuranów
(znak słowno-graficzny)
FLIS Lea Life PL-109-002 GLUTEN LACTOSE FREE NO
SUGAR ADDED

(531)

27.05.01, 27.07.01, 29.01.15, 26.01.01, 26.01.05, 26.01.15,
26.01.16, 26.01.17, 26.01.18, 24.09.02, 24.09.03, 24.09.05,
24.09.09, 24.09.16, 05.07.02, 26.15.09, 08.03.01
(510), (511) 30 Słodycze, praliny, wyroby cukiernicze, wafle,
rurki waflowe, ciastka.
537348
(220) 2021 12 06
JENOX AKUMULATORY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Chodzież
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) JENOX SINCE 1989

(210)
(731)

Nr ZT04/2022

(531) 27.05.01, 27.07.01, 26.13.25, 29.01.13
(510), (511) 9 Aparatura i urządzenia do gromadzenia i przechowywania energii elektrycznej, Akumulatory i ogniwa
do pojazdów lądowych, maszyn i urządzeń specjalistycznych, Części i akcesoria do wyżej wymienionych towarów
oraz Urządzenia i jednostki zasilające zawarte w tej klasie,
37 Usługi w zakresie naprawy i ładowania akumulatorów
i baterii, Usługi instalacji i konserwacji baterii i akumulatorów.
(210)
(731)
(540)
(540)

537384
(220) 2021 12 06
MAZUR CEZARY HYDRO-FLEX, Stargard
(znak słowno-graficzny)
Dajemy siłę hydraulice!

(531) 27.05.01, 24.17.04, 26.11.01, 26.11.05, 26.11.08, 26.11.12
(510), (511) 6 Tuleje metalowe [inne niż części do maszyn],
złączki rur metalowe, 7 Łożyska [części maszyn], Pompy
hydrauliczne, Zawory hydrauliczne, Przewody metalowe
do użytku w hydraulicznych systemach maszyn, 17 Węże hydrauliczne z gumy, 37 Usługi hydrauliczne.
537416
(220) 2021 12 07
KATOWICKA AGENCJA WYDAWNICZA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) W KATOWICACH EU
(210)
(731)

(531) 29.01.15, 27.05.01, 26.04.09
(510), (511) 16 Afisze, Plakaty, Artykuły papiernicze, Bloczki
do pisania, Bloki do pisania, Broszury, Czasopisma, Periodyki, Drukowane publikacje, Gazety, Kalendarze, Kartki z życzeniami, Karty pocztowe, Katalogi, Albumy, Atlasy, Komiksy, Artykuły piśmienne – koperty, Książeczki, Książki, Mapy,
Materiały drukowane, Naklejki adresowe, Nalepki, Notatniki, Notesy, Papier do pisania, Plany, Drukowane rozkłady,
Repertuary godzinowe, Ulotki, Zeszyty, Odwzorowania,
Odbitki, Reprodukcje graficzne, Podręczniki, Foldery, Publikacje, Dzienniki, Zakładki do książek, Krzyżówki, 35 Wyszukiwanie informacji dla osób trzecich w plikach komputerowych, Wyszukiwanie w komputerowych bazach danych,
Zarządzanie zbiorami informatycznymi, Agencje reklamowe, Doręczanie gazet osobom trzecim, Dystrybucja materiałów reklamowych, takich jak druki, broszury, prospekty,
Edytorskie usługi w zakresie reklamy, Rozpowszechnianie
ogłoszeń reklamowych, Reklama za pośrednictwem sieci
komputerowej, Uaktualnianie materiału reklamowego, Reklamy korespondencyjne, Edycja tekstów, Promocja i sprzedaż dla osób trzecich, Tworzenie tekstów reklamowych,
Przygotowywanie reklamy prasowej, Produkcja filmów
reklamowych, Publikowanie sponsorowanych tekstów,
Tworzenie reklamowych i sponsorowanych tekstów, Badanie opinii publicznej, Badania rynkowe, Obróbka tekstów,
Zarządzanie działalnością wydawniczą i poligraficzną, Doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych public relations, Doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych
w reklamie, Dostarczanie informacji dotyczących kontaktów handlowych i biznesowych, Impresariat w działalności
artystycznej, Prezentowanie produktów w mediach dla
celów sprzedaży detalicznej, Usługi marketingowe, Usługi
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public relations, Usługi relacji z mediami, 38 Przesyłanie
informacji tekstowych i obrazowych za pośrednictwem
terminali komputerowych i sieci internetowej, Internetowy
serwis informacyjny, Usługi poczty elektronicznej, Przesyłanie informacji, Połączenie ze światową siecią komputerową
za pośrednictwem telekomunikacji, Przesyłanie informacji
tekstowej i obrazowej przy pomocy komputera, Telefonia komórkowa, Przydzielanie dostępu do światowej sieci
komputerowej, Usługi telefoniczne, Transmisja programów
telewizyjnych, Agencje informacyjne, 41 Doradztwo dotyczące usług wydawniczych, Publikowanie książek i tekstów
innych niż reklamowe, Publikacje elektroniczne i internetowe, w tym książek i periodyków, Usługi w zakresie wykonywania fotoreportaży, Usługi wydawnicze, Wydawanie
książek, Wydawanie gazet, Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków, Informacja o edukacji, Informacja
o imprezach rozrywkowych, Informacja o rekreacji, Komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji, Organizowanie i prowadzenie warsztatów, koncertów, konferencji,
kongresów, seminariów, sympozjów, zjazdów, konkursów
rozrywkowych i edukacyjnych, Organizowanie konkursów
piękności, Tłumaczenia, Redagowanie tekstów, Usługi edytorskie, Produkcja filmów, innych niż reklamowe, Produkcja
muzyczna, Produkcja programów radiowych i telewizyjnych, Produkcja widowisk, 42 Rejestracja domen internetowych, Tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla
osób trzecich, Administrowanie stronami internetowymi,
Administrowanie sieciowymi stronami komputerowymi,
Ogłoszenia elektroniczne, Oprogramowanie komputerowe, Prace badawczo-rozwojowe.
537430
(220) 2021 12 08
VOLTMAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin
(540) (znak słowny)
(540) ZASILENI SŁOŃCEM
(510), (511) 9 Urządzenia monitorujące bezpieczeństwo
instalacji elektrycznych, Urządzenia monitorujące bezpieczeństwo instalacji fotowoltaicznych, Urządzenia monitorujące instalacje elektryczne, Urządzenia monitorujące instalacje fotowoltaiczne, 35 Usługi sprzedaży samochodów
elektrycznych, Usługi sprzedaży ładowarek elektrycznych,
Usługi sprzedaży ładowarek elektrycznych do samochodów,
Usługi sprzedaży instalacji elektrycznych do samochodów,
Usługi sprzedaży instalacji elektrycznych, Usługi sprzedaży
instalacji fotowoltaicznych, Usługi informacyjne w zakresie
instalacji elektrycznych, Usługi informacyjne w zakresie instalacji fotowoltaicznych, Promowanie instalacji elektrycznych,
Promowanie instalacji fotowoltaicznych, Usługi doradcze
w zakresie sprzedaży instalacji elektrycznych i instalacji fotowoltaicznych, 37 Usługi doradcze związane z konserwacją
i naprawą sprzętu mechanicznego i elektrycznego, Instalacja
ogniw i modułów fotowoltaicznych, Konserwacja, naprawa
i odnowa urządzeń i instalacji fotowoltaicznych, Montaż
i konserwacja instalacji fotowoltaicznych, Usługi doradcze
w zakresie montażu, serwisowaniu i demontażu instalacji
elektrycznych, Usługi doradcze w zakresie montażu, serwisowaniu i demontażu instalacji fotowoltaicznych, Demontaż
instalacji fotowoltaicznych, 39 Usługi doradztwa związane
z dystrybucją energii elektrycznej, Wynajem samochodów
elektrycznych, 40 Usługi doradcze związane z wytwarzaniem energii elektrycznej, 42 Usługi analiz i testów związane
z urządzeniami inżynierii elektrycznej, Usługi w zakresie inżynierii elektrycznej, Sporządzanie projektów i opracowywanie systemów fotowoltaicznych.
(210)
(731)
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537431
(220) 2021 12 08
VOLTMAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin
(540) (znak słowny)
(540) SŁONECZNA REWOLUCJA
(510), (511) 9 Urządzenia monitorujące bezpieczeństwo
instalacji elektrycznych, Urządzenia monitorujące bezpieczeństwo instalacji fotowoltaicznych, Urządzenia monitorujące instalacje elektryczne, Urządzenia monitorujące instalacje fotowoltaiczne, 35 Usługi sprzedaży samochodów
elektrycznych, Usługi sprzedaży ładowarek elektrycznych,
Usługi sprzedaży ładowarek elektrycznych do samochodów, Usługi sprzedaży instalacji elektrycznych do samochodów, Usługi sprzedaży instalacji elektrycznych, Usługi
sprzedaży instalacji fotowoltaicznych, Usługi informacyjne
w zakresie instalacji elektrycznych, Usługi informacyjne
w zakresie instalacji fotowoltaicznych, Promowanie instalacji elektrycznych, Promowanie instalacji fotowoltaicznych,
Usługi doradcze w zakresie sprzedaży instalacji elektrycznych i instalacji fotowoltaicznych, 37 Usługi doradcze związane z konserwacją i naprawą sprzętu mechanicznego
i elektrycznego, Instalacja ogniw i modułów fotowoltaicznych, Konserwacja, naprawa i odnowa urządzeń i instalacji
fotowoltaicznych, Montaż i konserwacja instalacji fotowoltaicznych, Usługi doradcze w zakresie montażu, serwisowaniu i demontażu instalacji elektrycznych, Usługi doradcze
w zakresie montażu, serwisowaniu i demontażu instalacji
fotowoltaicznych, Demontaż instalacji fotowoltaicznych,
39 Usługi doradztwa związane z dystrybucją energii elektrycznej, Wynajem samochodów elektrycznych, 40 Usługi
doradcze związane z wytwarzaniem energii elektrycznej,
42 Usługi analiz i testów związane z urządzeniami inżynierii
elektrycznej, Usługi w zakresie inżynierii elektrycznej, Sporządzanie projektów i opracowywanie systemów fotowoltaicznych.
(210)
(731)

537453
(220) 2021 12 07
BMJ HOSPITALITY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) B’ FORT
(510), (511) 41 Organizacja imprez rozrywkowych, Organizacja balów, Organizacja i prowadzenie konferencji.
(210)
(731)

(210) 537466
(220) 2021 12 08
(731) GSH Trademarks Limited, Nikozja, CY
(540) (znak słowny)
(540) BLAGOWSKI
(510), (511) 33 Alkohol ryżowy, Alkohole wysokoprocentowe [napoje], Ekstrakty alkoholowe, Esencje alkoholowe, 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, Likier miętowy, 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.
(210) 537467
(220) 2021 12 08
(731) GSH Trademarks Limited, Nikozja, CY
(540) (znak słowny)
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(540) LEGENDA 1863
(510), (511) 33 Alkohol ryżowy, Alkohole wysokoprocentowe [napoje], Ekstrakty alkoholowe, Esencje alkoholowe, 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, Likier miętowy, 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.

sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: nakrycia głowy, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: nakrycia głowy, Usługi sprzedaży
detalicznej związane z następującymi produktami: ozdoby
do włosów, wałki do włosów, artykuły do upinania włosów
oraz peruki i sztuczne włosy, Usługi handlu hurtowego
związane z następującymi produktami: ozdoby do włosów,
wałki do włosów, artykuły do upinania włosów oraz peruki i sztuczne włosy, Usługi sprzedaży detalicznej związane
z następującymi produktami: ludzkie włosy, Usługi handlu
hurtowego związane z następującymi produktami: ludzkie
włosy, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: włosy syntetyczne, Usługi handlu hurtowego
związane z następującymi produktami: włosy syntetyczne.

(210)
(731)

537500
(220) 2021 12 09
BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) House of Beauty Brands
(510), (511) 3 Kosmetyki upiększające, Kosmetyki pielęgnacyjne, Wyroby perfumeryjne i dezodoranty, Olejki nielecznicze, Środki i preparaty do makijażu i demakijażu, Środki
do czyszczenia, Preparaty kosmetyczne do odchudzania,
Kosmetyki profesjonalne, Kosmetyki do stylizacji włosów, Lakiery do paznokci, Zmywacze do paznokci.

(210) 537536
(220) 2021 12 09
(731) ZIELIŃSKA ANNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Anna Otton
(510), (511) 25 dzianina [odzież], dżerseje [ubrania], garnitury, koszule, kurtki wełniane lub futrzane z kapturem, kurtki
[odzież], odzież, odzież gotowa, paski [odzież], piżamy, płaszcze, palta, półbuty, pulowery, rękawiczki [odzież], sandały,
odzież z imitacji skóry, skarpetki, spodnie, spódnice, sukienki, swetry, szale, szaliki, szlafroki, T-shirty, żakiety pikowane
[ubrania].

537501
(220) 2021 12 09
BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) SORAYA WATER BOMB
(510), (511) 3 Kosmetyki do pielęgnacji ciała.

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

(210)
(731)

537539
(220) 2021 12 09
GIERLAK MATEUSZ, Zaborów
(znak słowno-graficzny)
RMG

537504
(220) 2021 12 09
BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) Bielenda WATER BALANCE
(510), (511) 3 Kosmetyki do pielęgnacji twarzy, Nawilżające
kosmetyki do twarzy.
(210)
(731)

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

537520
(220) 2021 12 09
ZUŹLIK TOMASZ, Łazy
(znak słowno-graficzny)
l’amica

(531)

29.01.12, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.08, 27.05.17, 27.05.23,
26.04.01, 26.04.05, 26.04.18, 26.04.22
(510), (511) 25 Odzież, Majtki, Podkoszulki.
(210)
(731)
(540)
(540)

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.13
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: czapki [nakrycia głowy], Usługi
handlu hurtowego związane z następującymi produktami:
czapki [nakrycia głowy], Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: daszki [odzież], Usługi
handlu hurtowego związane z następującymi produktami:
daszki [odzież], Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: kapelusze, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: kapelusze, Usługi

537540
(220) 2021 12 09
GIERLAK MATEUSZ, Zaborów
(znak słowno-graficzny)
RAPTUS MG

Nr ZT04/2022
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(531) 02.01.01, 02.09.14, 18.01.09, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 24 Ręczniki, koce, 25 Odzież, majtki, podkoszulki,
37 Czyszczenie pojazdów, Czyszczenie okien.
(210)
(731)
(540)
(540)

537581
(220) 2021 12 10
BUŻEK PAWEŁ ECO SYSTEM, Międzyrzecze Górne
(znak słowno-graficzny)
ECO SYSTEM Twoja czysta energia...

(531) 07.01.13, 26.04.03, 26.04.09, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 7 Generatory elektryczności, Generatory prądu,
Maszyny do wytwarzania prądu, Prądnice, Zestawy generatorów elektrycznych, Aparatura do dostarczania energii [generatory], Alternatory elektryczne, Alternatory [generatory
prądu przemiennego], Awaryjne generatory prądotwórcze,
Awaryjne generatory prądu, Generatory, Generatory do turbin wiatrowych, Generatory elektrostatyczne, Generatory
elektryczne do stosowania w sytuacjach awaryjnych, Generatory elektryczne korzystające z energii geotermalnej, Generatory energii elektrycznej napędzane energią wiatru, Generatory prądu przemiennego, Generatory prądu wykorzystujące ogniwa słoneczne, Generatory prądu wykorzystujące
ciepło odpadowe, Generatory prądu przemiennego [alternatory], Generatory wytwarzające energię elektryczną z energii
słonecznej, Generatory zasilania bezprzerwowego, Grupy
generatorów elektrycznych, Instalacje elektryczne [generatory], Prądnice prądu stałego, Przenośne generatory energii
elektrycznej, Przenośne generatory prądu elektrycznego,
Stojany stanowiące części maszyn, Stojany [statory], Stacje
generacji prądu, Szczotki stanowiące części generatorów,
Szczotki stanowiące części prądnic prądu stałego, Szczotki
prądnic, Szczotki do prądnic prądu stałego [części do maszyn], Silniki do wytwarzania energii elektrycznej, Turbiny
wiatrowe, Zasilacze awaryjne UPS [maszyny] do wytwarzania
prądu elektrycznego, Zestawy generatorów prądu elektrycznego, Pompy, Pompy do instalacji grzewczych, Pompy elektryczne, Kafary [maszyny], Maszyny do robót ziemnych,
9 Elektryczne (Złącza -), Elektryczne złącza dopasowujące,
Elektryczne złącza szpilkowe, Elektryczne złącza wtyczkowe,
Gniazdka, wtyczki i inne kontakty [złącza elektryczne], Izolowane złącza elektryczne, Listwy zaciskowe [złącza elektryczne], Multimedialne złącza do pojazdów, Obudowy do złączy
elektrycznych, Pulpity złączy elektrycznych, Złącza do kabli,
Złącza do kabli elektrycznych, Złącza do obwodów elektrycznych, Złącza do przewodów elektrycznych, Złącza
do światłowodów, Złącza elektryczne, Złącza gwintowane
do kabli elektrycznych, Złącza kablowe do kabli elektrycznych, Złącza optyczne, Złączki do przewodów elektrycznych,
Złączki do przewodów [elektryczność], Złączki [elektryczność], Złączki kablowe do kabli elektrycznych, Druty [przewody] elektryczne, Elektryczne emaliowane przewody, Izolowane przewody elektryczne, Kable i przewody elektryczne,
Końcówki wtykowe do przewodów elektrycznych, Łączniki
do przewodów elektrycznych, Lokalizatory przewodów, Materiały na przewody instalacji elektrycznych [kable], Mierniki
przewodów, Oznaczniki przewodów elektrycznych, Przewodniki elektryczne, Przewody elektryczne, Przewody elektryczne izolowane, Przewody elektryczne termoodporne,
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Przewody instalacji elektrycznych, Przewody metalowe
[elektryczne], Przewody montażowe [elektryczne], Przewody
uziemiające, Przewody zasilające, Skrzynki przyłączowe
do przewodów elektrycznych, Skrzynki zaciskowe do przewodów elektrycznych, Zespoły przewodów elektrycznych,
Zespoły przewodów elektrycznych do samochodów, Wskaźniki bezpiecznikowe, Wskaźniki [elektryczność], Wskaźniki
obciążenia, Wskaźniki strat elektrycznych, Elektryczne gniazda wtyczkowe, Elektryczne wtyczki połączeniowe, Oprogramowanie do wtyczek [plug-in], Przejściówki do wtyczek
elektrycznych, Wtyczki, Wtyczki do złączy pośrednich,
Wtyczki elektryczne, Wtyczki, gniazdka i inne kontakty (Elektryczne -), Wtyczki prądowe, Wtyczki zabezpieczające, Woltomierze, Baterie słoneczne do ponownego ładowania, Elektryczne kable do ładowania, Elektryczne regulatory ładowania, Mierniki ciśnienia ładowania, Stacje ładowania dla pojazdów elektrycznych, Urządzenia do ładowania, Urządzenia
do ładowania akumulatorów, Urządzenia do ładowania akumulatorów elektrycznych, Urządzenia do ładowania baterii,
Prąd (Prostowniki -), Prostowniki, Prostowniki elektryczne,
Prostowniki prądu elektrycznego, Ograniczniki [elektryczność], Ograniczniki napięcia, Ograniczniki prądu elektrycznego, Ograniczniki przepięć, Elektryczne instalacje sterujące,
Fotowoltaiczne urządzenia i instalacje do wytwarzania energii elektrycznej z energii słonecznej, Instalacje elektryczne,
Instalacje fotowoltaiczne do wytwarzania energii elektrycznej [elektrownie fotowoltaiczne], Kable izolowane do instalacji elektrycznych, Urządzenia do diagnozowania instalacji
elektrycznych, Urządzenia zdalnego sterowania do instalacji
klimatyzacyjnych, Elektryczne gniazdka i kontakty, Gniazdka
elektryczne, Gniazda przełączające [elektryczne], Gniazda
do zasilania energią elektryczną, Gniazdka elektryczne zawierające timery, Listwy zasilające z gniazdami przenośnymi,
Obudowy gniazdek elektrycznych, Zdalnie sterowane
gniazdka, Aparatura i urządzenia do kontrolowania elektryczności, Aparatura i urządzenia do sterowania przepływu
energii elektrycznej, Aparatura i urządzenia do gromadzenia
i przechowywania energii elektrycznej, Aparatura i urządzenia do regulowania elektryczności, Aparatura i urządzenia
do przewodzenia energii elektrycznej, Aparatura i urządzenia do gromadzenia elektryczności, Aparatura i urządzenia
do przełączania energii elektrycznej, Aparatura i urządzenia
do przekształcania energii elektrycznej, Aparatura, urządzenia i kable do zastosowania w elektryce, Bezprzewodowe
sterowniki do zdalnego monitorowania i kontroli funkcjonowania i statusu innych urządzeń lub systemów elektrycznych, elektronicznych i mechanicznych, Elektryczne urządzenia kontrolne, Elektryczne urządzenia pomiarowe, Elektryczne urządzenia połączeniowe, Elektryczne urządzenia
kontrolno-sterujące, Elektryczne urządzenia sterujące procesami, Elektryczne urządzenia sterownicze, Elektryczne urządzenia sterownicze do zarządzania energią, Elektryczne
urządzenia sterownicze do zarządzania ogrzewaniem, Elektryczne urządzenia zdalnego sterowania, Elektryczne zautomatyzowane urządzenia sterownicze, Urządzenia do magazynowania energii elektrycznej, Urządzenia do monitorowania zużycia energii elektrycznej, Urządzenia do nieprzerywalnego zasilania elektrycznego [baterie], Urządzenia do pomiaru energii elektrycznej, Urządzenia do pomiaru, monitorowania i analizowania zużycia energii elektrycznej, Urządzenia do regulacji energii elektrycznej, Urządzenia do sterowania energią elektryczną, Urządzenia do sterowania procesami
[elektryczne], Urządzenia do sterowania prądem elektrycznym, Urządzenia do zamykania obwodów elektrycznych,
Urządzenia elektryczne do monitorowania sieci zasilającej,
Urządzenia elektryczne do sterowania, Urządzenia fotowoltaiczne do przekształcania promieniowania słonecznego
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na energię elektryczną, Urządzenia fotowoltaiczne do wytwarzania energii elektrycznej, Urządzenia i przyrządy do regulacji dystrybucji energii elektrycznej, Urządzenia i przyrządy do sterowania dystrybucją energii elektrycznej, Urządzenia i przyrządy do prowadzenia dystrybucji energii elektrycznej, Urządzenia i przyrządy do regulacji użycia energii elektrycznej, Urządzenia i przyrządy do kontrolowania użycia
energii elektrycznej, Urządzenia i przyrządy do przekształcania dystrybucji energii elektrycznej, Urządzenia i przyrządy
do przełączania dystrybucji energii elektrycznej, Urządzenia
i przyrządy do przełączania korzystania z energii elektrycznej, Urządzenia naukowe i laboratoryjne do obróbki za pomocą energii elektrycznej, Urządzenia pomiarowe elektryczne, Urządzenia sterujące elektryczne, Bezpieczniki do pojazdów, Bezpieczniki elektryczne, Bezpieczniki topikowe,
Skrzynki bezpiecznikowe, Skrzynki do bezpieczników elektrycznych, Zespoły połączeń bezpiecznikowych, Baterie, Baterie akumulatorowe litowe, Baterie do ponownego ładowania, Baterie elektryczne do pojazdów, Baterie słoneczne, Baterie słoneczne do celów przemysłowych, Baterie słoneczne
do użytku domowego, Jednostki zasilania [baterie], Dodatkowe zestawy baterii, Ładowarki baterii elektrycznych, Kable
do baterii, Ładowalne baterie elektryczne, Ładowarki do baterii słonecznych, Ogniwa i baterie elektryczne, Amperomierze, Akumulatory do pojazdów, Akumulatory do pojazdów
elektrycznych, Akumulatory, elektryczne, Akumulatory, elektryczne, do pojazdów, Akumulatory energii fotowoltaicznej,
Akumulatory samochodowe, Kable rozruchowe do akumulatorów, Ładowarki dla akumulatorów, Ładowarki do akumulatorów do pojazdów silnikowych, Zasilacze przenośne (akumulatory), Urządzenia sterujące oświetleniem, Zawory termostatyczne, 11 Pompy ciepła, Pompy ciepła do przetwarzania energii, Centralne instalacje klimatyzacyjne do celów
domowych, Centralne instalacje klimatyzacyjne, Centralne
instalacje klimatyzacyjne [do celów przemysłowych], Domowe instalacje klimatyzacyjne, Elektryczne instalacje grzewcze, Filtry powietrza [części maszyn lub instalacji do oczyszczania powietrza], Instalacje centralnego ogrzewania, Instalacje dezodoryzujące atmosferę, Instalacje do chłodzenia
powietrza, Instalacje do filtrowania powietrza, Instalacje
do nawilżania, Instalacje do odwilżania, Instalacje do odzyskiwania ciepła z powietrza, Instalacje do recyrkulacji powietrza, Instalacje do uzdatniania powietrza, Instalacje do wentylacji, Instalacje filtrujące powietrze, Instalacje grzewcze, Instalacje grzewcze do powietrza, Instalacje grzewcze do cieczy, Instalacje grzewcze na energię słoneczną, Instalacje
grzewcze o obiegu zamkniętym, Instalacje grzewcze zasilane energią słoneczną, Instalacje i urządzenia do ogrzewania,
wentylacji, klimatyzacji i oczyszczania powietrza, Instalacje
grzewcze zamontowane w oknach, Instalacje i urządzenia
grzewcze, Instalacje i urządzenia wentylacyjne [klimatyzacyjne], Instalacje klimatyzacyjne do samochodów, Instalacje
klimatyzacyjne do celów przemysłowych, Instalacje klimatyzacyjne, Instalacje nawilżające powietrze, Instalacje ogrzewania podłogowego, Instalacje wentylacyjne, Klimatyzacja
w pojazdach (Instalacje do -), Przemysłowe instalacje grzewcze, Sterowniki elektromagnetyczne do automatycznej obsługi zaworów [części instalacji grzewczych], Urządzenia
do regulacji ciepła [zawory] będące częściami instalacji
grzewczych, Urządzenia i instalacje do wentylacji, Urządzenia i instalacje grzewcze, Urządzenia i instalacje do suszenia,
Urządzenia sterownicze [zawory termostatyczne] do instalacji grzewczych, Urządzenia sterujące [zawory termostatyczne] do instalacji grzewczych, Zawory do kontroli temperatury [części instalacji centralnego ogrzewania], Zawory termostatyczne [części instalacji grzewczych], Urządzenia elektryczne do ogrzewania, Urządzenia elektryczne stosowane
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w suszeniu, Urządzenia elektryczne do ogrzewania pomieszczeń, Urządzenia elektryczne stosowane w chłodzeniu, Akumulatory ciepła, Agregaty klimatyzacyjne, Osuszacze powietrza, Urządzenia chłodzące, Urządzenia do chłodzenia powietrza, Urządzenia do ogrzewania na paliwa stałe, płynne
lub gazowe, Urządzenia do oświetlania za pomocą diod
elektroluminescencyjnych [LED], Instalacje oświetleniowe
z diodami elektroluminescencyjnymi [LED], Urządzenia
oświetleniowe z organicznymi diodami elektroluminescencyjnymi (OLED), Urządzenia grzewcze do pojazdów, Aparatura i maszyny do oczyszczania powietrza, Urządzenia
do oczyszczania powietrza, Urządzenia i maszyny do oczyszczania powietrza, Urządzenia i instalacje oświetleniowe,
Urządzenia oświetleniowe z ogniwami słonecznymi, Urządzenia jonizujące do oczyszczania powietrza lub wody, Urządzenia kontrolujące temperaturę i reagujące na nią [zawory
termostatyczne] do grzejników centralnego ogrzewania,
Żarniki elektryczne do ogrzewania, 37 Usługi w zakresie napraw przewodów, Usługi układania przewodów elektrycznych, Układanie przewodów głównych, Renowacja, naprawa
i konserwacja przewodów instalacji elektrycznej, Serwisowanie przewodów, Konserwacja przewodów, Instalacja przemysłowych przewodów grzejnych, Ładowanie akumulatorów do pojazdów, Ładowanie baterii i innych urządzeń magazynujących energię oraz wynajem sprzętu do nich, Budowa instalacji wykorzystujących energię geotermiczną, Budowa użytkowych instalacji słonecznych, Eliminacja zakłóceń
w instalacjach elektrycznych, Instalacja elektrycznego ogrzewania towarzyszącego, Instalacja, konserwacja i naprawa
urządzeń klimatyzacyjnych, Instalacja, naprawa i konserwacja podgrzewaczy powietrza, Instalacja, naprawa i konserwacja sprzętu grzewczego, Instalacja ogniw i modułów fotowoltaicznych, Instalacja systemów energii wiatrowej, Instalacja systemów odprowadzania ciepła, Instalacja systemów
ogrzewania słonecznego, Instalacja systemów paneli słonecznych zasilanych energią słoneczną w budynkach mieszkalnych, Instalacja systemów paneli słonecznych zasilanych
energią słoneczną w budynkach niemieszkalnych, Instalacja
urządzeń do chłodzenia, Instalacja urządzeń do klimatyzacji
do czystych pomieszczeń [clean room], Instalacja urządzeń
do kompensacji mocy biernej, Instalacja urządzeń do ogrzewania i chłodzenia, Instalacja urządzeń do oszczędzania
energii, Instalacja urządzeń do suszenia, Instalacja urządzeń
do wytwarzania energii, Instalacja urządzeń elektrycznych,
Instalacja urządzeń elektrycznych i generatorów prądu, Instalacja urządzeń klimatyzacyjnych, Instalacja urządzeń wentylacyjnych, Instalacja uziemienia elektrycznego, Konserwacja i naprawa instalacji grzewczej, Konserwacja i naprawa instalacji ogrzewania słonecznego, Konserwacja i naprawa instalacji grzewczych zasilanych energią słoneczną, Konserwacja i naprawa instalacji energii słonecznej, Konserwacja i naprawa instalacji geotermicznych, Konserwacja i naprawy instalacji grzewczej, Konserwacja, naprawa i odnowa urządzeń
i instalacji fotowoltaicznych, Konserwacja, serwis i naprawa
urządzeń i instalacji do wytwarzania energii, Konserwacja
urządzeń i instalacji do wytwarzania energii, Modernizacja
instalacji do wentylacji budynków, Modernizacja instalacji
do klimatyzacji budynków, Modernizacja instalacji do ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji budynków, Modernizacja instalacji do ogrzewania budynków, Montaż i konserwacja instalacji fotowoltaicznych, Montaż i konserwacja instalacji
ogrzewania słonecznego, Montaż i naprawa instalacji grzewczych, Montaż instalacji centralnego ogrzewania, Naprawa
i konserwacja instalacji elektronicznych, Naprawa i konserwacja instalacji do wytwarzania energii, Naprawa i konserwacja urządzeń i instalacji do chłodzenia, Naprawa instalacji
do zaopatrzenia w energię, Naprawa instalacji, urządzeń
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i maszyn do produkcji energii, Naprawa urządzeń i instalacji
do wytwarzania energii, Odnawianie instalacji klimatyzacyjnych, Renowacja instalacji elektrycznych, Serwis urządzeń
i instalacji do wytwarzania energii, Udzielanie informacji
związanych z instalacją urządzeń elektrycznych, Usługi doradcze związane z instalacją urządzeń do ogrzewania i chłodzenia, Usługi w zakresie instalacji elektrycznych, Usługi wykonawców instalacji elektrycznych, Usługi wykonawców
w zakresie instalacji grzewczej, Usługi wykonawców w zakresie instalacji klimatyzacyjnych, Zakładanie instalacji geotermicznych, Instalowanie i naprawa urządzeń elektrycznych,
Instalowanie urządzeń elektrycznych, Naprawa lub konserwacja konsumenckich urządzeń elektrycznych, Naprawa
urządzeń elektrycznych, Serwis w sytuacjach awaryjnych
urządzeń do zaopatrzenia w energię elektryczną, Wymiana
baterii, Doładowywanie baterii i akumulatorów, Doładowywanie akumulatorów, Wymiana akumulatorów, Wynajem ładowarek akumulatorów, Instalacja urządzeń oświetleniowych, Naprawa lub konserwacja elektrycznych urządzeń
oświetleniowych, Naprawa urządzeń oświetleniowych, Usługi doradcze związane z instalacją urządzeń oświetleniowych,
Budowa i naprawa magazynów, Instalowanie obiektów
i urządzeń magazynowych, Zarządzanie projektami budowlanymi na terenie budowy, Wypożyczanie maszyn budowlanych, Wynajem sprzętu budowlanego, Usługi doradztwa
budowlanego, Usługi nadzoru budowlanego w zakresie projektów budowlanych, Wynajem narzędzi, instalacji i sprzętu
budowlanego, rozbiórkowego, czyszczącego i konserwacyjnego, Udzielanie informacji budowlanych, Usługi budowlane, Usługi budowlane i konstrukcyjne, Konsultacje budowlane, Informacja budowlana, Usługi doładowywania pojazdów
elektrycznych, Budowlany sprzęt (Wynajem -), Wynajem maszyn budowlanych, Wypożyczanie urządzeń stosowanych
w budownictwie, 39 Dystrybucja energii elektrycznej za pośrednictwem przewodów, Usługi ładowania, Wynajmowanie
magazynów, Wynajem przestrzeni magazynowej, Wynajem
miejsc magazynowych, Wynajem magazynów, Wynajem
kontenerów do magazynowania i składowania, Usługi magazynowe, Dzierżawa magazynów, Dostawa energii elektrycznej, Dostawa i dystrybucja energii elektrycznej, Dostawa
i dystrybucja energii, Dostawa towarów, Przewóz towarów,
Usługi przewozowe towarów, Przewożenie i dostarczanie towarów, Przewóz samochodami ciężarowymi, Magazynowanie i składowanie, Informacja o składowaniu, Organizowanie
składowania towarów, Składowanie towarów, Składowanie
towarów w magazynach, Składowanie towarów przed
i po transporcie, Transport i składowanie, Transport i składowanie towarów, Usługi składowania towarów, Spedycja, Spedycja ładunków, Spedycja towarów, Wypożyczanie środków
transportu, Wynajmowanie transportu drogowego, Wynajem przestrzeni, struktur, jednostek i pojemników do magazynowania i transportu, Wynajem pojazdów transportowych, Usługi w zakresie transportu towarów, Usługi w zakresie organizowania transportu, Usługi transportu ładunków,
Usługi transportu drogowego, Usługi transportowe, Usługi
doradcze związane z transportem, Transport towarów, Transport samochodowy, Transport, Organizowanie transportu,
Wynajem garaży i miejsc parkingowych, Wynajem garażowych miejsc parkingowych, Wynajem pojazdów, Wynajem
samochodów, Wypożyczanie i wynajem pojazdów, Wynajmowanie garaży, Wynajem przestrzeni garażowej, Wynajem
kontenerów, 40 Wynajem instalacji grzewczych, Wynajem
urządzeń i instalacji do chłodzenia, Wynajem baterii, Wynajem urządzeń do chłodzenia pomieszczeń do celów domowych, Wypożyczanie urządzeń do chłodzenia pomieszczeń
do celów przemysłowych, Oczyszczanie powietrza, Wynajem urządzeń do oczyszczania powietrza, Wypożyczanie
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sprzętu do oczyszczania wody i powietrza, Wynajem sprzętu
do wytwarzania energii elektrycznej, Wypożyczanie urządzeń grzewczych, Wypożyczanie urządzeń klimatyzacyjnych, Wytwarzanie prądu elektrycznego, Wytwarzanie energii elektrycznej z energii geotermalnej, Wytwarzanie energii
elektrycznej z energii wiatru, Wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, Wytwarzanie energii elektrycznej, Wytwarzanie energii, Usługi wytwarzania energii, Wytwarzanie elektryczności z energii słonecznej, Usługi informacyjne i doradcze związane z wytwarzaniem energii elektrycznej z energii fal, Usługi doradcze związane z wytwarzaniem energii elektrycznej.
(210) 537590
(220) 2021 12 11
(731) KUCIŃSKI MACIEJ, Aleksandrów Łódzki
(540) (znak słowny)
(540) Meta
(510), (511) 9 Oprogramowanie do gier z rzeczywistością
rozszerzoną, Oprogramowanie do rzeczywistości rozszerzonej do symulacji, Oprogramowanie rzeczywistości wirtualnej
do symulacji, Oprogramowanie rzeczywistości wirtualnej,
Oprogramowanie gier rzeczywistości wirtualnej, Oprogramowanie do rzeczywistości wirtualnej i rozszerzonej, Oprogramowanie do rzeczywistości rozszerzonej, Oprogramowanie do rzeczywistości rozszerzonej do użytku w urządzeniach mobilnych, Okulary do rzeczywistości wirtualnej.
(210)
(731)
(540)
(540)

537628
(220) 2021 12 13
PONETA ANDRZEJ, Radom
(znak słowno-graficzny)
WATAHY GŁOSU OBYWATELSKIEGO

(531) 03.01.08, 26.01.01, 16.01.04, 27.05.01, 27.05.10, 29.01.13
(510), (511) 9 Publikacje elektroniczne, 16 Materiały drukowane, Publikacje, Czasopisma, Dzienniki, Gazety, Książki,
Broszury, Materiały szkoleniowe i instruktażowe, Materiały
informacyjne, Plakaty, Pióra wieczne, Piórniki, Przybory do pisania, Artykuły piśmienne, Czapki i daszki, Teczki papierowe,
Bloczki karteczek samoprzylepnych, Bloczki do pisania, Bloki rysunkowe, Chorągiewki papierowe, Gumki do ścierania,
Kalendarze, Kalendarze z kartkami do zrywania, Karty pocztowe, Klamry, Zaciski do papieru, Koperty, Nalepki, Naklejki
notatniki, Noże do papieru, Obwoluty papierowe na dokumenty, Ołówki, Ołówki automatyczne, Pieczęcie, Pinezki,
Podstawki do długopisów i ołówków, Podstawki pod kufle
do piwa, Przyciski do papieru, Pudełka kartonowe lub papierowe, Ramki do fotografii, Segregatory, Skoroszyty na dokumenty, Spinacze biurowe, Spinacze do papieru, Torebki
do pakowania z papieru lub tworzyw sztucznych, Zakładki
do książek, Zeszyty, 35 Badania opinii publicznej, Ekspertyzy ekonomiczne, Analizy gospodarcze, biznesowe, Analizy
i raporty statystyczne, Informacja o powyższych usługach,
38 Usługi telekomunikacyjne, Usługi w zakresie przekazywania głosu i obrazu, prowadzenia transmisji z imprez in-

60

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

formacyjnych, muzycznych, rozrywkowych, artystycznych,
naukowych, kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych, plenerowych, konkursów, festiwali, pokazów, zbierania i przekazywania informacji, Transmisja, rozpowszechnianie programów
radiowych i telewizyjnych, Usługi w zakresie rozpowszechniania audycji radiowych i telewizyjnych, Usługi emisji radiowej, telewizyjnej i kablowej, Informacja o powyższych
usługach, 41 Nauczanie, Kształcenie, Szkolenia, Rozrywka,
Organizowanie i prowadzenie kongresów, konferencji, sympozjów, warsztatów, seminariów, szkoleń, imprez, spotkań
i zjazdów, Działalność kulturalna i oświatowa, Dostarczanie
informacji edukacyjnych, Propagowanie wyników badań
naukowych poprzez organizowanie zebrań naukowych,
konferencji, zjazdów, sympozjów, wykładów i odczytów
naukowych, Przygotowywanie i organizowanie cyklicznych
zjazdów, spotkań, imprez masowych, demonstracji, Działalność wydawnicza, Publikowanie książek i innych publikacji,
Publikowanie elektroniczne on-line, Doradztwo zawodowe
[edukacja], Fotoreportaże, Komputerowe przygotowanie
materiałów do publikacji, Komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji elektronicznej, Usługi produkcji radiowej, Informacja o powyższych usługach, 45 Monitorowanie,
analiza i ocena działalności organów władzy publicznej, Organizowanie i zarządzanie zgromadzeniami obywateli, grup
obywateli i innych grup społecznych i zawodowych, Usługi
prawne, Ekspertyzy prawne, Doradztwo i obsługa prawna,
Sporządzanie analiz, ekspertyz i opinii prawnych, Przygotowywanie projektów aktów prawnych, Informacja o powyższych usługach.
(210)
(731)
(540)
(540)

537629
(220) 2021 12 13
PONETA ANDRZEJ, Radom
(znak słowno-graficzny)
GŁOS OBYWATELSKI

(531) 16.01.04, 27.05.01, 27.05.10, 29.01.13
(510), (511) 16 Publikacje, Gazety, Czasopisma, Druki, Kalendarze, Książki, Wydawnictwa jednorazowe, Katalogi, Komiksy,
Fotografie, Notesy, Pióra, Długopisy, Ołówki, Materiały do nauczania z wyjątkiem aparatów, Torby, Materiały drukowane,
Materiały szkoleniowe, Materiały instruktażowe, Materiały
piśmienne, Papier, Tektura, Wyroby z papieru, Wyroby z tektury, 35 Pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej,
Usługi wsparcia administracyjnego, Prace biurowe, Doradztwo i konsultacje w zakresie działalności gospodarczej, Usługi analizy i informacji biznesowej, Badania rynkowe, Analizy
gospodarcze, Administrowanie działalnością gospodarczą,
Zarządzanie działalnością gospodarczą, Planowanie działalności gospodarczej, Organizacja działalności gospodarczej,
Audyt działalności gospodarczej, Informacja o działalności
gospodarczej, handlu, reklamie, promocji, Agencje informacji handlowej, Organizacja wystaw handlowych, Organizacja
targów handlowych, Usługi reklamowe, Usługi agencji reklamowych, Usługi marketingowe, Usługi promocyjne, Usługi
programów lojalnościowych, motywacyjnych lub promocyjnych, Promocja towarów i usług, Usługi public relations, Produkcja reklam, Dystrybucja materiałów reklamowych, Rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, Publikowanie tekstów
reklamowych, Wynajmowanie powierzchni na cele reklamowe, Wynajem czasu reklamowego w środkach przekazu,
Reklamy korespondencyjne, Sondaże opinii, Organizowanie
wystaw w celach handlowych lub reklamowych, Promocja
sprzedaży dla osób trzecich, Profesjonalne zarządzanie dzia-

Nr ZT04/2022

łalnością artystyczną, Przetwarzanie, systematyzacja danych
i zarządzanie nimi, Komputerowe przetwarzanie danych,
Elektroniczne przetwarzanie danych, Zarządzanie przetwarzaniem danych, Doradztwo związane z przetwarzaniem danych, Rozpowszechnianie informacji gospodarczych, Rozpowszechnianie informacji biznesowych, Rozpowszechnianie
informacji handlowych, Wyszukiwanie informacji w plikach
informatycznych dla osób trzecich, Skomputeryzowane
wyszukiwanie informacji handlowych, Pośrednictwo w zakresie sprzedaży usług, Usługa polegająca na prezentacji
ofert usług, Usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne
dotyczące uprzednio wymienionych usług, 38 Usługi w zakresie prowadzenia agencji informacyjnych, Usługi w zakresie prowadzenia agencji prasowych, Usługa prowadzenia
portali internetowych w zakresie: rozpowszechniania wiadomości i aktualności, Zbieranie i przesyłanie informacji,
Działalność centrów telefonicznych (call center), Usługi telekomunikacyjne, Usługi komunikacji elektronicznej, Usługi
telekomunikacyjne przewodowe, Usługi telekomunikacyjne
bezprzewodowe, Usługi telekomunikacji satelitarnej, Usługi
komunikacji radiowej, Usługi komunikacji za pośrednictwem
sieci światłowodowych, Usługi komunikacji za pośrednictwem telefonów komórkowych, Usługi łączności poprzez
terminale komputerowe, Usługi nadawania bezprzewodowego, Usługi nadawania telewizji kablowej, Oferowanie
połączeń telekomunikacyjnych z globalną siecią komputerową, Transfer strumieniowy danych, Transmisja plików
cyfrowych, Transmisja programów radiowych, Transmisja
programów telewizyjnych, Transmisja satelitarna, Transmisja
wideo na żądanie, Zapewnianie dostępu do globalnych sieci komputerowych, Usługi transmisyjne, Łączność poprzez
sieci komputerowe, Usługi dostępu do internetu, Usługi dostępu do sieci komunikacji elektronicznej, Usługi w zakresie
emisji radiowej i telewizyjnej, Bezprzewodowa transmisja
programów telewizyjnych, Nadawanie programów telewizyjnych, Nadawanie audio, wideo i multimedialne za pośrednictwem Internetu i innych sieci łącznościowych, Nadawanie
bezprzewodowe, Przekaz satelitarny, Nadawanie i transmisja
programów radiowych, Nadawanie i transmisja programów
telewizyjnych, Nadawanie informacji za pośrednictwem
telewizji, Nadawanie informacji za pośrednictwem radia,
Nadawanie informacji za pośrednictwem satelity, Nadawanie muzyki, Nadawanie programów przez satelitę, Nadawanie programów telewizji kablowej, Nadawanie programów
za pośrednictwem internetu, Nadawanie telewizji kablowej,
Nadawanie wiadomości [środkami elektronicznymi], Usługi
zapewniania dostępu do treści, stron internetowych i portali, Zapewnianie dostępu telekomunikacyjnego do filmów,
innych nagrań i programów telewizyjnych udostępnianych
za pośrednictwem usługi wideo na życzenie, Zapewnianie
dostępu telekomunikacyjnego do programów radiowych,
Agencje informacyjne, Przekazywanie i rozpowszechnianie
informacji i danych za pośrednictwem sieci komputerowych oraz internetu, Usługi poczty elektronicznej, Zapewnianie dostępu do forów dyskusyjnych w internecie, Usługi
teletechniczne, Usługi teleinformatyczne, Wypożyczanie
urządzeń telekomunikacyjnych, Wypożyczanie telefonów,
Wypożyczanie urządzeń służących do komunikacji za pośrednictwem sieci komunikacji elektronicznej, Wyznaczanie
położenia obiektów za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych, Dostarczanie informacji o położeniu obiektów lokalizowanych za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych, Usługi
informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług, 41 Nauczanie, Kształcenie, Edukacja, Usługi edukacyjne świadczone za pośrednictwem komunikacji elektronicznej, Rozrywka, Organizowanie imprez
rozrywkowych, Organizowanie konkursów i wystaw eduka-
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cyjnych i rozrywkowych, Działalność sportowa, Działalność
kulturalna, Organizowanie wystaw, wydarzeń kulturalnych
oraz koncertów, Organizowanie szkoleń, Organizowanie
konferencji, Organizowanie sympozjów, Usługi wydawnicze,
Elektroniczne usługi wydawnicze, Usługi wydawnicze w zakresie tekstów elektronicznych, Publikowanie, Publikowanie
elektroniczne, Publikowanie drogą elektroniczną, Publikowanie materiałów drukowanych, Komputerowy skład drukarski,
Wydawanie książek, Wydawanie wykazów oraz list, Wydawanie gazet, Wydawanie czasopism, Wydawanie periodyków,
Produkcja filmów, Produkcja nagrań wideo, Rozpowszechnianie i dystrybucja analogowych i cyfrowych programów
telewizji kablowej, naziemnej, satelitarnej, Usługi w zakresie
prowadzenia stacji radiowych, Usługi w zakresie prowadzenia stacji telewizyjnych, Produkcja programów telewizyjnych,
Produkcja programów radiowych, Montaż programów radiowych i telewizyjnych, Usługi reporterskie, Studia filmowe,
Studia telewizyjne, Studia nagrań, Usługa prowadzenia portali internetowych w zakresie: udostępniania zapisów audycji
radiowych i telewizyjnych, informacji o programach i repertuarze, udostępniania wersji obcojęzycznych i polskojęzycznych utworów, udostępniania gier, wyboru pakietów programowych programów telewizyjnych i radiowych, Produkcja
nagrań dźwiękowych, Produkcja nagrań muzycznych, Usługi
w zakresie nagrań, Usługi studia nagrań, Usługi postprodukcji filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych i radiowych, Projekcja filmów, Wypożyczanie filmów, Wypożyczanie nagrań wideo, Wypożyczanie nagrań dźwiękowych,
Dystrybucja filmów, Dystrybucja nagrań wideo, Dystrybucja
programów telewizyjnych, Dystrybucja programów radiowych, Gry oferowane on-line, Usługi publikowania tekstów,
czasopism, wydawnictw nieperiodycznych i publikacji elektronicznych, w tym on-line, Usługi informacyjne, doradcze
i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług.
537645
(220) 2021 12 13
GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice
(540) (znak słowny)
(540) Tymbark - kochaj życie
(510), (511) 29 Batoniki na bazie owoców i orzechów, Ajvar
[pasta z papryki, bakłażanów i czosnku], Bita śmietana, Buliony, Caponata [duszone warzywa], Cassoulet, Batony na bazie
orzechów i nasion, Batony spożywcze na bazie soi, Chipsy
warzywne, Chipsy owocowe, Chipsy sojowe, Chipsy ziemniaczane, Chop suey, Choucroute garnie [kapusta kiszona garnirowana], Desery jogurtowe, Desery mleczne, Desery na bazie sztucznego mleka, Desery owocowe, Dipy, Desery wykonane z produktów mlecznych, Dolma [faszerowane warzywa], Dżemy, Dżemy i marmolady owocowe, Ekstrakty do zup,
Ekstrakty warzywne do gotowania, Ekstrakty z pomidorów,
Ekstrakty z warzyw do konsumpcji, Galaretki, kompoty, pasty
owocowe i warzywne, Gotowe dania warzywne, Flaki, Gotowe dania z mięsa, Gotowe posiłki z mięsa [mięso jako główny
składnik], Gotowe produkty z warzyw, Grzyby gotowe
do spożycia, Gulasze, Gulasz błyskawiczny, Grzyby konserwowane, Jabłka duszone, Jogurty, Kandyzowane owoce,
Kandyzowane przekąski owocowe, Fasola pieczona w sosie
pomidorowym, Fasola przyrządzona w sosie sojowym [Kongjaban], Kiszone warzywa [kimchi], Koktajle mleczne, Kompozycje owoców przetworzonych, Koncentraty na bazie
owoców przeznaczone do gotowania, Koncentraty na bazie
warzyw przeznaczone do gotowania, Koncentraty pomidorowe [purée], Koncentraty rosołowe, Koncentraty soków warzywnych do konsumpcji, Koncentraty zup, Klopsiki drobiowe, Konserwowane warzywa, Konserwy, marynaty, Konser(210)
(731)
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wy z owocami, Korniszony, Kostki bulionowe, Kostki do zup,
Krojone owoce, Krojone warzywa, Liofilizowane warzywa,
Lukrowane (owoce -), Marmolada, Masło kakaowe, Masła
orzechowe w proszku, Masło z orzechów, Mieszanki do sporządzania wywarów rosołowych, Mieszanki do zup, Mieszanki owoców i orzechów, Mieszanki owoców suszonych, Mieszanki przekąsek składające się z suszonych owoców i orzechów przetworzonych, Mieszanki przekąsek składające się
z przetworzonych owoców i przetworzonych orzechów,
Mieszanki warzywne, Mleczne produkty, Mleko w proszku,
Mleko, Nadzienia na bazie owoców do placków i ciast, Nadzienie bakaliowe [owoce konserwowane], Napoje mleczne,
Napoje z produktów mlecznych, Nasiona jadalne, Orzechy
jadalne, Owoce aromatyzowane, Owoce glazurowane, Owoce gotowane, Owoce konserwowane, Owoce lukrowane,
Owoce marynowane, Owoce przetworzone, Owoce w puszkach, Owocowe nadzienia do ciast, Owocowe pasty do smarowania, Pasta z owoców, Pasta z orzechów laskowych, Pasty
do smarowania na bazie warzyw, Pasty do smarowania składające się głównie z owoców, Pasty do smarowania na bazie
mleka z niską zawartością tłuszczu, Pasty do zup, Pasty na bazie orzechów, Pasty mleczne do smarowania, Pasty do kromek zawierające tłuszcz, Pasty przyrządzone z orzechów,
Pasty warzywne, Pasztet warzywny, Pektyna owocowa, Pektyna do celów kulinarnych, Pikle, Płatki jabłkowe, Pikle mieszane, Przetworzone owoce, grzyby, warzywa, orzechy i nasiona roślin strączkowych, Płatki ziemniaczane, Pokrojone
owoce, Pokrojone sałatki warzywne, Pokrojone warzywa,
Polewy orzechowe, Pomidory, przetworzone, Pomidory konserwowane, Pomidory obrane ze skóry, Pomidory konserwowe, Potrawy gotowe składające się głównie z warzyw, Powlekane orzeszki ziemne, Prażone orzechy ziemne, Preparaty
do produkcji bulionów, Produkty z suszonych owoców,
Proszki owocowe, Proszki warzywne, Przecier jabłkowy, Przecier pomidorowy, Przeciery owocowe, Przeciery warzywne,
Przekąski na bazie mleka, Przekąski na bazie orzechów, Przekąski na bazie owoców, Przekąski na bazie soi, Przekąski
na bazie suszonych owoców, Przekąski na bazie warzyw,
Przekąski na bazie ziemniaków, Przekąski z owoców, Przekąski ziemniaczane, Przetwory do zup jarzynowych, Przetwory
owocowe [dżemy], Przyprawy smakowe (pikle), Przystawki
na bazie warzyw, Puddingi na bazie mleka, Purée z warzyw,
Purée z grzybów, Purée ziemniaczane, Pulpety, Purée ziemniaczane w proszku, Ragout, Ratatouille, Rosół [zupa], Placki
ziemniaczane, Sałatki gotowe, Sałatki owocowe, Sałatki warzywne, Schłodzone desery mleczne, Sfermentowane owoce, Skórki owocowe, Słodkie nadzienia z owoców, Sok pomidorowy do gotowania, Sok cytrynowy do celów kulinarnych,
Soki owocowe do gotowania, Soki roślinne do gotowania,
Substytuty mięsa na bazie warzyw, Substytuty mleka, Suszone grzyby jadalne, Suszone orzechy, Suszone owoce, Tahini
[pasta z ziarna sezamowego], Tłuszcze jadalne, Tzatziki, Warzywa fermentowane, Warzywa gotowane, Warzywa grillowane, Warzywa konserwowane, Warzywa kapustne, przetworzone, Warzywa konserwowane [w oleju], Warzywa liofilizowane, Warzywa marynowane, Warzywa obrane ze skórki,
Warzywa preparowane, Warzywa przetworzone, Warzywa
strączkowe przetworzone, Warzywa suszone, Warzywa
w puszkach, Warzywa w słoikach, Warzywne pasty do smarowania, Warzywa solone, Warzywa w plasterkach, konserwowe, Wstępnie ugotowana zupa, Wywar, bulion, Wywar
z warzyw, Zabielacz do kawy, Zabielacze do napojów, Zabielacze mleczne do napojów, Zabielacze niezawierające produktów mlecznych, Zagęszczone sosy pomidorowe, Zupy,
Zupy błyskawiczne, Zupy (składniki do sporządzania -), Żelatyna, Zupy i wywary, ekstrakty mięsne, Zupy w proszku, Zupy
w puszkach, Zupy z makaronem, Warzywa mrożone, Mrożo-
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ne owoce, Głęboko mrożone dania warzywne, Mrożone gotowe posiłki składające się głównie z warzyw, Mrożone posiłki składające się głównie z mięsa, Tłuszcze roślinne do celów
spożywczych, Oleje roślinne do celów spożywczych, Zmieszane oleje roślinne do celów kulinarnych, Formowane teksturowane białko roślinne do użytku jako substytut mięsa,
Substytuty mięsa, Substytuty serów, Substytuty jaj, Substytuty drobiu, Substytuty masła, Substytuty margaryny, Seitan
[substytut mięsa], Bezmleczne substytuty mleka, Roślinne
substytuty mleka, Substytuty kwaśnej śmietany, Mleko sojowe [substytut mleka], Mleko ryżowe [substytut mleka], Nabiał i substytuty nabiału, Sztuczna śmietana [substytuty produktów mlecznych], Napoje na bazie owsa [substytuty mleka], Mleko z nasion konopi jako substytut mleka, Napoje
na bazie soi stosowane jako substytuty mleka, Gotowe posiłki składające się głównie z substytutów mięsa, Batoniki
na bazie orzechów będące zamiennikami posiłków, Batoniki
na bazie owoców będące zamiennikami posiłków, Sałatki
owocowo-warzywne, Pasty owocowo-warzywne, Przeciery
owocowo-warzywne, Przetwory owocowo-warzywne,
Proszki owocowo-warzywne, Chipsy owocowo-warzywne,
Koncentraty soków owocowo-warzywnych do konsumpcji,
Mieszanki owocowo-warzywne, Purée owocowo-warzywne, Przekąski na bazie owoców i warzyw, Sosy i glazury
mleczno-owocowe i śmietankowo-owocowe, mrożone dania gotowe warzywne, warzywno-mięsne i mięsne, w tym
flaki, konserwy warzywno-mięsne, duszone owoce, jabłka
duszone, mrożone runo leśne, w tym grzyby, 30 Aromaty
do żywności, Artykuły spożywcze ze zbóż, Artykuły żywnościowe zawierające czekoladę [jako podstawowy składnik],
Batoniki, Batony zbożowe i energetyczne, Błyskawiczna
owsianka, Budynie deserowe, Cappuccino, Chipsy [produkty
zbożowe], Chipsy kukurydziane, Chrupki zbożowe, Chrupki
kukurydziane o smaku sera, Chrzan [sos przyprawowy], Ciasta, Ciasta mrożone, Ciasta mrożone nadziewane mięsem
i warzywami, Ciasteczka, Ciastka, Cukierki, batony i guma
do żucia, Czekolada, Czekolada pitna, Czekolada w proszku,
Czekoladowe wyroby cukiernicze nielecznicze, Czipsy na bazie mąki, Czipsy na bazie zbóż, Dania na bazie ryżu, Dania
liofilizowane, których głównym składnikiem jest makaron,
Desery czekoladowe, Desery lodowe, Desery z muesli, Desery z warstwą lodów, owoców i bitej śmietany [parfait], Deser
puddingowy na bazie ryżu, Dodatki smakowe w postaci zagęszczonych sosów, Budyń w proszku, Dodatki smakowe
i przyprawy, Drażetki [niemedyczne wyroby cukiernicze],
Dropsy owocowe [słodycze], Ekstrakty czekoladowe do przygotowywania napojów, Ekstrakty kakaowe do spożycia
przez ludzi, Ekstrakty przypraw, Ekstrakty czekoladowe, Ekstrakty stosowane jako dodatki smakowe [inne niż olejki eteryczne], Ekstrakty z kakao do stosowania jako aromaty do napojów, Ekstrakty z kakao do stosowania jako aromaty do artykułów spożywczych, Ekstrakty z kawy, Ekstrakty z kawy
do stosowania jako aromaty do artykułów żywnościowych,
Ekstrakty z kawy do stosowania jako aromaty do napojów,
Esencja kawowa, Esencje czekoladowe do przyrządzania napojów, Esencje do żywności (z wyjątkiem esencji eterycznych i olejów eterycznych), Esencje do gotowania, Espresso,
Gofry, Gorąca czekolada, Gotowe dania z ryżu, Gotowe desery [wyroby cukiernicze], Gotowe do spożycia puddingi, Gotowe kakao i napoje na bazie kakao, Gotowe napoje kawowe, Gotowe desery [na bazie czekolady], Gotowe desery
[wyroby piekarnicze], Gotowe potrawy na bazie makaronu,
Gotowe potrawy na bazie ryżu, Gotowe produkty spożywcze w postaci sosów, Gotowe przekąski na bazie zbóż, Gotowe sosy, Guma do żucia, Herbata rozpuszczalna, Herbatniki,
Herbaty owocowe, Herbaty, Kakao, Kakao w proszku, Kakaowe napoje, Kakao do sporządzania napojów, Kakao [palone,
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w proszku, granulowane lub w napojach], Kasze, Kawa, herbata, kakao i namiastki tych towarów, Kawa, Kawa [palona,
w proszku, granulowana lub w napojach], Kawa rozpuszczalna, Keczup, Keczup [sos pomidorowy], Keczup [sos], Kombucha, Koncentraty warzywne stosowane jako przyprawy, Krakersy, Kremy czekoladowe, Kremy na bazie kakao w postaci
past do smarowania, Kremy czekoladowe do smarowania,
Liofilizowane dania, których głównym składnikiem jest makaron, Liofilizowane dania, których głównym składnikiem
jest ryż, Lizaki mrożone, Lód, lody spożywcze, mrożone jogurty i sorbety, Lodowe słodycze, Lodowe wyroby cukiernicze, Lody, Lizaki, Majonez, Mąka, Mąka do pieczenia, Mąka
kukurydziana, Mąka pszenna, Mąka ziemniaczana, Mąka zbożowe, Mąka żytnia, Makaron [ciasto], Makarony głęboko mrożone, Makaron gotowy, Makaron instant do gotowania, Makaron jajeczny, Makaron pełnoziarnisty, Makaron spożywczy,
Makarony, Makarony do zup, Makarony razowe, Marynaty,
Mięsne sosy, Mieszanki czekolady na gorąco, Mieszanki
do przyrządzania mrożonej herbaty w proszku, Mieszanki kakaowe, Mieszanki kawowe, Mieszanki mąki, Mieszanki przypraw, Mieszanki spożywcze składające się z płatków zbożowych i suszonych owoców, Miód, Mleczne wyroby cukiernicze, Mrożone napoje [frappe], Mrożone mleczne wyroby cukiernicze, Mrożone mleczne desery w formie batonów, Mrożone wyroby cukiernicze zawierające lody, Mrożone produkty z ciasta nadziewane warzywami, Mrożone posiłki składające się głównie z makaronu, Muesli, Musy, Musy czekoladowe,
Musy deserowe, Musy (słodycze), Musy (wyroby cukiernicze),
Musztarda, Napoje czekoladowe, Napoje gazowane [na bazie kawy, kakao lub czekolady], Napoje mrożone na bazie
czekolady, Napoje mrożone na bazie kakao, Napoje mrożone
na bazie kawy, Napoje na bazie kakao, Napoje na bazie kawy,
Napoje na bazie herbaty z owocowymi dodatkami smakowymi, Napoje na bazie czekolady, z mlekiem, Napoje o smaku czekoladowym, Napoje zawierające kakao, Napoje zawierające czekoladę, Napoje sporządzane z kawy, Napoje sporządzone z czekolady, Napoje sporządzone z herbaty, Napoje sporządzone z kakao, Napoje z lodów, Nielecznicze słodycze [wyroby cukiernicze], Nielecznicze wyroby cukiernicze,
Oranżada w proszku [wyroby cukiernicze], Orzechowe wyroby cukiernicze, Orzechy w polewie [wyroby cukiernicze],
Owoce w polewie czekoladowej, Owocowe (galaretki -) [słodycze], Owsiane (płatki -), Owocowe lody, Owsianka, Owsianka błyskawiczna, Paluszki chlebowe, Papki warzywne (sosy żywność), Pasta wasabi, Pasta sezamowa, Pasta migdałowa,
Pasty czekoladowe, Pasty czekoladowe do smarowania zawierające orzechy, Pasty do smarowania na bazie majonezu,
Pasty do sporządzania napojów kakaowych, Pasty na bazie
czekolady, Pasty warzywne [sosy], Pasty z czekolady i orzechów do smarowania kanapek, Pasty czekoladowe [do smarowania], Pastylki nielecznicze, Pasy do smarowania na bazie
majonezu i keczupu, Pikantne sosy używane jako przyprawy,
Pikantne sosy, czatnej i pasty, Placki, Płatki jęczmienne, Płatki
kukurydziane, Płatki owsiane, Płatki pszenne, Płatki śniadaniowe, Płatki zbożowe, Polewa lub posypka czekoladowa, Polewy cukiernicze, Polewy do lodów, Polewa w postaci syropu,
Płatki z naturalnego ryżu, Płatki śniadaniowe zawierające
owoce, Płatki śniadaniowe zawierające miód, Płatki śniadaniowe zawierające błonnik, Płatki śniadaniowe na ciepło, Potrawy gotowe na bazie makaronu, Potrawy na bazie mąki,
Potrawy składające się głównie z ryżu, Potrawy z makaronu,
Precelki, Pralinki, Preparaty do sporządzania napojów [na bazie kakao], Preparaty do sporządzania napojów [na bazie herbaty], Preparaty do sporządzania napojów [na bazie czekolady], Preparaty do sporządzania sosów, Preparaty do sporządzania napojów [na bazie kawy], Preparaty do wyrobu produktów piekarniczych, Preparaty mączne do żywności, Pre-

Nr ZT04/2022

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

paraty musztardowe do żywności, Preparaty na bazie kakao,
Preparaty przyprawowe, Preparaty roślinne zastępujące
kawę, Preparaty w proszku zawierające kakao do sporządzania napojów, Preparaty z kakao, Preparaty zbożowe, Produkty lodowe na bazie soi, Produkty na bazie czekolady, Produkty żywnościowe na bazie zbóż przeznaczone do spożycia
przez ludzi, Produkty żywnościowe z ryżu, Produkty spożywcze z kukurydzy, Przeciery warzywne [sosy], Przekąski na bazie zbóż, Przekąski na bazie ryżu, Przekąski na bazie pszenicy,
Przekąski na bazie kukurydzy, Przekąski składające się głównie z wyrobów cukierniczych, Przekąski składające się z produktów zbożowych, Przekąski słone na bazie mąki, Przekąski
słone na bazie zbóż, Przekąski sporządzone z produktów
zbożowych, Przekąski wieloziarniste, Przekąski składające się
głównie z makaronu, Przekąski składające się głównie z ryżu,
Przekąski wytwarzane z produktów zbożowych, Przekąski
wytwarzane z muesli, Przetwory spożywcze na bazie ziaren,
Przekąski z kukurydzy, Przekąski z produktów zbożowych,
Przekąski wykonane z ryżu, Przekąski wykonane z pszenicy,
Przekąski składające się głównie ze zboża, Przetworzony
chrzan japoński (wasabi), Przygotowany chrzan [przyprawa],
Przetworzone płatki owsiane jako żywność przeznaczona
do spożycia przez ludzi, Przyprawy, Przyprawy do żywności,
Przyprawy smakowe (sosy, marynaty), Przyprawy spożywcze
składające się głównie z ketchupu i salsy, Przyprawy w proszku, Puddingi, Puszkowana żywność zawierająca makaron,
Quiche, Ramen (japońskie danie na bazie makaronu), Ravioli
[gotowe], Remulada, Risotto, Rozpuszczalne kakao w proszku, Rozpuszczalny proszek do przyrządzania herbaty [inny
niż do celów medycznych], Ryż, Składniki na bazie kakao
do produktów cukierniczych, Słodkie polewy i nadzienia,
Słodkie pasty do smarowania [miód], Słodkie wyroby cukiernicze (nie dla celów medycznych), Słodycze bez cukru, Słodycze [cukierki], Słodycze czekoladowe, Słodycze do żucia,
Słodycze gotowane, Słodycze lodowe, Słodycze lodowe
w postaci lizaków, Słodycze nielecznicze, Słodycze owocowe, Słodycze o smaku owocowym, Słodycze słodzone ksylitolem, Słodziki naturalne, Słodycze zawierające owoce, Słone
herbatniki, Słone krakersy, Słone sosy, Słodziki składające się
z koncentratów owocowych, Smakowe wyroby cukiernicze
na bazie cukru, Śniadaniowe płatki ryżowe, Solone wyroby
piekarnicze, Sorbety, Sorbety [lody], Sos chrzanowy, Sos czekoladowy, Sos [jadalny], Sos słodko - kwaśny, Sos sojowy, Sos
w proszku, Sos tatarski, Sos teriyaki, Sos żurawinowy [przyprawa], Sosy, Sosy chrzanowe, Sosy curry, Sosy do sałatek,
Sosy do makaronów, Sosy do gotowania, Sosy grzybowe,
Sosy na bazie majonezu, Sosy na bazie pomidorów, Sosy
o smakach orzechowych, Sosy owocowe, Sosy pikantne,
Sosy pomidorowe, Sosy [przyprawy], Sosy sałatkowe, Sosy
sałatkowe [dressingi], Sosy salsa, Sosy w puszkach, Sosy
w proszku, Sosy zagęszczone, Sosy zawierające orzechy, Sosy
ziołowe, Spaghetti, Spaghetti i klopsy, Spaghetti w sosie pomidorowym w puszce, Sosy do kurczaka, Sosy do mięsa
z grilla, Sosy do ryżu, Sosy do pizzy, Sosy do sałatek zawierające śmietanę, Sproszkowane sosy w postaci granulowanej,
Substytut kawy na bazie cykorii, Substytuty cukru, Substytuty czekolady, Substytuty herbaty, Substytuty miodu, Substytuty lodów, Substytuty kawy [sztuczna kawa lub preparaty
roślinne zastępujące kawę], Substytuty kawy na bazie warzyw, Suche i świeże makarony, kluski i pierogi, Suchary, Suche i płynne potrawy gotowe do jedzenia, głównie składające się z makaronów, Suszone zioła do celów kulinarnych, Suszony makaron, Syrop czekoladowy, Syrop do naleśników,
Syrop spożywczy, Syropy smakowe, Syropy czekoladowe
do przygotowywania napojów na bazie czekolady, Sztuczna
czekolada, Sztuczna herbata [inna niż do celów leczniczych],
Tabletki [wyroby cukiernicze], Tacos [danie meksykańskie],
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Tarty, Tortellini, Tortille, Wafelki, Wafle ryżowe, Wyroby cukiernicze, Wyroby cukiernicze mrożone, Wyroby ciastkarskie
z owocami, Wyroby cukiernicze z mrożonego jogurtu, Wyroby cukiernicze płynne, Wyroby lodowe, Wyroby piekarnicze,
Wyroby z kakao, Wysokoproteinowe batoniki zbożowe, Wyroby cukiernicze zawierające dżem, Zagęszczacze warzywne, Zboża, Zbożowe artykuły śniadaniowe, Zboża stosowane
do produkcji makaronów, Zboża przetworzone, Zboża
do żywności do spożycia przez ludzi, Zbożowe (płatki -), Żelki, Żywność na bazie kakao, Roślinne aromaty do napojów
[inne niż olejki eteryczne], Substytut marcepanu, Cykoria
[substytut kawy], Wanilina [aldehyd, substytut wanilii], Substytuty kawy i herbaty, Substytuty lodów na bazie soi, Napoje na bazie substytutów kawy, Cykoria do stosowania jako
substytut kawy, Jęczmień do użytku jako substytut kawy,
Kwiaty i liście jako substytuty herbaty, Substytuty kawy
[na bazie zbóż lub cykorii], Mieszaniny cykorii do stosowania
jako substytuty kawy, Ekstrakty kawowe do użytku jako substytuty kawy, Wyciągi kawowe do stosowania jako substytuty kawy, Preparaty z cykorii do stosowania jako substytuty
kawy, Ekstrakty z cykorii do stosowania jako substytuty kawy,
Prażony jęczmień i słód do użytku jako substytut kawy, Cykoria i mieszanki zawierające cykorię, do wykorzystania jako
substytuty kawy, Batoniki zbożowe będące zamiennikami
posiłków, Batoniki na bazie czekolady będące zamiennikami
posiłków, sosy i polewy mleczno-owocowe i śmietankowo-owocowe, 32 Aperitify bezalkoholowe, Aromatyzowane
napoje gazowane, Bezalkoholowe aromatyzowane napoje
gazowane, Bezalkoholowe ekstrakty z owoców używane
do sporządzania napojów, Bezalkoholowe gazowane napoje
na bazie soków owocowych, Bezalkoholowe napoje gazowane, Bezalkoholowe napoje niskokaloryczne, Bezalkoholowe napoje zawierające soki warzywne, Bezalkoholowe preparaty do produkcji napojów, Bezalkoholowe wyciągi z owoców, Cydr bezalkoholowy, Ekstrakty z moszczu niesfermentowanego, Esencje do produkcji napojów, Esencje do wytwarzania napojów bezalkoholowych, nie w postaci olejków
eterycznych, Esencje do wytwarzania smakowej wody mineralnej [nie w postaci olejków eterycznych], Gazowana woda
mineralna, Gazowane soki owocowe, Imitacja piwa, Koktajle
bezalkoholowe, Koktajle owocowe, bezalkoholowe, Koncentraty do sporządzania napojów bezalkoholowych, Koncentraty do sporządzania napojów owocowych, Koncentraty
soków owocowych, Kwas chlebowy [napoje bezalkoholowe], Lemoniada, Mieszane soki owocowe, Mieszanki do sporządzana napojów sorbetowych, Mieszanki do sporządzania
koktajli bezalkoholowych, Mineralne (wody -) [napoje],
Moszcz, Moszcz konserwowany, niesfermentowany, Mrożone napoje owocowe, Mrożone napoje gazowane, Napoje
aromatyzowane owocami, Napoje bezalkoholowe, Napoje
bezalkoholowe na bazie miodu, Napoje bezalkoholowe
na bazie aloesu, Napoje bezalkoholowe na bazie owoców,
o smaku herbaty, Bezalkoholowe napoje gazowane aromatyzowane herbatą, Napój imbirowy, Napoje bezalkoholowe
o smaku herbaty, Napoje bezalkoholowe o smaku kawy, Napoje bezalkoholowe o smaku piwa, Napoje bezalkoholowe
o smaku owocowym, Napoje bezalkoholowe na bazie suszonych owoców, Napoje bezalkoholowe o podwyższonej zawartości witamin, Napoje bezalkoholowe wzbogacone witaminami i solami mineralnymi, Napoje bezalkoholowe zawierające soki owocowe, Napoje dla sportowców, Napoje dla
sportowców zawierające elektrolity, Napoje energetyzujące,
Napoje energetyzujące zawierające kofeinę, Napoje funkcjonalne na bazie wody, Napoje gazowane (proszek do wytwarzania -), Napoje izotoniczne, Napoje mrożone na bazie owoców, Napoje na bazie coli, Napoje na bazie orzechów i soi,
Napoje na bazie kokosu, Napoje na bazie owoców lub wa-
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rzyw, Napoje na bazie owsa [niebędące substytutami mleka],
Napoje na bazie ryżu, inne niż substytuty mleka, Napoje
na bazie soi, inne niż substytuty mleka, Napoje na bazie ryżu
brązowego, inne niż substytuty mleka, Napoje na bazie piwa,
Napoje na bazie soku z imbiru, Napoje orzeźwiające, Napoje
na bazie wody zawierające ekstrakty z herbaty, Napoje owocowe niealkoholowe, Napoje proteinowe, Napoje składające
się z mieszanki soków owocowych i warzywnych, Napoje
sportowe wzbogacane proteinami, Napoje (syropy do -), Napoje typu kola [napoje bezalkoholowe], Napoje typu smoothie zawierające ziarna i owies, Napoje warzywne, Napoje
węglowodanowe, Napoje wzbogacone substancjami odżywczymi, Napoje z soku warzywnego, bezalkoholowe, Napoje zawierające witaminy, Napoje z guaraną, Niegazowane
napoje bezalkoholowe, Oczyszczona woda pitna, Owoce
(bezalkoholowe napoje z soków -), Owocowe nektary, bezalkoholowe, Pastylki do napojów gazowanych, Piwa o małej zawartości alkoholu, Piwo, Piwo bezalkoholowe, Piwa
smakowe, Pomidory (sok -) [napój], Preparaty rozpuszczalne
do sporządzania napojów, Proszki do produkcji napojów
bezalkoholowych, Proszki do sporządzania napojów, Proszki
stosowane do przygotowywania napojów na bazie wody
kokosowej, Proszki stosowane do sporządzania napojów
na bazie owoców, Shandy [napój składający się z piwa i lemoniady], Skoncentrowane soki owocowe, Słodkie napoje
bezalkoholowe na bazie soków owocowych, Smakowa woda
mineralna, Soki, Soki gazowane, Soki owocowe [napoje], Soki
warzywne, Sorbety [napoje], Syropy do napojów, Napoje
owocowe, Syropy do napojów bezalkoholowych, Syropy
do sporządzania smakowych wód mineralnych, Syropy
do wyrobu napojów, Syropy do wytwarzania napojów bezalkoholowych, Syropy owocowe [napoje bezalkoholowe],
Toniki [napoje nielecznicze], Warzywne napoje typu smoothie, Wody, Wody gazowane, Wody mineralne, Wody
o smaku owocowym, Wyciągi do sporządzania napojów,
Woda aromatyzowana, Woda gazowana wzbogacona witaminami [napoje], Woda mineralna, Woda niegazowana,
Woda pitna, Woda pitna z witaminami, Woda stołowa, Woda
wzbogacona odżywczo, Woda źródlana, Napoje owocowo-warzywne, Soki owocowo-warzywne, Owocowe napoje
typu smoothie, Owocowo-warzywne napoje typu smoothie.
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(531) 25.01.15, 25.01.18, 05.07.13, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.15
(510), (511) 29 Batoniki na bazie owoców i orzechów, Ajvar
[pasta z papryki, bakłażanów i czosnku], Bita śmietana, Buliony, Caponata [duszone warzywa], Cassoulet, Batony na bazie
orzechów i nasion, Batony spożywcze na bazie soi, Chipsy
warzywne, Chipsy owocowe, Chipsy sojowe, Chipsy ziemniaczane, Chop suey, Choucroute garnie [kapusta kiszona garnirowana], Desery jogurtowe, Desery mleczne, Desery na ba-
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zie sztucznego mleka, Desery owocowe, Dipy, Desery wykonane z produktów mlecznych, Dolma [faszerowane warzywa], Dżemy, Dżemy i marmolady owocowe, Ekstrakty do zup,
Ekstrakty warzywne do gotowania, Ekstrakty z pomidorów,
Ekstrakty z warzyw do konsumpcji, Galaretki, kompoty, pasty
owocowe i warzywne, Gotowe dania warzywne, Flaki, Gotowe dania z mięsa, Gotowe posiłki z mięsa [mięso jako główny
składnik], Gotowe produkty z warzyw, Grzyby gotowe
do spożycia, Gulasze, Gulasz błyskawiczny, Grzyby konserwowane, Jabłka duszone, Jogurty, Kandyzowane owoce,
Kandyzowane przekąski owocowe, Fasola pieczona w sosie
pomidorowym, Fasola przyrządzona w sosie sojowym [Kongjaban], Kiszone warzywa [kimchi], Koktajle mleczne, Kompozycje owoców przetworzonych, Koncentraty na bazie
owoców przeznaczone do gotowania, Koncentraty na bazie
warzyw przeznaczone do gotowania, Koncentraty pomidorowe [purée], Koncentraty rosołowe, Koncentraty soków warzywnych do konsumpcji, Koncentraty zup, Klopsiki drobiowe, Konserwowane warzywa, Konserwy, marynaty, Konserwy z owocami, Korniszony, Kostki bulionowe, Kostki do zup,
Krojone owoce, Krojone warzywa, Liofilizowane warzywa,
Lukrowane (owoce -), Marmolada, Masło kakaowe, Masła
orzechowe w proszku, Masło z orzechów, Mieszanki do sporządzania wywarów rosołowych, Mieszanki do zup, Mieszanki owoców i orzechów, Mieszanki owoców suszonych, Mieszanki przekąsek składające się z suszonych owoców i orzechów przetworzonych, Mieszanki przekąsek składające się
z przetworzonych owoców i przetworzonych orzechów,
Mieszanki warzywne, Mleczne produkty, Mleko w proszku,
Mleko, Nadzienia na bazie owoców do placków i ciast, Nadzienie bakaliowe [owoce konserwowane], Napoje mleczne,
Napoje z produktów mlecznych, Nasiona jadalne, Orzechy
jadalne, Owoce aromatyzowane, Owoce glazurowane, Owoce gotowane, Owoce konserwowane, Owoce lukrowane,
Owoce marynowane, Owoce przetworzone, Owoce w puszkach, Owocowe nadzienia do ciast, Owocowe pasty do smarowania, Pasta z owoców, Pasta z orzechów laskowych, Pasty
do smarowania na bazie warzyw, Pasty do smarowania składające się głównie z owoców, Pasty do smarowania na bazie
mleka z niską zawartością tłuszczu, Pasty do zup, Pasty na bazie orzechów, Pasty mleczne do smarowania, Pasty do kromek zawierające tłuszcz, Pasty przyrządzone z orzechów,
Pasty warzywne, Pasztet warzywny, Pektyna owocowa, Pektyna do celów kulinarnych, Pikle, Płatki jabłkowe, Pikle mieszane, Przetworzone owoce, grzyby, warzywa, orzechy i nasiona roślin strączkowych, Płatki ziemniaczane, Pokrojone
owoce, Pokrojone sałatki warzywne, Pokrojone warzywa,
Polewy orzechowe, Pomidory, przetworzone, Pomidory konserwowane, Pomidory obrane ze skóry, Pomidory konserwowe, Potrawy gotowe składające się głównie z warzyw, Powlekane orzeszki ziemne, Prażone orzechy ziemne, Preparaty
do produkcji bulionów, Produkty z suszonych owoców,
Proszki owocowe, Proszki warzywne, Przecier jabłkowy, Przecier pomidorowy, Przeciery owocowe, Przeciery warzywne,
Przekąski na bazie mleka, Przekąski na bazie orzechów, Przekąski na bazie owoców, Przekąski na bazie soi, Przekąski
na bazie suszonych owoców, Przekąski na bazie warzyw,
Przekąski na bazie ziemniaków, Przekąski z owoców, Przekąski ziemniaczane, Przetwory do zup jarzynowych, Przetwory
owocowe [dżemy], Przyprawy smakowe (pikle), Przystawki
na bazie warzyw, Puddingi na bazie mleka, Purée z warzyw,
Purée z grzybów, Purée ziemniaczane, Pulpety, Purée ziemniaczane w proszku, Ragout, Ratatouille, Rosół [zupa], Placki
ziemniaczane, Sałatki gotowe, Sałatki owocowe, Sałatki warzywne, Schłodzone desery mleczne, Sfermentowane owoce, Skórki owocowe, Słodkie nadzienia z owoców, Sok pomidorowy do gotowania, Sok cytrynowy do celów kulinarnych,
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Soki owocowe do gotowania, Soki roślinne do gotowania,
Substytuty mięsa na bazie warzyw, Substytuty mleka, Suszone grzyby jadalne, Suszone orzechy, Suszone owoce, Tahini
[pasta z ziarna sezamowego], Tłuszcze jadalne, Tzatziki, Warzywa fermentowane, Warzywa gotowane, Warzywa grillowane, Warzywa konserwowane, Warzywa kapustne, przetworzone, Warzywa konserwowane [w oleju], Warzywa liofilizowane, Warzywa marynowane, Warzywa obrane ze skórki,
Warzywa preparowane, Warzywa przetworzone, Warzywa
strączkowe przetworzone, Warzywa suszone, Warzywa
w puszkach, Warzywa w słoikach, Warzywne pasty do smarowania, Warzywa solone, Warzywa w plasterkach, konserwowe, Wstępnie ugotowana zupa, Wywar, bulion, Wywar
z warzyw, Zabielacz do kawy, Zabielacze do napojów, Zabielacze mleczne do napojów, Zabielacze niezawierające produktów mlecznych, Zagęszczone sosy pomidorowe, Zupy,
Zupy błyskawiczne, Zupy (składniki do sporządzania -), Żelatyna, Zupy i wywary, ekstrakty mięsne, Zupy w proszku, Zupy
w puszkach, Zupy z makaronem, Warzywa mrożone, Mrożone owoce, Głęboko mrożone dania warzywne, Mrożone gotowe posiłki składające się głównie z warzyw, Mrożone posiłki składające się głównie z mięsa, Tłuszcze roślinne do celów
spożywczych, Oleje roślinne do celów spożywczych, Zmieszane oleje roślinne do celów kulinarnych, Formowane teksturowane białko roślinne do użytku jako substytut mięsa,
Substytuty mięsa, Substytuty serów, Substytuty jaj, Substytuty drobiu, Substytuty masła, Substytuty margaryny, Seitan
[substytut mięsa], Bezmleczne substytuty mleka, Roślinne
substytuty mleka, Substytuty kwaśnej śmietany, Mleko sojowe [substytut mleka], Mleko ryżowe [substytut mleka], Nabiał i substytuty nabiału, Sztuczna śmietana [substytuty produktów mlecznych], Napoje na bazie owsa [substytuty mleka], Mleko z nasion konopi jako substytut mleka, Napoje
na bazie soi stosowane jako substytuty mleka, Gotowe posiłki składające się głównie z substytutów mięsa, Batoniki
na bazie orzechów będące zamiennikami posiłków, Batoniki
na bazie owoców będące zamiennikami posiłków, Sałatki
owocowo-warzywne, Pasty owocowo-warzywne, Przeciery
owocowo-warzywne, Przetwory owocowo-warzywne,
Proszki owocowo-warzywne, Chipsy owocowo-warzywne,
Koncentraty soków owocowo-warzywnych do konsumpcji,
Mieszanki owocowo-warzywne, Purée owocowo-warzywne, Przekąski na bazie owoców i warzyw, Sosy i glazury
mleczno-owocowe i śmietankowo-owocowe, mrożone dania gotowe warzywne, warzywno-mięsne i mięsne, w tym
flaki, konserwy warzywno-mięsne, duszone owoce, jabłka
duszone, mrożone runo leśne, w tym grzyby, 30 Aromaty
do żywności, Artykuły spożywcze ze zbóż, Artykuły żywnościowe zawierające czekoladę [jako podstawowy składnik],
Batoniki, Batony zbożowe i energetyczne, Błyskawiczna
owsianka, Budynie deserowe, Cappuccino, Chipsy [produkty
zbożowe], Chipsy kukurydziane, Chrupki zbożowe, Chrupki
kukurydziane o smaku sera, Chrzan [sos przyprawowy], Ciasta, Ciasta mrożone, Ciasta mrożone nadziewane mięsem
i warzywami, Ciasteczka, Ciastka, Cukierki, batony i guma
do żucia, Czekolada, Czekolada pitna, Czekolada w proszku,
Czekoladowe wyroby cukiernicze nielecznicze, Czipsy na bazie mąki, Czipsy na bazie zbóż, Dania na bazie ryżu, Dania
liofilizowane, których głównym składnikiem jest makaron,
Desery czekoladowe, Desery lodowe, Desery z muesli, Desery z warstwą lodów, owoców i bitej śmietany [parfait], Deser
puddingowy na bazie ryżu, Dodatki smakowe w postaci zagęszczonych sosów, Budyń w proszku, Dodatki smakowe
i przyprawy, Drażetki [niemedyczne wyroby cukiernicze],
Dropsy owocowe [słodycze], Ekstrakty czekoladowe do przygotowywania napojów, Ekstrakty kakaowe do spożycia
przez ludzi, Ekstrakty przypraw, Ekstrakty czekoladowe, Eks-
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trakty stosowane jako dodatki smakowe [inne niż olejki eteryczne], Ekstrakty z kakao do stosowania jako aromaty do napojów, Ekstrakty z kakao do stosowania jako aromaty do artykułów spożywczych, Ekstrakty z kawy, Ekstrakty z kawy
do stosowania jako aromaty do artykułów żywnościowych,
Ekstrakty z kawy do stosowania jako aromaty do napojów,
Esencja kawowa, Esencje czekoladowe do przyrządzania napojów, Esencje do żywności (z wyjątkiem esencji eterycznych i olejów eterycznych), Esencje do gotowania, Espresso,
Gofry, Gorąca czekolada, Gotowe dania z ryżu, Gotowe desery [wyroby cukiernicze], Gotowe do spożycia puddingi, Gotowe kakao i napoje na bazie kakao, Gotowe napoje kawowe, Gotowe desery [na bazie czekolady], Gotowe desery
[wyroby piekarnicze], Gotowe potrawy na bazie makaronu,
Gotowe potrawy na bazie ryżu, Gotowe produkty spożywcze w postaci sosów, Gotowe przekąski na bazie zbóż, Gotowe sosy, Guma do żucia, Herbata rozpuszczalna, Herbatniki,
Herbaty owocowe, Herbaty, Kakao, Kakao w proszku, Kakaowe napoje, Kakao do sporządzania napojów, Kakao [palone,
w proszku, granulowane lub w napojach], Kasze, Kawa, herbata, kakao i namiastki tych towarów, Kawa, Kawa [palona,
w proszku, granulowana lub w napojach], Kawa rozpuszczalna, Keczup, Keczup [sos pomidorowy], Keczup [sos], Kombucha, Koncentraty warzywne stosowane jako przyprawy, Krakersy, Kremy czekoladowe, Kremy na bazie kakao w postaci
past do smarowania, Kremy czekoladowe do smarowania,
Liofilizowane dania, których głównym składnikiem jest makaron, Liofilizowane dania, których głównym składnikiem
jest ryż, Lizaki mrożone, Lód, lody spożywcze, mrożone jogurty i sorbety, Lodowe słodycze, Lodowe wyroby cukiernicze, Lody, Lizaki, Majonez, Mąka, Mąka do pieczenia, Mąka
kukurydziana, Mąka pszenna, Mąka ziemniaczana, Mąka zbożowe, Mąka żytnia, Makaron [ciasto], Makarony głęboko mrożone, Makaron gotowy, Makaron instant do gotowania, Makaron jajeczny, Makaron pełnoziarnisty, Makaron spożywczy,
Makarony, Makarony do zup, Makarony razowe, Marynaty,
Mięsne sosy, Mieszanki czekolady na gorąco, Mieszanki
do przyrządzania mrożonej herbaty w proszku, Mieszanki kakaowe, Mieszanki kawowe, Mieszanki mąki, Mieszanki przypraw, Mieszanki spożywcze składające się z płatków zbożowych i suszonych owoców, Miód, Mleczne wyroby cukiernicze, Mrożone napoje [frappe], Mrożone mleczne wyroby cukiernicze, Mrożone mleczne desery w formie batonów, Mrożone wyroby cukiernicze zawierające lody, Mrożone produkty z ciasta nadziewane warzywami, Mrożone posiłki składające się głównie z makaronu, Muesli, Musy, Musy czekoladowe,
Musy deserowe, Musy (słodycze), Musy (wyroby cukiernicze),
Musztarda, Napoje czekoladowe, Napoje gazowane [na bazie kawy, kakao lub czekolady], Napoje mrożone na bazie
czekolady, Napoje mrożone na bazie kakao, Napoje mrożone
na bazie kawy, Napoje na bazie kakao, Napoje na bazie kawy,
Napoje na bazie herbaty z owocowymi dodatkami smakowymi, Napoje na bazie czekolady, z mlekiem, Napoje o smaku czekoladowym, Napoje zawierające kakao, Napoje zawierające czekoladę, Napoje sporządzane z kawy, Napoje sporządzone z czekolady, Napoje sporządzone z herbaty, Napoje sporządzone z kakao, Napoje z lodów, Nielecznicze słodycze [wyroby cukiernicze], Nielecznicze wyroby cukiernicze,
Oranżada w proszku [wyroby cukiernicze], Orzechowe wyroby cukiernicze, Orzechy w polewie [wyroby cukiernicze],
Owoce w polewie czekoladowej, Owocowe (galaretki -) [słodycze], Owsiane (płatki -), Owocowe lody, Owsianka, Owsianka błyskawiczna, Paluszki chlebowe, Papki warzywne (sosy żywność), Pasta wasabi, Pasta sezamowa, Pasta migdałowa,
Pasty czekoladowe, Pasty czekoladowe do smarowania zawierające orzechy, Pasty do smarowania na bazie majonezu,
Pasty do sporządzania napojów kakaowych, Pasty na bazie
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czekolady, Pasty warzywne [sosy], Pasty z czekolady i orzechów do smarowania kanapek, Pasty czekoladowe [do smarowania], Pastylki nielecznicze, Pasy do smarowania na bazie
majonezu i keczupu, Pikantne sosy używane jako przyprawy,
Pikantne sosy, czatnej i pasty, Placki, Płatki jęczmienne, Płatki
kukurydziane, Płatki owsiane, Płatki pszenne, Płatki śniadaniowe, Płatki zbożowe, Polewa lub posypka czekoladowa, Polewy cukiernicze, Polewy do lodów, Polewa w postaci syropu,
Płatki z naturalnego ryżu, Płatki śniadaniowe zawierające
owoce, Płatki śniadaniowe zawierające miód, Płatki śniadaniowe zawierające błonnik, Płatki śniadaniowe na ciepło, Potrawy gotowe na bazie makaronu, Potrawy na bazie mąki,
Potrawy składające się głównie z ryżu, Potrawy z makaronu,
Precelki, Pralinki, Preparaty do sporządzania napojów [na bazie kakao], Preparaty do sporządzania napojów [na bazie herbaty], Preparaty do sporządzania napojów [na bazie czekolady],
Preparaty do sporządzania sosów, Preparaty do sporządzania napojów [na bazie kawy], Preparaty do wyrobu produktów piekarniczych, Preparaty mączne do żywności, Preparaty musztardowe do żywności, Preparaty na bazie kakao, Preparaty przyprawowe, Preparaty roślinne zastępujące kawę,
Preparaty w proszku zawierające kakao do sporządzania napojów, Preparaty z kakao, Preparaty zbożowe, Produkty lodowe na bazie soi, Produkty na bazie czekolady, Produkty żywnościowe na bazie zbóż przeznaczone do spożycia przez ludzi, Produkty żywnościowe z ryżu, Produkty spożywcze
z kukurydzy, Przeciery warzywne [sosy], Przekąski na bazie
zbóż, Przekąski na bazie ryżu, Przekąski na bazie pszenicy,
Przekąski na bazie kukurydzy, Przekąski składające się głównie z wyrobów cukierniczych, Przekąski składające się z produktów zbożowych, Przekąski słone na bazie mąki, Przekąski
słone na bazie zbóż, Przekąski sporządzone z produktów
zbożowych, Przekąski wieloziarniste, Przekąski składające się
głównie z makaronu, Przekąski składające się głównie z ryżu,
Przekąski wytwarzane z produktów zbożowych, Przekąski
wytwarzane z muesli, Przetwory spożywcze na bazie ziaren,
Przekąski z kukurydzy, Przekąski z produktów zbożowych,
Przekąski wykonane z ryżu, Przekąski wykonane z pszenicy,
Przekąski składające się głównie ze zboża, Przetworzony
chrzan japoński (wasabi), Przygotowany chrzan [przyprawa],
Przetworzone płatki owsiane jako żywność przeznaczona
do spożycia przez ludzi, Przyprawy, Przyprawy do żywności,
Przyprawy smakowe (sosy, marynaty), Przyprawy spożywcze
składające się głównie z ketchupu i salsy, Przyprawy w proszku, Puddingi, Puszkowana żywność zawierająca makaron,
Quiche, Ramen (japońskie danie na bazie makaronu), Ravioli
[gotowe], Remulada, Risotto, Rozpuszczalne kakao w proszku, Rozpuszczalny proszek do przyrządzania herbaty [inny
niż do celów medycznych], Ryż, Składniki na bazie kakao
do produktów cukierniczych, Słodkie polewy i nadzienia,
Słodkie pasty do smarowania [miód], Słodkie wyroby cukiernicze (nie dla celów medycznych), Słodycze bez cukru, Słodycze [cukierki], Słodycze czekoladowe, Słodycze do żucia,
Słodycze gotowane, Słodycze lodowe, Słodycze lodowe
w postaci lizaków, Słodycze nielecznicze, Słodycze owocowe, Słodycze o smaku owocowym, Słodycze słodzone ksylitolem, Słodziki naturalne, Słodycze zawierające owoce, Słone
herbatniki, Słone krakersy, Słone sosy, Słodziki składające się
z koncentratów owocowych, Smakowe wyroby cukiernicze
na bazie cukru, Śniadaniowe płatki ryżowe, Solone wyroby
piekarnicze, Sorbety, Sorbety [lody], Sos chrzanowy, Sos czekoladowy, Sos [jadalny], Sos słodko - kwaśny, Sos sojowy, Sos
w proszku, Sos tatarski, Sos teriyaki, Sos żurawinowy [przyprawa], Sosy, Sosy chrzanowe, Sosy curry, Sosy do sałatek,
Sosy do makaronów, Sosy do gotowania, Sosy grzybowe,
Sosy na bazie majonezu, Sosy na bazie pomidorów, Sosy
o smakach orzechowych, Sosy owocowe, Sosy pikantne,
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Sosy pomidorowe, Sosy [przyprawy], Sosy sałatkowe, Sosy
sałatkowe [dressingi], Sosy salsa, Sosy w puszkach, Sosy
w proszku, Sosy zagęszczone, Sosy zawierające orzechy, Sosy
ziołowe, Spaghetti, Spaghetti i klopsy, Spaghetti w sosie pomidorowym w puszce, Sosy do kurczaka, Sosy do mięsa
z grilla, Sosy do ryżu, Sosy do pizzy, Sosy do sałatek zawierające śmietanę, Sproszkowane sosy w postaci granulowanej,
Substytut kawy na bazie cykorii, Substytuty cukru, Substytuty czekolady, Substytuty herbaty, Substytuty miodu, Substytuty lodów, Substytuty kawy [sztuczna kawa lub preparaty
roślinne zastępujące kawę], Substytuty kawy na bazie warzyw, Suche i świeże makarony, kluski i pierogi, Suchary, Suche i płynne potrawy gotowe do jedzenia, głównie składające się z makaronów, Suszone zioła do celów kulinarnych, Suszony makaron, Syrop czekoladowy, Syrop do naleśników,
Syrop spożywczy, Syropy smakowe, Syropy czekoladowe
do przygotowywania napojów na bazie czekolady, Sztuczna
czekolada, Sztuczna herbata [inna niż do celów leczniczych],
Tabletki [wyroby cukiernicze], Tacos [danie meksykańskie],
Tarty, Tortellini, Tortille, Wafelki, Wafle ryżowe, Wyroby cukiernicze, Wyroby cukiernicze mrożone, Wyroby ciastkarskie
z owocami, Wyroby cukiernicze z mrożonego jogurtu, Wyroby cukiernicze płynne, Wyroby lodowe, Wyroby piekarnicze,
Wyroby z kakao, Wysokoproteinowe batoniki zbożowe, Wyroby cukiernicze zawierające dżem, Zagęszczacze warzywne, Zboża, Zbożowe artykuły śniadaniowe, Zboża stosowane
do produkcji makaronów, Zboża przetworzone, Zboża
do żywności do spożycia przez ludzi, Zbożowe (płatki -), Żelki, Żywność na bazie kakao, Roślinne aromaty do napojów
[inne niż olejki eteryczne], Substytut marcepanu, Cykoria
[substytut kawy], Wanilina [aldehyd, substytut wanilii], Substytuty kawy i herbaty, Substytuty lodów na bazie soi, Napoje na bazie substytutów kawy, Cykoria do stosowania jako
substytut kawy, Jęczmień do użytku jako substytut kawy,
Kwiaty i liście jako substytuty herbaty, Substytuty kawy
[na bazie zbóż lub cykorii], Mieszaniny cykorii do stosowania
jako substytuty kawy, Ekstrakty kawowe do użytku jako substytuty kawy, Wyciągi kawowe do stosowania jako substytuty kawy, Preparaty z cykorii do stosowania jako substytuty
kawy, Ekstrakty z cykorii do stosowania jako substytuty kawy,
Prażony jęczmień i słód do użytku jako substytut kawy, Cykoria i mieszanki zawierające cykorię, do wykorzystania jako
substytuty kawy, Batoniki zbożowe będące zamiennikami
posiłków, Batoniki na bazie czekolady będące zamiennikami
posiłków, sosy i polewy mleczno-owocowe i śmietankowo-owocowe, 32 Aperitify bezalkoholowe, Aromatyzowane
napoje gazowane, Bezalkoholowe aromatyzowane napoje
gazowane, Bezalkoholowe ekstrakty z owoców używane
do sporządzania napojów, Bezalkoholowe gazowane napoje
na bazie soków owocowych, Bezalkoholowe napoje gazowane, Bezalkoholowe napoje niskokaloryczne, Bezalkoholowe napoje zawierające soki warzywne, Bezalkoholowe preparaty do produkcji napojów, Bezalkoholowe wyciągi z owoców, Cydr bezalkoholowy, Ekstrakty z moszczu niesfermentowanego, Esencje do produkcji napojów, Esencje do wytwarzania napojów bezalkoholowych, nie w postaci olejków
eterycznych, Esencje do wytwarzania smakowej wody mineralnej [nie w postaci olejków eterycznych], Gazowana woda
mineralna, Gazowane soki owocowe, Imitacja piwa, Koktajle
bezalkoholowe, Koktajle owocowe, bezalkoholowe, Koncentraty do sporządzania napojów bezalkoholowych, Koncentraty do sporządzania napojów owocowych, Koncentraty
soków owocowych, Kwas chlebowy [napoje bezalkoholowe],
Lemoniada, Mieszane soki owocowe, Mieszanki do sporządzana napojów sorbetowych, Mieszanki do sporządzania koktajli bezalkoholowych, Mineralne (wody -) [napoje], Moszcz,
Moszcz konserwowany, niesfermentowany, Mrożone napoje

Nr ZT04/2022

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

owocowe, Mrożone napoje gazowane, Napoje aromatyzowane owocami, Napoje bezalkoholowe, Napoje bezalkoholowe na bazie miodu, Napoje bezalkoholowe na bazie aloesu, Napoje bezalkoholowe na bazie owoców, o smaku herbaty, Bezalkoholowe napoje gazowane aromatyzowane
herbatą, Napój imbirowy, Napoje bezalkoholowe o smaku
herbaty, Napoje bezalkoholowe o smaku kawy, Napoje bezalkoholowe o smaku piwa, Napoje bezalkoholowe o smaku
owocowym, Napoje bezalkoholowe na bazie suszonych
owoców, Napoje bezalkoholowe o podwyższonej zawartości witamin, Napoje bezalkoholowe wzbogacone witaminami i solami mineralnymi, Napoje bezalkoholowe zawierające
soki owocowe, Napoje dla sportowców, Napoje dla sportowców zawierające elektrolity, Napoje energetyzujące, Napoje
energetyzujące zawierające kofeinę, Napoje funkcjonalne
na bazie wody, Napoje gazowane (proszek do wytwarzania -),
Napoje izotoniczne, Napoje mrożone na bazie owoców, Napoje na bazie coli, Napoje na bazie orzechów i soi, Napoje
na bazie kokosu, Napoje na bazie owoców lub warzyw, Napoje na bazie owsa [niebędące substytutami mleka], Napoje
na bazie ryżu, inne niż substytuty mleka, Napoje na bazie soi,
inne niż substytuty mleka, Napoje na bazie ryżu brązowego,
inne niż substytuty mleka, Napoje na bazie piwa, Napoje
na bazie soku z imbiru, Napoje orzeźwiające, Napoje na bazie wody zawierające ekstrakty z herbaty, Napoje owocowe
niealkoholowe, Napoje proteinowe, Napoje składające się
z mieszanki soków owocowych i warzywnych, Napoje sportowe wzbogacane proteinami, Napoje (syropy do -), Napoje
typu kola [napoje bezalkoholowe], Napoje typu smoothie
zawierające ziarna i owies, Napoje warzywne, Napoje węglowodanowe, Napoje wzbogacone substancjami odżywczymi, Napoje z soku warzywnego, bezalkoholowe, Napoje zawierające witaminy, Napoje z guaraną, Niegazowane napoje
bezalkoholowe, Oczyszczona woda pitna, Owoce (bezalkoholowe napoje z soków -), Owocowe nektary, bezalkoholowe, Pastylki do napojów gazowanych, Piwa o małej zawartości alkoholu, Piwo, Piwo bezalkoholowe, Piwa smakowe,
Pomidory (sok -) [napój], Preparaty rozpuszczalne do sporządzania napojów, Proszki do produkcji napojów bezalkoholowych, Proszki do sporządzania napojów, Proszki stosowane do przygotowywania napojów na bazie wody kokosowej, Proszki stosowane do sporządzania napojów na bazie owoców, Shandy [napój składający się z piwa i lemoniady], Skoncentrowane soki owocowe, Słodkie napoje bezalkoholowe na bazie soków owocowych, Smakowa woda
mineralna, Soki, Soki gazowane, Soki owocowe [napoje],
Soki warzywne, Sorbety [napoje], Syropy do napojów, Napoje owocowe, Syropy do napojów bezalkoholowych, Syropy do sporządzania smakowych wód mineralnych, Syropy do wyrobu napojów, Syropy do wytwarzania napojów
bezalkoholowych, Syropy owocowe [napoje bezalkoholowe], Toniki [napoje nielecznicze], Warzywne napoje typu
smoothie, Wody, Wody gazowane, Wody mineralne, Wody
o smaku owocowym, Wyciągi do sporządzania napojów,
Woda aromatyzowana, Woda gazowana wzbogacona witaminami [napoje], Woda mineralna, Woda niegazowana,
Woda pitna, Woda pitna z witaminami, Woda stołowa,
Woda wzbogacona odżywczo, Woda źródlana, Napoje
owocowo-warzywne, Soki owocowo-warzywne, Owocowe napoje typu smoothie, Owocowo-warzywne napoje
typu smoothie.
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(531) 25.01.15, 25.01.18, 27.05.01, 29.01.15, 27.07.01, 05.07.13
(510), (511) 29 Batoniki na bazie owoców i orzechów, Ajvar
[pasta z papryki, bakłażanów i czosnku], Bita śmietana, Buliony, Caponata [duszone warzywa], Cassoulet, Batony na bazie
orzechów i nasion, Batony spożywcze na bazie soi, Chipsy
warzywne, Chipsy owocowe, Chipsy sojowe, Chipsy ziemniaczane, Chop suey, Choucroute garnie [kapusta kiszona garnirowana], Desery jogurtowe, Desery mleczne, Desery na bazie sztucznego mleka, Desery owocowe, Dipy, Desery wykonane z produktów mlecznych, Dolma [faszerowane warzywa], Dżemy, Dżemy i marmolady owocowe, Ekstrakty do zup,
Ekstrakty warzywne do gotowania, Ekstrakty z pomidorów,
Ekstrakty z warzyw do konsumpcji, Galaretki, kompoty, pasty
owocowe i warzywne, Gotowe dania warzywne, Flaki, Gotowe dania z mięsa, Gotowe posiłki z mięsa [mięso jako główny
składnik], Gotowe produkty z warzyw, Grzyby gotowe
do spożycia, Gulasze, Gulasz błyskawiczny, Grzyby konserwowane, Jabłka duszone, Jogurty, Kandyzowane owoce,
Kandyzowane przekąski owocowe, Fasola pieczona w sosie
pomidorowym, Fasola przyrządzona w sosie sojowym [Kongjaban], Kiszone warzywa [kimchi], Koktajle mleczne, Kompozycje owoców przetworzonych, Koncentraty na bazie
owoców przeznaczone do gotowania, Koncentraty na bazie
warzyw przeznaczone do gotowania, Koncentraty pomidorowe [purée], Koncentraty rosołowe, Koncentraty soków warzywnych do konsumpcji, Koncentraty zup, Klopsiki drobiowe, Konserwowane warzywa, Konserwy, marynaty, Konserwy z owocami, Korniszony, Kostki bulionowe, Kostki do zup,
Krojone owoce, Krojone warzywa, Liofilizowane warzywa,
Lukrowane (owoce -), Marmolada, Masło kakaowe, Masła
orzechowe w proszku, Masło z orzechów, Mieszanki do sporządzania wywarów rosołowych, Mieszanki do zup, Mieszanki owoców i orzechów, Mieszanki owoców suszonych, Mieszanki przekąsek składające się z suszonych owoców i orzechów przetworzonych, Mieszanki przekąsek składające się
z przetworzonych owoców i przetworzonych orzechów,
Mieszanki warzywne, Mleczne produkty, Mleko w proszku,
Mleko, Nadzienia na bazie owoców do placków i ciast, Nadzienie bakaliowe [owoce konserwowane], Napoje mleczne,
Napoje z produktów mlecznych, Nasiona jadalne, Orzechy
jadalne, Owoce aromatyzowane, Owoce glazurowane, Owoce gotowane, Owoce konserwowane, Owoce lukrowane,
Owoce marynowane, Owoce przetworzone, Owoce w puszkach, Owocowe nadzienia do ciast, Owocowe pasty do smarowania, Pasta z owoców, Pasta z orzechów laskowych, Pasty
do smarowania na bazie warzyw, Pasty do smarowania składające się głównie z owoców, Pasty do smarowania na bazie
mleka z niską zawartością tłuszczu, Pasty do zup, Pasty na bazie orzechów, Pasty mleczne do smarowania, Pasty do kromek zawierające tłuszcz, Pasty przyrządzone z orzechów,
Pasty warzywne, Pasztet warzywny, Pektyna owocowa, Pektyna do celów kulinarnych, Pikle, Płatki jabłkowe, Pikle mieszane, Przetworzone owoce, grzyby, warzywa, orzechy i nasiona roślin strączkowych, Płatki ziemniaczane, Pokrojone
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owoce, Pokrojone sałatki warzywne, Pokrojone warzywa,
Polewy orzechowe, Pomidory, przetworzone, Pomidory konserwowane, Pomidory obrane ze skóry, Pomidory konserwowe, Potrawy gotowe składające się głównie z warzyw, Powlekane orzeszki ziemne, Prażone orzechy ziemne, Preparaty
do produkcji bulionów, Produkty z suszonych owoców,
Proszki owocowe, Proszki warzywne, Przecier jabłkowy, Przecier pomidorowy, Przeciery owocowe, Przeciery warzywne,
Przekąski na bazie mleka, Przekąski na bazie orzechów, Przekąski na bazie owoców, Przekąski na bazie soi, Przekąski
na bazie suszonych owoców, Przekąski na bazie warzyw,
Przekąski na bazie ziemniaków, Przekąski z owoców, Przekąski ziemniaczane, Przetwory do zup jarzynowych, Przetwory
owocowe [dżemy], Przyprawy smakowe (pikle), Przystawki
na bazie warzyw, Puddingi na bazie mleka, Purée z warzyw,
Purée z grzybów, Purée ziemniaczane, Pulpety, Purée ziemniaczane w proszku, Ragout, Ratatouille, Rosół [zupa], Placki
ziemniaczane, Sałatki gotowe, Sałatki owocowe, Sałatki warzywne, Schłodzone desery mleczne, Sfermentowane owoce, Skórki owocowe, Słodkie nadzienia z owoców, Sok pomidorowy do gotowania, Sok cytrynowy do celów kulinarnych,
Soki owocowe do gotowania, Soki roślinne do gotowania,
Substytuty mięsa na bazie warzyw, Substytuty mleka, Suszone grzyby jadalne, Suszone orzechy, Suszone owoce, Tahini
[pasta z ziarna sezamowego], Tłuszcze jadalne, Tzatziki, Warzywa fermentowane, Warzywa gotowane, Warzywa grillowane, Warzywa konserwowane, Warzywa kapustne, przetworzone, Warzywa konserwowane [w oleju], Warzywa liofilizowane, Warzywa marynowane, Warzywa obrane ze skórki,
Warzywa preparowane, Warzywa przetworzone, Warzywa
strączkowe przetworzone, Warzywa suszone, Warzywa
w puszkach, Warzywa w słoikach, Warzywne pasty do smarowania, Warzywa solone, Warzywa w plasterkach, konserwowe, Wstępnie ugotowana zupa, Wywar, bulion, Wywar
z warzyw, Zabielacz do kawy, Zabielacze do napojów, Zabielacze mleczne do napojów, Zabielacze niezawierające produktów mlecznych, Zagęszczone sosy pomidorowe, Zupy,
Zupy błyskawiczne, Zupy (składniki do sporządzania -), Żelatyna, Zupy i wywary, ekstrakty mięsne, Zupy w proszku, Zupy
w puszkach, Zupy z makaronem, Warzywa mrożone, Mrożone owoce, Głęboko mrożone dania warzywne, Mrożone gotowe posiłki składające się głównie z warzyw, Mrożone posiłki składające się głównie z mięsa, Tłuszcze roślinne do celów
spożywczych, Oleje roślinne do celów spożywczych, Zmieszane oleje roślinne do celów kulinarnych, Formowane teksturowane białko roślinne do użytku jako substytut mięsa,
Substytuty mięsa, Substytuty serów, Substytuty jaj, Substytuty drobiu, Substytuty masła, Substytuty margaryny, Seitan
[substytut mięsa], Bezmleczne substytuty mleka, Roślinne
substytuty mleka, Substytuty kwaśnej śmietany, Mleko sojowe [substytut mleka], Mleko ryżowe [substytut mleka], Nabiał i substytuty nabiału, Sztuczna śmietana [substytuty
produktów mlecznych], Napoje na bazie owsa [substytuty
mleka], Mleko z nasion konopi jako substytut mleka, Napoje
na bazie soi stosowane jako substytuty mleka, Gotowe posiłki składające się głównie z substytutów mięsa, Batoniki
na bazie orzechów będące zamiennikami posiłków, Batoniki
na bazie owoców będące zamiennikami posiłków, Sałatki
owocowo-warzywne, Pasty owocowo-warzywne, Przeciery
owocowo-warzywne, Przetwory owocowo-warzywne,
Proszki owocowo-warzywne, Chipsy owocowo-warzywne,
Koncentraty soków owocowo-warzywnych do konsumpcji,
Mieszanki owocowo-warzywne, Purée owocowo-warzywne, Przekąski na bazie owoców i warzyw, Sosy i glazury
mleczno-owocowe i śmietankowo-owocowe, mrożone dania gotowe warzywne, warzywno-mięsne i mięsne, w tym
flaki, konserwy warzywno-mięsne, duszone owoce, jabłka
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duszone, mrożone runo leśne, w tym grzyby, 30 Aromaty
do żywności, Artykuły spożywcze ze zbóż, Artykuły żywnościowe zawierające czekoladę [jako podstawowy składnik],
Batoniki, Batony zbożowe i energetyczne, Błyskawiczna
owsianka, Budynie deserowe, Cappuccino, Chipsy [produkty
zbożowe], Chipsy kukurydziane, Chrupki zbożowe, Chrupki
kukurydziane o smaku sera, Chrzan [sos przyprawowy], Ciasta, Ciasta mrożone, Ciasta mrożone nadziewane mięsem
i warzywami, Ciasteczka, Ciastka, Cukierki, batony i guma
do żucia, Czekolada, Czekolada pitna, Czekolada w proszku,
Czekoladowe wyroby cukiernicze nielecznicze, Czipsy na bazie mąki, Czipsy na bazie zbóż, Dania na bazie ryżu, Dania
liofilizowane, których głównym składnikiem jest makaron,
Desery czekoladowe, Desery lodowe, Desery z muesli, Desery z warstwą lodów, owoców i bitej śmietany [parfait], Deser
puddingowy na bazie ryżu, Dodatki smakowe w postaci zagęszczonych sosów, Budyń w proszku, Dodatki smakowe
i przyprawy, Drażetki [niemedyczne wyroby cukiernicze],
Dropsy owocowe [słodycze], Ekstrakty czekoladowe do przygotowywania napojów, Ekstrakty kakaowe do spożycia
przez ludzi, Ekstrakty przypraw, Ekstrakty czekoladowe, Ekstrakty stosowane jako dodatki smakowe [inne niż olejki eteryczne], Ekstrakty z kakao do stosowania jako aromaty do napojów, Ekstrakty z kakao do stosowania jako aromaty do artykułów spożywczych, Ekstrakty z kawy, Ekstrakty z kawy
do stosowania jako aromaty do artykułów żywnościowych,
Ekstrakty z kawy do stosowania jako aromaty do napojów,
Esencja kawowa, Esencje czekoladowe do przyrządzania napojów, Esencje do żywności (z wyjątkiem esencji eterycznych i olejów eterycznych), Esencje do gotowania, Espresso,
Gofry, Gorąca czekolada, Gotowe dania z ryżu, Gotowe desery [wyroby cukiernicze], Gotowe do spożycia puddingi, Gotowe kakao i napoje na bazie kakao, Gotowe napoje kawowe, Gotowe desery [na bazie czekolady], Gotowe desery
[wyroby piekarnicze], Gotowe potrawy na bazie makaronu,
Gotowe potrawy na bazie ryżu, Gotowe produkty spożywcze w postaci sosów, Gotowe przekąski na bazie zbóż, Gotowe sosy, Guma do żucia, Herbata rozpuszczalna, Herbatniki,
Herbaty owocowe, Herbaty, Kakao, Kakao w proszku, Kakaowe napoje, Kakao do sporządzania napojów, Kakao [palone,
w proszku, granulowane lub w napojach], Kasze, Kawa, herbata, kakao i namiastki tych towarów, Kawa, Kawa [palona,
w proszku, granulowana lub w napojach], Kawa rozpuszczalna, Keczup, Keczup [sos pomidorowy], Keczup [sos], Kombucha, Koncentraty warzywne stosowane jako przyprawy, Krakersy, Kremy czekoladowe, Kremy na bazie kakao w postaci
past do smarowania, Kremy czekoladowe do smarowania,
Liofilizowane dania, których głównym składnikiem jest makaron, Liofilizowane dania, których głównym składnikiem
jest ryż, Lizaki mrożone, Lód, lody spożywcze, mrożone jogurty i sorbety, Lodowe słodycze, Lodowe wyroby cukiernicze, Lody, Lizaki, Majonez, Mąka, Mąka do pieczenia, Mąka
kukurydziana, Mąka pszenna, Mąka ziemniaczana, Mąka zbożowe, Mąka żytnia, Makaron [ciasto], Makarony głęboko mrożone, Makaron gotowy, Makaron instant do gotowania, Makaron jajeczny, Makaron pełnoziarnisty, Makaron spożywczy,
Makarony, Makarony do zup, Makarony razowe, Marynaty,
Mięsne sosy, Mieszanki czekolady na gorąco, Mieszanki
do przyrządzania mrożonej herbaty w proszku, Mieszanki kakaowe, Mieszanki kawowe, Mieszanki mąki, Mieszanki przypraw, Mieszanki spożywcze składające się z płatków zbożowych i suszonych owoców, Miód, Mleczne wyroby cukiernicze, Mrożone napoje [frappe], Mrożone mleczne wyroby cukiernicze, Mrożone mleczne desery w formie batonów, Mrożone wyroby cukiernicze zawierające lody, Mrożone produkty z ciasta nadziewane warzywami, Mrożone posiłki składające się głównie z makaronu, Muesli, Musy, Musy czekoladowe,
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Musy deserowe, Musy (słodycze), Musy (wyroby cukiernicze),
Musztarda, Napoje czekoladowe, Napoje gazowane [na bazie kawy, kakao lub czekolady], Napoje mrożone na bazie
czekolady, Napoje mrożone na bazie kakao, Napoje mrożone
na bazie kawy, Napoje na bazie kakao, Napoje na bazie kawy,
Napoje na bazie herbaty z owocowymi dodatkami smakowymi, Napoje na bazie czekolady, z mlekiem, Napoje o smaku czekoladowym, Napoje zawierające kakao, Napoje zawierające czekoladę, Napoje sporządzane z kawy, Napoje sporządzone z czekolady, Napoje sporządzone z herbaty, Napoje sporządzone z kakao, Napoje z lodów, Nielecznicze słodycze [wyroby cukiernicze], Nielecznicze wyroby cukiernicze,
Oranżada w proszku [wyroby cukiernicze], Orzechowe wyroby cukiernicze, Orzechy w polewie [wyroby cukiernicze],
Owoce w polewie czekoladowej, Owocowe (galaretki -) [słodycze], Owsiane (płatki -), Owocowe lody, Owsianka, Owsianka błyskawiczna, Paluszki chlebowe, Papki warzywne (sosy żywność), Pasta wasabi, Pasta sezamowa, Pasta migdałowa,
Pasty czekoladowe, Pasty czekoladowe do smarowania zawierające orzechy, Pasty do smarowania na bazie majonezu,
Pasty do sporządzania napojów kakaowych, Pasty na bazie
czekolady, Pasty warzywne [sosy], Pasty z czekolady i orzechów do smarowania kanapek, Pasty czekoladowe [do smarowania], Pastylki nielecznicze, Pasy do smarowania na bazie
majonezu i keczupu, Pikantne sosy używane jako przyprawy,
Pikantne sosy, czatnej i pasty, Placki, Płatki jęczmienne, Płatki
kukurydziane, Płatki owsiane, Płatki pszenne, Płatki śniadaniowe, Płatki zbożowe, Polewa lub posypka czekoladowa, Polewy cukiernicze, Polewy do lodów, Polewa w postaci syropu,
Płatki z naturalnego ryżu, Płatki śniadaniowe zawierające
owoce, Płatki śniadaniowe zawierające miód, Płatki śniadaniowe zawierające błonnik, Płatki śniadaniowe na ciepło, Potrawy gotowe na bazie makaronu, Potrawy na bazie mąki,
Potrawy składające się głównie z ryżu, Potrawy z makaronu,
Precelki, Pralinki, Preparaty do sporządzania napojów [na bazie kakao], Preparaty do sporządzania napojów [na bazie herbaty], Preparaty do sporządzania napojów [na bazie czekolady], Preparaty do sporządzania sosów, Preparaty do sporządzania napojów [na bazie kawy], Preparaty do wyrobu produktów piekarniczych, Preparaty mączne do żywności, Preparaty musztardowe do żywności, Preparaty na bazie kakao,
Preparaty przyprawowe, Preparaty roślinne zastępujące
kawę, Preparaty w proszku zawierające kakao do sporządzania napojów, Preparaty z kakao, Preparaty zbożowe, Produkty lodowe na bazie soi, Produkty na bazie czekolady, Produkty żywnościowe na bazie zbóż przeznaczone do spożycia
przez ludzi, Produkty żywnościowe z ryżu, Produkty spożywcze z kukurydzy, Przeciery warzywne [sosy], Przekąski na bazie zbóż, Przekąski na bazie ryżu, Przekąski na bazie pszenicy,
Przekąski na bazie kukurydzy, Przekąski składające się głównie z wyrobów cukierniczych, Przekąski składające się z produktów zbożowych, Przekąski słone na bazie mąki, Przekąski
słone na bazie zbóż, Przekąski sporządzone z produktów
zbożowych, Przekąski wieloziarniste, Przekąski składające się
głównie z makaronu, Przekąski składające się głównie z ryżu,
Przekąski wytwarzane z produktów zbożowych, Przekąski
wytwarzane z muesli, Przetwory spożywcze na bazie ziaren,
Przekąski z kukurydzy, Przekąski z produktów zbożowych,
Przekąski wykonane z ryżu, Przekąski wykonane z pszenicy,
Przekąski składające się głównie ze zboża, Przetworzony
chrzan japoński (wasabi), Przygotowany chrzan [przyprawa],
Przetworzone płatki owsiane jako żywność przeznaczona
do spożycia przez ludzi, Przyprawy, Przyprawy do żywności,
Przyprawy smakowe (sosy, marynaty), Przyprawy spożywcze
składające się głównie z ketchupu i salsy, Przyprawy w proszku, Puddingi, Puszkowana żywność zawierająca makaron,
Quiche, Ramen (japońskie danie na bazie makaronu), Ravioli
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[gotowe], Remulada, Risotto, Rozpuszczalne kakao w proszku, Rozpuszczalny proszek do przyrządzania herbaty [inny
niż do celów medycznych], Ryż, Składniki na bazie kakao
do produktów cukierniczych, Słodkie polewy i nadzienia,
Słodkie pasty do smarowania [miód], Słodkie wyroby cukiernicze (nie dla celów medycznych), Słodycze bez cukru, Słodycze [cukierki], Słodycze czekoladowe, Słodycze do żucia,
Słodycze gotowane, Słodycze lodowe, Słodycze lodowe
w postaci lizaków, Słodycze nielecznicze, Słodycze owocowe, Słodycze o smaku owocowym, Słodycze słodzone ksylitolem, Słodziki naturalne, Słodycze zawierające owoce, Słone
herbatniki, Słone krakersy, Słone sosy, Słodziki składające się
z koncentratów owocowych, Smakowe wyroby cukiernicze
na bazie cukru, Śniadaniowe płatki ryżowe, Solone wyroby
piekarnicze, Sorbety, Sorbety [lody], Sos chrzanowy, Sos czekoladowy, Sos [jadalny], Sos słodko - kwaśny, Sos sojowy, Sos
w proszku, Sos tatarski, Sos teriyaki, Sos żurawinowy [przyprawa], Sosy, Sosy chrzanowe, Sosy curry, Sosy do sałatek,
Sosy do makaronów, Sosy do gotowania, Sosy grzybowe,
Sosy na bazie majonezu, Sosy na bazie pomidorów, Sosy
o smakach orzechowych, Sosy owocowe, Sosy pikantne,
Sosy pomidorowe, Sosy [przyprawy], Sosy sałatkowe, Sosy
sałatkowe [dressingi], Sosy salsa, Sosy w puszkach, Sosy
w proszku, Sosy zagęszczone, Sosy zawierające orzechy, Sosy
ziołowe, Spaghetti, Spaghetti i klopsy, Spaghetti w sosie pomidorowym w puszce, Sosy do kurczaka, Sosy do mięsa
z grilla, Sosy do ryżu, Sosy do pizzy, Sosy do sałatek zawierające śmietanę, Sproszkowane sosy w postaci granulowanej,
Substytut kawy na bazie cykorii, Substytuty cukru, Substytuty czekolady, Substytuty herbaty, Substytuty miodu, Substytuty lodów, Substytuty kawy [sztuczna kawa lub preparaty
roślinne zastępujące kawę], Substytuty kawy na bazie warzyw, Suche i świeże makarony, kluski i pierogi, Suchary, Suche i płynne potrawy gotowe do jedzenia, głównie składające się z makaronów, Suszone zioła do celów kulinarnych, Suszony makaron, Syrop czekoladowy, Syrop do naleśników,
Syrop spożywczy, Syropy smakowe, Syropy czekoladowe
do przygotowywania napojów na bazie czekolady, Sztuczna
czekolada, Sztuczna herbata [inna niż do celów leczniczych],
Tabletki [wyroby cukiernicze], Tacos [danie meksykańskie],
Tarty, Tortellini, Tortille, Wafelki, Wafle ryżowe, Wyroby cukiernicze, Wyroby cukiernicze mrożone, Wyroby ciastkarskie
z owocami, Wyroby cukiernicze z mrożonego jogurtu, Wyroby cukiernicze płynne, Wyroby lodowe, Wyroby piekarnicze,
Wyroby z kakao, Wysokoproteinowe batoniki zbożowe, Wyroby cukiernicze zawierające dżem, Zagęszczacze warzywne, Zboża, Zbożowe artykuły śniadaniowe, Zboża stosowane
do produkcji makaronów, Zboża przetworzone, Zboża
do żywności do spożycia przez ludzi, Zbożowe (płatki -), Żelki, Żywność na bazie kakao, Roślinne aromaty do napojów
[inne niż olejki eteryczne], Substytut marcepanu, Cykoria
[substytut kawy], Wanilina [aldehyd, substytut wanilii], Substytuty kawy i herbaty, Substytuty lodów na bazie soi, Napoje na bazie substytutów kawy, Cykoria do stosowania jako
substytut kawy, Jęczmień do użytku jako substytut kawy,
Kwiaty i liście jako substytuty herbaty, Substytuty kawy
[na bazie zbóż lub cykorii], Mieszaniny cykorii do stosowania
jako substytuty kawy, Ekstrakty kawowe do użytku jako substytuty kawy, Wyciągi kawowe do stosowania jako substytuty kawy, Preparaty z cykorii do stosowania jako substytuty
kawy, Ekstrakty z cykorii do stosowania jako substytuty kawy,
Prażony jęczmień i słód do użytku jako substytut kawy, Cykoria i mieszanki zawierające cykorię, do wykorzystania jako
substytuty kawy, Batoniki zbożowe będące zamiennikami
posiłków, Batoniki na bazie czekolady będące zamiennikami
posiłków, sosy i polewy mleczno-owocowe i śmietankowo-owocowe, 32 Aperitify bezalkoholowe, Aromatyzowane
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napoje gazowane, Bezalkoholowe aromatyzowane napoje
gazowane, Bezalkoholowe ekstrakty z owoców używane
do sporządzania napojów, Bezalkoholowe gazowane napoje
na bazie soków owocowych, Bezalkoholowe napoje gazowane, Bezalkoholowe napoje niskokaloryczne, Bezalkoholowe napoje zawierające soki warzywne, Bezalkoholowe preparaty do produkcji napojów, Bezalkoholowe wyciągi z owoców, Cydr bezalkoholowy, Ekstrakty z moszczu niesfermentowanego, Esencje do produkcji napojów, Esencje do wytwarzania napojów bezalkoholowych, nie w postaci olejków
eterycznych, Esencje do wytwarzania smakowej wody mineralnej [nie w postaci olejków eterycznych], Gazowana woda
mineralna, Gazowane soki owocowe, Imitacja piwa, Koktajle
bezalkoholowe, Koktajle owocowe, bezalkoholowe, Koncentraty do sporządzania napojów bezalkoholowych, Koncentraty do sporządzania napojów owocowych, Koncentraty
soków owocowych, Kwas chlebowy [napoje bezalkoholowe], Lemoniada, Mieszane soki owocowe, Mieszanki do sporządzana napojów sorbetowych, Mieszanki do sporządzania
koktajli bezalkoholowych, Mineralne (wody -) [napoje],
Moszcz, Moszcz konserwowany, niesfermentowany, Mrożone napoje owocowe, Mrożone napoje gazowane, Napoje
aromatyzowane owocami, Napoje bezalkoholowe, Napoje
bezalkoholowe na bazie miodu, Napoje bezalkoholowe
na bazie aloesu, Napoje bezalkoholowe na bazie owoców,
o smaku herbaty, Bezalkoholowe napoje gazowane aromatyzowane herbatą, Napój imbirowy, Napoje bezalkoholowe
o smaku herbaty, Napoje bezalkoholowe o smaku kawy, Napoje bezalkoholowe o smaku piwa, Napoje bezalkoholowe
o smaku owocowym, Napoje bezalkoholowe na bazie suszonych owoców, Napoje bezalkoholowe o podwyższonej zawartości witamin, Napoje bezalkoholowe wzbogacone witaminami i solami mineralnymi, Napoje bezalkoholowe zawierające soki owocowe, Napoje dla sportowców, Napoje dla
sportowców zawierające elektrolity, Napoje energetyzujące,
Napoje energetyzujące zawierające kofeinę, Napoje funkcjonalne na bazie wody, Napoje gazowane (proszek do wytwarzania -), Napoje izotoniczne, Napoje mrożone na bazie owoców, Napoje na bazie coli, Napoje na bazie orzechów i soi,
Napoje na bazie kokosu, Napoje na bazie owoców lub warzyw, Napoje na bazie owsa [niebędące substytutami mleka],
Napoje na bazie ryżu, inne niż substytuty mleka, Napoje
na bazie soi, inne niż substytuty mleka, Napoje na bazie ryżu
brązowego, inne niż substytuty mleka, Napoje na bazie piwa,
Napoje na bazie soku z imbiru, Napoje orzeźwiające, Napoje
na bazie wody zawierające ekstrakty z herbaty, Napoje owocowe niealkoholowe, Napoje proteinowe, Napoje składające
się z mieszanki soków owocowych i warzywnych, Napoje
sportowe wzbogacane proteinami, Napoje (syropy do -),
Napoje typu kola [napoje bezalkoholowe], Napoje typu smoothie zawierające ziarna i owies, Napoje warzywne, Napoje
węglowodanowe, Napoje wzbogacone substancjami odżywczymi, Napoje z soku warzywnego, bezalkoholowe,
Napoje zawierające witaminy, Napoje z guaraną, Niegazowane napoje bezalkoholowe, Oczyszczona woda pitna, Owoce
(bezalkoholowe napoje z soków -), Owocowe nektary, bezalkoholowe, Pastylki do napojów gazowanych, Piwa o małej zawartości alkoholu, Piwo, Piwo bezalkoholowe, Piwa
smakowe, Pomidory (sok -) [napój], Preparaty rozpuszczalne
do sporządzania napojów, Proszki do produkcji napojów
bezalkoholowych, Proszki do sporządzania napojów, Proszki
stosowane do przygotowywania napojów na bazie wody
kokosowej, Proszki stosowane do sporządzania napojów
na bazie owoców, Shandy [napój składający się z piwa i lemoniady], Skoncentrowane soki owocowe, Słodkie napoje
bezalkoholowe na bazie soków owocowych, Smakowa woda
mineralna, Soki, Soki gazowane, Soki owocowe [napoje], Soki
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warzywne, Sorbety [napoje], Syropy do napojów, Napoje
owocowe, Syropy do napojów bezalkoholowych, Syropy
do sporządzania smakowych wód mineralnych, Syropy
do wyrobu napojów, Syropy do wytwarzania napojów bezalkoholowych, Syropy owocowe [napoje bezalkoholowe],
Toniki [napoje nielecznicze], Warzywne napoje typu smoothie, Wody, Wody gazowane, Wody mineralne, Wody
o smaku owocowym, Wyciągi do sporządzania napojów,
Woda aromatyzowana, Woda gazowana wzbogacona witaminami [napoje], Woda mineralna, Woda niegazowana,
Woda pitna, Woda pitna z witaminami, Woda stołowa, Woda
wzbogacona odżywczo, Woda źródlana, Napoje owocowo-warzywne, Soki owocowo-warzywne, Owocowe napoje
typu smoothie, Owocowo-warzywne napoje typu smoothie.
(210)
(731)
(540)
(540)

537648
(220) 2021 12 13
CHOŁODY ZOFIA, Poznań
(znak słowno-graficzny)
boss:ka

(531) 27.05.01, 24.17.02
(510), (511) 25 Odzież wierzchnia dla kobiet, 35 Organizowanie i prowadzenie spotkań biznesowych, Biznesowe
usługi doradcze w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, Badanie działalności gospodarczej i rynku, Produkcja
materiałów reklamowych i reklam, Informacja handlowa
[działalność gospodarcza], Dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych, Wsparcie w dziedzinie zarządzania działalnościami gospodarczymi, Wsparcie
w dziedzinie promocji biznesu, Usługi reklamowe i marketingowe świadczone za pomocą mediów społecznościowych,
41 Szkolenie związane z karierą zawodową, Publikowanie
książek, magazynów, almanachów i czasopism, Multimedialne wydania magazynów, Usługi wydawnicze (w tym
elektroniczne usługi wydawnicze), Organizowanie imprez
rozrywkowych i kulturalnych, 45 Usługi tworzenia sieci kontaktów społecznych online za pomocą aplikacji mobilnych
do pobrania.
537650
(220) 2021 12 13
GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 1936 TYMBARK
(210)
(731)

(531) 19.08.07, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.15, 05.07.13
(510), (511) 32 Aperitify bezalkoholowe, Aromatyzowane
napoje gazowane, Bezalkoholowe aromatyzowane napoje
gazowane, Bezalkoholowe ekstrakty z owoców używane
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do sporządzania napojów, Bezalkoholowe gazowane napoje na bazie soków owocowych, Bezalkoholowe napoje
gazowane, Bezalkoholowe napoje niskokaloryczne, Bezalkoholowe napoje zawierające soki warzywne, Bezalkoholowe
preparaty do produkcji napojów, Bezalkoholowe wyciągi
z owoców, Cydr bezalkoholowy, Ekstrakty z moszczu niesfermentowanego, Esencje do produkcji napojów, Esencje
do wytwarzania napojów bezalkoholowych, nie w postaci
olejków eterycznych, Esencje do wytwarzania smakowej
wody mineralnej [nie w postaci olejków eterycznych], Gazowana woda mineralna, Gazowane soki owocowe, Imitacja
piwa, Koktajle bezalkoholowe, Koktajle owocowe, bezalkoholowe, Koncentraty do sporządzania napojów bezalkoholowych, Koncentraty do sporządzania napojów owocowych,
Koncentraty soków owocowych, Kwas chlebowy [napoje bezalkoholowe], Lemoniada, Mieszane soki owocowe, Mieszanki
do sporządzana napojów sorbetowych, Mieszanki do sporządzania koktajli bezalkoholowych, Mineralne (wody -) [napoje],
Moszcz, Moszcz konserwowany, niesfermentowany, Mrożone napoje owocowe, Mrożone napoje gazowane, Napoje
aromatyzowane owocami, Napoje bezalkoholowe, Napoje
bezalkoholowe na bazie miodu, Napoje bezalkoholowe
na bazie aloesu, Napoje bezalkoholowe na bazie owoców,
o smaku herbaty, Bezalkoholowe napoje gazowane aromatyzowane herbatą, Napój imbirowy, Napoje bezalkoholowe
o smaku herbaty, Napoje bezalkoholowe o smaku kawy,
Napoje bezalkoholowe o smaku piwa, Napoje bezalkoholowe o smaku owocowym, Napoje bezalkoholowe na bazie
suszonych owoców, Napoje bezalkoholowe o podwyższonej zawartości witamin, Napoje bezalkoholowe wzbogacone
witaminami i solami mineralnymi, Napoje bezalkoholowe zawierające soki owocowe, Napoje dla sportowców, Napoje dla
sportowców zawierające elektrolity, Napoje energetyzujące,
Napoje energetyzujące zawierające kofeinę, Napoje funkcjonalne na bazie wody, Napoje gazowane (Proszek do wytwarzania -), Napoje izotoniczne, Napoje mrożone na bazie
owoców, Napoje na bazie coli, Napoje na bazie orzechów
i soi, Napoje na bazie kokosu, Napoje na bazie owoców
lub warzyw, Napoje na bazie owsa [niebędące substytutami mleka], Napoje na bazie ryżu, inne niż substytuty mleka,
Napoje na bazie soi, inne niż substytuty mleka, Napoje
na bazie ryżu brązowego, inne niż substytuty mleka, Napoje
na bazie piwa, Napoje na bazie soku z imbiru, Napoje orzeźwiające, Napoje na bazie wody zawierające ekstrakty z herbaty, Napoje owocowe niealkoholowe, Napoje proteinowe,
Napoje składające się z mieszanki soków owocowych i warzywnych, Napoje sportowe wzbogacane proteinami, Napoje (Syropy do -), Napoje typu kola [napoje bezalkoholowe],
Napoje typu smoothie zawierające ziarna i owies, Napoje
warzywne, Napoje węglowodanowe, Napoje wzbogacone
substancjami odżywczymi, Napoje z soku warzywnego, bezalkoholowe, Napoje zawierające witaminy, Napoje z guaraną,
Niegazowane napoje bezalkoholowe, Oczyszczona woda
pitna, Owoce (Bezalkoholowe napoje z soków -), Owocowe
nektary, bezalkoholowe, Pastylki do napojów gazowanych,
Piwa o małej zawartości alkoholu, Piwo, Piwo bezalkoholowe,
Piwa smakowe, Pomidory (sok -) [napój], Preparaty rozpuszczalne do sporządzania napojów, Proszki do produkcji napojów bezalkoholowych, Proszki do sporządzania napojów,
Proszki stosowane do przygotowywania napojów na bazie
wody kokosowej, Proszki stosowane do sporządzania napojów na bazie owoców, Shandy [napój składający się z piwa
i lemoniady], Skoncentrowane soki owocowe, Słodkie napoje bezalkoholowe na bazie soków owocowych, Smakowa
woda mineralna, Soki, Soki gazowane, Soki owocowe [napoje], Soki warzywne, Sorbety [napoje], Syropy do napojów,
Napoje owocowe, Syropy do napojów bezalkoholowych, Sy-
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ropy do sporządzania smakowych wód mineralnych, Syropy
do wyrobu napojów, Syropy do wytwarzania napojów bezalkoholowych, Syropy owocowe [napoje bezalkoholowe],
Toniki [napoje nielecznicze], Warzywne napoje typu smoothie, Wody, Wody gazowane, Wody mineralne, Wody o smaku owocowym, Wyciągi do sporządzania napojów, Woda
aromatyzowana, Woda gazowana wzbogacona witaminami
[napoje], Woda mineralna, Woda niegazowana, Woda pitna,
Woda pitna z witaminami, Woda stołowa, Woda wzbogacona odżywczo, Woda źródlana, Napoje owocowo-warzywne,
Soki owocowo-warzywne, Owocowe napoje typu smoothie,
Owocowo-warzywne napoje typu smoothie.
537664
(220) 2021 12 13
CIOŁEK PATRYK, PODSTAWKA ŁUKASZ
ROGER THAT FOODS SPÓŁKA CYWILNA, Strzeniówka
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ROGER THAT FOODS
(210)
(731)

(531) 26.13.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 29 Wołowina w plastrach, Wołowina gotowa
do spożycia, Wołowina, Wędliny, Szpik kostny zwierzęcy jadalny, Szaszłyki jagnięce, Szarpana wołowina, Suszone mięso,
Suszona wołowina w paskach, Suszona kiełbasa, Surowe kiełbasy, Steki z mięsa, Steki wołowe, Smażone mięso, Przetworzone produkty mięsne, Przekąski na bazie mięsa, Produkty
mięsne w formie burgerów, Produkty mięsne mrożone,
Paczkowane mięso, Niegotowane płaskie kotleciki hamburgerowe, Mięso świeże, Mięso solone, Mięso pokrojone w plastry, Mięso pieczone, Mięso mrożone, Mięso mielone [mięso
siekane], Mięso i wędliny, Mięso gotowe do spożycia, Mięsa
wędzone, Hamburgery, Burgery mięsne, Burgery, Befsztyk
z siekanej wołowiny (hamburger), Mięso i wyroby mięsne,
Pasty mięsne (w tym pasztety, smalec), Flaki wołowe, Galaretki mięsne, Galarety mięsne, Jagnięcina, przetworzona, Jagnięcina pieczona, Kiełbasy, Kiełbasy wędzone, Liofilizowane
mięso, Mięso gotowane, Mięso liofilizowane, Mięso wędzone, Pastrami, Siekana wołowina peklowana, Steki wieprzowe, Szarpana wieprzowina, Gotowe posiłki z mięsa [mięso
jako główny składnik], Gotowe posiłki składające się głównie
z owoców morza, Mrożone gotowe posiłki składające się
głównie z warzyw, Gotowe posiłki z drobiu [drób jako główny składnik], Posiłki chłodzone przygotowane z ryb, Gotowe
posiłki składające się głównie z dziczyzny, Gotowe posiłki
składające się głównie z kebaba, Mrożone posiłki składające
się głównie z kurczaka, Mrożone posiłki składające się głównie z ryb, Gotowe posiłki składające się głównie z ryb, Mrożone posiłki składające się głównie z mięsa, Mrożone posiłki
składające się głównie z drobiu, Gotowe posiłki składające
się głównie z substytutów mięsa, Gotowe posiłki gotowane
składające się całkowicie lub głównie z mięsa, Gotowe posiłki
gotowane składające się całkowicie lub głównie z dziczyzny,
Gotowe posiłki gotowane składające się całkowicie lub głównie z drobiu, Steki z ryb, Ryby, owoce morza i mięczaki, nieżywe, Gotowane owoce morza, Przetworzone owoce morza,
Owoce morza [nieżywe], 35 Usługi w zakresie zamówień
online w dziedzinie restauracji oferujących posiłki na wynos
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oraz z dostawą na miejsce, Zarządzanie biznesowe restauracjami, Wsparcie w dziedzinie zarządzania biznesowego
w zakresie otwierania restauracji i ich działalności, Wsparcie
w dziedzinie zarządzania biznesowego w zakresie działalności restauracji, Zarządzanie restauracjami dla osób trzecich,
Usługi marketingowe w dziedzinie restauracji, Doradztwo
w zakresie działalności gospodarczej dotyczące prowadzenia restauracji, Doradztwo w zakresie działalności gospodarczej dotyczące zakładania restauracji, Doradztwo biznesowe w zakresie prowadzenia restauracji w oparciu o umowę
franczyzy, 43 Usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, Usługi
informacji, doradztwa i rezerwacji w zakresie dostarczania
żywności i napojów, Dokonywanie rezerwacji restauracji
i posiłków, Informacja o usługach restauracyjnych, Rezerwacja stolików w restauracjach, Usługi doradcze w dziedzinie
kateringu obejmującego żywność i napoje, Usługi rezerwacji
miejsc w restauracjach, Usługi rezerwacyjne w zakresie rezerwacji posiłków, Bary, Bary przekąskowe, Bary szybkiej obsługi
[snack-bary], Dostarczanie żywności i napojów za pośrednictwem furgonetek, Imprezy firmowe [zapewnianie jedzenia
i napojów], Kontraktowe usługi w zakresie żywności, Oferowanie żywności i napojów w bistrach, Oferowanie żywności
i napojów dla gości w restauracjach, Oferowanie żywności
i napojów w restauracjach i barach, Oferowanie żywności i napojów dla gości, Organizowanie bankietów, 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,
Restauracje serwujące wykwintne artykuły spożywcze, Restauracje z grillem, Serwowanie jedzenia i napojów, Serwowanie napojów alkoholowych, Serwowanie żywności i napojów
dla gości w restauracjach, Serwowanie żywności i napojów
dla gości, Serwowanie żywności i napojów w restauracjach
i barach, Usługi barów i restauracji, Usługi barowe, Usługi
degustacji win (dostarczanie napojów), Usługi mobilnych restauracji, Usługi obiektów gościnnych [posiłki i napoje], Usługi
ogródków piwnych, Usługi restauracji sprzedających posiłki
na wynos, Usługi restauracji szybkiej obsługi, Usługi restauracji,
w których mięso przygotowuje się na oczach klientów, Usługi restauracyjne, Usługi restauracyjne łącznie z wyszynkiem,
Usługi świadczone przez bary bistro, Usługi w zakresie bankietów, Usługi w zakresie dostarczania napojów, Usługi w zakresie gotowania posiłków, Usługi w zakresie jedzenia na wynos,
Usługi w zakresie kantyn, Usługi w zakresie przygotowywania
jedzenia i napojów, Usługi w zakresie przygotowywania posiłków, Usługi w zakresie restauracji [brasserie], Usługi w zakresie
sprzedaży posiłków na wynos, Usługi w zakresie żywności i napojów na wynos, Usługi zaopatrzenia w napoje, Usługi zaopatrzenia w żywność, Zapewnianie pomieszczeń na uroczystości, Zapewnianie żywności i napojów w restauracjach, Usługi
w zakresie barów szybkiej obsługi, Usługi snack-barów, Usługi
restauracji z daniami ramen, Usługi restauracji washoku, Usługi
restauracji sprzedających sushi, Usługi restauracji serwujących
tempurę, Usługi restauracji fast-food, Usługi prywatnego klubu kolacyjnego, Usługi koktajlbarów, Usługi klubów w zakresie
dostarczania żywności i napojów, Usługi doradców w zakresie
win, Usługi bufetów w zakresie barów koktajlowych, Usługi
barów piwnych, Usługi barmanów, Snack-bary, Koktajlbary,
Usługi agencji w zakresie rezerwacji restauracji, Udostępnianie
opinii na temat restauracji i barów.
(551) wspólny znak towarowy
(210) 537733
(220) 2021 12 14
(731) POLSKI KOMITET OLIMPIJSKI, Warszawa
(540) (znak słowny)

Nr ZT04/2022

(540) Silni razem - Team Polska
(510), (511) 16 Papier i karton, Dzieła sztuki oraz figurki z papieru i kartonu, modele architektoniczne, Druki, Materiały introligatorskie, Fotografie, Artykuły piśmienne i biurowe, z wyjątkiem mebli, Kleje do materiałów biurowych lub do celów
domowych, Materiały dla artystów i do rysowania, Pędzle,
Materiały szkoleniowe i dydaktyczne, Arkusze, folie i torby
z tworzyw sztucznych do owijania i pakowania, Czcionki
drukarskie, matryce do druku ręcznego, 25 Odzież, obuwie,
nakrycia głowy, 28 Artykuły gimnastyczne i sportowe, Sprzęt
sportowy, Artykuły papierowe jako podarki dla gości na przyjęciach, Balony, bibeloty (zabawki) na przyjęcia, broszki, pokrowce na sprzęt sportowy, gadżety, zabawki i ozdoby jako
podarki dla gości, 35 Pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, Usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe,
Analizy i badania dotyczące działalności gospodarczej, usługi informacyjne w zakresie działalności gospodarczej, Prace
biurowe, 41 Nauczanie, Kształcenie, Rozrywka, Działalność
sportowa i kulturalna, Usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, Usługi wydawnicze i reporterskie.
(210)
(731)
(540)
(540)

537755
(220) 2021 12 15
BAJUS SŁAWOMIR ATROM PLUS, Zielona Góra
(znak słowno-graficzny)
ATROM

(531) 26.04.03, 26.03.06, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 Elektroniczne kasy rejestrujące, Kasy rejestrujące,
Elektroniczne terminale płatnicze, Bezpieczne terminale
do transakcji elektronicznych, Interaktywne terminale z ekranami dotykowymi, Terminale danych, Terminale do kart kredytowych, Terminale do płatności elektronicznych, Terminale
do przetwarzania danych, Terminale do wyświetlania grafiki,
Terminale do wyświetlania informacji, Terminale elektroniczne
do punktów sprzedaży, Terminale elektronicznych płatności,
Terminale graficzne, Terminale bateryjne, Kolektory [terminale]
danych, Terminale klawiaturowe, Terminale komputerowe, Terminale kodów kreskowych, Terminale komunikacji bezprzewodowej, Terminale multimedialne, Terminale płatnicze, bankomaty i liczarki pieniędzy, Terminale poczty elektronicznej, Terminale POS, Terminale komputerowe do celów bankowych, Terminale interaktywne, Terminale wprowadzania danych, Terminale
wyprowadzania danych, Komputery przenośne [laptopy], Komputery, Komputery i sprzęt komputerowy, Komputery osobiste,
Komputery podróżne, Komputery przenośne, Komputery przenośne [notebooki], Komputery przenośne [podręczne], Komputery typu all-in-one, Netbooki [komputery], Przenośne komputery, Edukacyjne oprogramowanie komputerowe, Freeware
[oprogramowanie darmowe], Oprogramowanie, Oprogramowanie adaptacyjne, Oprogramowanie antywirusowe, Oprogramowanie biurowe, Oprogramowanie biznesowe, Oprogramowanie biznesowe interaktywne, Komputerowe oprogramowanie użytkowe, Komputerowe oprogramowanie do pracy zespołowej [groupware], Komputerowe oprogramowanie użytkowe
do kompresji danych, Komputerowe oprogramowanie użytkowe do urządzeń komputerowych do noszenia na sobie, Opro-
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gramowanie diagnostyczne i do rozwiązywania problemów,
Oprogramowanie dla księgowości, Oprogramowanie dla nauczycieli, Oprogramowanie dla nauki, Oprogramowanie dla
przedsiębiorstw, Oprogramowanie dla środowiska programistycznego, Oprogramowanie dla studentów, Oprogramowanie
do analizy danych biznesowych, Oprogramowanie do animacji
trójwymiarowych, Oprogramowanie do aplikacji komputerowych do gier, Oprogramowanie do aplikacji i serwerów internetowych, Oprogramowanie do automatyzacji fabryki, Oprogramowanie do automatyzacji przemysłowej, Oprogramowanie
do inteligentnej produkcji, Oprogramowanie do produkcji,
Oprogramowanie do produkcji wspomaganej komputerowo,
Oprogramowanie do prognoz rynkowych, Oprogramowanie
do serwera plików, Oprogramowanie do serwera wirtualnego,
Oprogramowanie do serwera proxy, Oprogramowanie do serwera pocztowego, Oprogramowanie do serwerów baz danych,
Oprogramowanie do wsparcia produkcji, Oprogramowanie
do wsparcia systemu, Oprogramowanie do zakładów, Oprogramowanie do zarządzania dokumentami, Oprogramowanie
do zarządzania siecią, Oprogramowanie do zarządzania organizacją pracy, Oprogramowanie do zarządzania przedsiębiorstwem, Oprogramowanie do zarządzania danymi i plikami oraz
do baz danych, Oprogramowanie do zarządzania personelem,
Oprogramowanie do zarządzania wydajnością firmy, Oprogramowanie do zarządzania procesami biznesowymi, Wagi elektroniczne, Serwery plików, Serwery poczty elektronicznej, Serwery sieci komputerowych, Serwery sieciowe, Serwery w chmurze, Automatyczne kasy fiskalne, Samodzielne urządzenia wielofunkcyjne spełniające funkcje kopiarki i faksu, Oprogramowanie
szkoleniowe, 37 Instalacja i konserwacja sprzętu komputerowego do sieci komputerowych i dostępu do internetu, Instalacja
i naprawa sprzętu komputerowego, Instalacja, konserwacja i naprawa sprzętu do sieci komputerowych i technologii informacyjnej, Instalacja systemów komputerowych, Instalacja sprzętu
komputerowego do systemów komputerowych, Usługi konsultacyjne związane z instalacją, konserwacją i naprawą sprzętu
komputerowego, Konserwacja i naprawa drukarek 3D, Konserwacja i naprawa sieci komputerowych, Konserwacja i naprawa
sieci, urządzeń i przyrządów telekomunikacyjnych, Konserwacja
i naprawa sprzętu komputerowego, Konserwacja, naprawa i odnowa urządzeń i instalacji fotowoltaicznych, Naprawa elektronicznych systemów kasowych, Konserwacja, serwis i naprawa
urządzeń i instalacji do wytwarzania energii, Naprawa i konserwacja instalacji do wytwarzania energii, Naprawa lub konserwacja maszyn i urządzeń elektronicznych, Naprawa lub konserwacja maszyn i urządzeń biurowych, Naprawa lub konserwacja
maszyn i urządzeń do dystrybucji lub kontroli energii, Naprawa
lub konserwacja urządzeń klimatyzacyjnych [do celów przemysłowych], Naprawa lub konserwacja urządzeń do klimatyzacji,
Naprawa maszyn biurowych, Naprawa maszyn i urządzeń biurowych, Naprawa sprzętu komputerowego, Naprawa urządzeń
do klimatyzacji, Naprawa urządzeń do odzyskiwania ciepła, Naprawa urządzeń elektronicznych, Naprawa uszkodzonych komputerów, Naprawa wyposażenia sklepów, Udzielanie informacji
związanych z naprawą lub konserwacją urządzeń do klimatyzacji, Udzielanie informacji związanych z naprawą lub konserwacją
maszyn i urządzeń biurowych, 41 Doradztwo szkoleniowe
w zakresie zarządzania, Doradztwo w zakresie szkolenia i doskonalenia zawodowego, Kursy szkoleniowe, Kursy szkoleniowe dla
młodych ludzi przygotowujące do kariery zawodowej, Kursy
szkoleniowe dotyczące księgowości, Kursy szkoleniowe w dziedzinie zarządzania, Kursy szkoleniowe w zakresie rozwoju osobistego, Kursy szkoleniowe w zakresie badań i rozwoju, Kursy
szkoleniowe w zakresie oprogramowania komputerowego,
Kursy szkoleniowe związane z obsługą klienta, Kursy szkoleniowe związane ze sprzętem komputerowym, Nauczanie i szkolenia, Nauczanie i szkolenia w dziedzinie biznesu, przemysłu
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i technologii informacyjnej, Organizowanie komputerowych
kursów szkoleniowych, Organizowanie konferencji związanych
ze szkoleniem zawodowym, Organizowanie programów szkoleniowych, Prowadzenie warsztatów [szkolenia], Skomputeryzowane szkolenia, Szkolenia biznesowe, Szkolenia komputerowe,
Szkolenia personelu, Szkolenia pracowników w zakresie użytkowania sprzętu elektronicznego, Szkolenia w dziedzinie biznesu,
Szkolenia w zakresie edukacji komputerowej, Szkolenia w zakresie opracowywania programów komputerowych, Szkolenia
w zakresie opracowywania systemów oprogramowania, Szkolenia w zakresie programowania komputerów, Szkolenia w zakresie projektowania systemów oprogramowania, Szkolenia
w zakresie projektowania programów komputerowych, Szkolenia w zakresie projektowania komputerów, Szkolenia w zakresie
technik komputerowych, Szkolenia w zakresie umiejętności biznesowych, Szkolenia w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, Szkolenia z obsługi systemów skomputeryzowanych, Szkolenia z zakresu obsługi programów komputerowych,
Szkolenia z zakresu użytkowania komputerów, Szkolenia związane z branżą restauracyjną, Szkolenia związane ze sprzętem
komputerowym, Szkolenie dotyczące komputerów, Szkolenie
w oparciu o komputery, Szkolenie w zakresie ćwiczeń grupowych, Szkolenie w zakresie instalowania komputerów, Szkolenie
w zakresie napraw komputerów, Szkolenie w zakresie pisania
programów komputerowych, Prowadzenie kursów instruktażowych, edukacyjnych i szkoleniowych dla młodych ludzi i dorosłych, Prowadzenie kursów szkoleniowych na temat zarządzania działalnością gospodarczą, Prowadzenie seminariów szkoleniowych dla klientów, Prowadzenie seminariów szkoleniowych,
Skomputeryzowane szkolenia w dziedzinie doradztwa zawodowego, Szkolenia dla dorosłych, Szkolenia w zakresie obsługi
systemów oprogramowania, Szkolenia w zakresie obsługi programów do przetwarzania danych, Szkolenie z zakresu sprzedaży, Udostępnianie kursów szkoleniowych w zakresie komputerów, Udostępnianie kursów szkoleniowych dla młodych ludzi,
Usługi doradcze w zakresie szkoleń, Usługi doradcze w zakresie
szkoleń komputerowych, Usługi edukacyjne i szkoleniowe,
Usługi szkolenia personelu, Usługi szkolenia zawodowego, Usługi szkolenia w dziedzinie zarządzania, Usługi szkoleniowe dla
biznesu, Usługi szkoleniowe dotyczące stosowania technologii
informatycznej, Usługi szkoleniowe dotyczące zarządzania działalnością gospodarczą, Usługi szkoleniowe dotyczące instalacji
komputerów, Usługi szkoleniowe w dziedzinie oprogramowania komputerowego, Usługi szkoleniowe w dziedzinie edukacji
komputerowej, Usługi szkoleniowe w dziedzinie zarządzania
handlem detalicznym, Usługi szkoleniowe w dziedzinie opracowywania oprogramowania komputerowego, Usługi szkoleniowe w zakresie systemów komputerowych, Usługi szkoleniowe
w zakresie sprzedaży, Usługi szkoleniowe w zakresie wspomaganego komputerowo projektowania inżynieryjnego, Usługi
szkoleniowe w zakresie doradztwa do spraw zarządzania, Usługi
szkoleniowe wspomagane komputerowo, Usługi szkoleniowe
związane z naprawą komputerów, Usługi szkoleniowe związane
z konserwacją komputerów, Usługi szkoleniowe związane
z komputerami, Usługi w zakresie szkoleń handlowych, Usługi
w zakresie szkoleń komputerowych, Usługi w zakresie szkolenia
zawodowego, Usługi w zakresie szkolenia i kształcenia zawodowego, Usługi w zakresie zapewniania szkoleń z zakresu używania komputerów, Usługi w zakresie zapewniania szkoleń z zakresu używania klawiatur komputerowych, Warsztaty w celach
szkoleniowych, Wynajmowanie nagranych szkoleń, Zapewnianie kursów szkoleniowych online, Zapewnianie kursów szkolenia ustawicznego, Zapewnianie szkoleń, kształcenia i nauczania,
Zapewnianie szkoleń online, Zapewnianie szkoleń za pośrednictwem światowej sieci komputerowej, 42 Usługi doradztwa
informatycznego, Instalacja, utrzymanie, naprawa i serwis oprogramowania komputerowego, Instalacja oprogramowania
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komputerowego, Doradztwo techniczne związane z instalacją
i konserwacją oprogramowania komputerowego, Instalacja, aktualizacja i utrzymanie oprogramowania komputerowego, Instalacja, naprawa i utrzymanie oprogramowania komputerowego, Przeglądy techniczne, Przegląd urządzeń, Usługi w zakresie
przeglądów technicznych, Instalacja, konserwacja i naprawa
oprogramowania komputerowego, Instalacja, konserwacja i naprawa oprogramowania komputerowego dla systemów komputerowych, Naprawa [konserwacja, aktualizacja] oprogramowania komputerowego, Naprawa oprogramowania komputerowego, Naprawa uszkodzonych programów komputerowych,
Utrzymanie i naprawa oprogramowania.
537763
(220) 2021 12 15
MANUFAKTURA WÓDKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Łosice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WYKONANA METODAMI RZEMIEŚLNICZYMI
MANUFAKTURA WÓDKI PRODUKT
POLSKI MIODÓWKA z MANUFAKTURY
WYSELEKCJONOWANY ZESTAW POLSKICH MIODÓW
NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI WYRÓB PREMIUM

(210)
(731)

Nr ZT04/2022

(531)

05.07.02, 05.07.13, 05.07.14, 26.01.01, 26.01.16, 26.01.17,
26.01.18, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 33 Wódki, napoje spirytusowe, napoje alkoholowe, alkohole wysokoprocentowe, destylaty, okowity, likiery.
537767
(220) 2021 12 15
MANUFAKTURA WÓDKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Łosice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WYKONANY METODAMI RZEMIEŚLNICZYMI
MANUFAKTURA WÓDKI PRODUKT POLSKI
SAMOGON z MANUFAKTURY DESTYLATY
Z MIEDZIANEGO ALEMBIKA LEŻAKOWANE
W DĘBOWYCH BECZKACH PO MIODZIE PITNYM
WYRÓB PREMIUM

(210)
(731)

(531)

05.07.02, 05.07.13, 05.07.14, 26.01.01, 26.01.16, 26.01.17,
26.01.18, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 33 Wódki, napoje spirytusowe, napoje alkoholowe, alkohole wysokoprocentowe, destylaty, okowity, likiery.

(531)

26.01.16, 26.01.18, 26.04.18, 11.01.09, 05.07.02, 11.03.18,
27.05.01, 27.07.01, 29.01.14
(510), (511) 33 Wódki, napoje spirytusowe, napoje alkoholowe, alkohole wysokoprocentowe, destylaty, okowity, likiery.
537765
(220) 2021 12 15
MANUFAKTURA WÓDKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Łosice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WYKONANY METODAMI RZEMIEŚLNICZYMI
MANUFAKTURA WÓDKI PRODUKT POLSKI BIMBER
z MANUFAKTURY DESTYLATY Z MIEDZIANEGO
ALEMBIKA LEŻAKOWANE W DĘBOWYCH BECZKACH
PO MIODZIE PITNYM WYRÓB PREMIUM

(210)
(731)

537780
(220) 2021 12 16
ZAKŁAD PRODUKCYJNO-HANDLOWY ARGO SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łańcut
(540) (znak słowny)
(540) SOUR MADNESS
(510), (511) 25 Odzież, Bluzki, Bluzy dresowe, Czapki z daszkiem, Koszulki polo, Koszulki z nadrukami, Nakrycia głowy,
Podkoszulki, T-shirty z krótkim rękawem, 35 Usługi sprzedaży detalicznej związane ze sprzedażą odzieży i dodatków
odzieżowych, Usługi sklepów detalicznych online obejmujące odzież, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z odzieżą,
Usługi reklamowe w zakresie odzieży, Reklama i marketing,
Organizowanie targów i wystaw w celach handlowych lub
reklamowych.
(210)
(731)

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

537784
(220) 2021 12 16
DOLEŻYCH JUSTYNA NEGAL, Lubliniec
(znak słowno-graficzny)
ZDROWERSI kliknij po zdrowie

(531) 02.09.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie suplementów diety, Usługi w zakresie obrotu detalicznego
produktami leczniczymi i dietetycznymi, Usługi sprzedaży
detalicznej witamin i minerałów, Usługi handlu detalicznego produktów zielarskich oraz produktów do odchudza-
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nia, Usługi sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie artykułów kosmetycznych, wyrobów medycznych
oraz środków higieny, Usługi sklepów detalicznych online
związane z produktami kosmetycznymi i pielęgnacyjnymi,
Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie kosmetyków leczniczych, materiałów opatrunkowych oraz środków dezynfekcji, Sprzedaż detaliczna suplementów diety oraz środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z preparatami
do czyszczenia, Usługi sprzedaży detalicznej domowych
środków czystości i chemii gospodarczej, Usługi handlu detalicznego w zakresie żywności, Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze środkami spożywczymi, Usługi sprzedaży
detalicznej w związku z produktami dietetycznymi, Usługi
sprzedaży detalicznej w zakresie żywności ekologicznej,
Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie zdrowej żywności,
Usługi handlu detalicznego w zakresie żywności specjalnego przeznaczenia, Usługi sprzedaży detalicznej olejków
eterycznych i świec zapachowych do aromaterapii, Usługi
reklamowe w celu zwiększania świadomości społecznej
w zakresie kwestii zdrowotnych, Promowanie wydarzeń
specjalnych, Organizowanie i przeprowadzanie wydarzeń
promocyjnych, Usługi reklamowe obejmujące promowanie
działań zwiększających świadomość społeczeństwa w zakresie chorób.
537786
(220) 2021 12 16
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO
USŁUGOWE SPECJAŁ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SWEET DELISE
(210)
(731)

(531) 26.11.03, 25.07.01, 25.07.21, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 30 Biszkopty, Ciasta, Ciastka, Ciastka czekoladowe, Herbatniki, Herbatniki oblane czekoladą, Ciasteczka, Ciasteczka maślane, Kruche ciastka (herbatniki), Kruche ciastka
maślane częściowo oblane czekoladą, Podłużne biszkopty
[ciastka], Piernik, Pierniczki, Rurki waflowe [ciastka], Wafelki,
Wafle czekoladowe, Wyroby piekarnicze zawierające kremy,
Batoniki, Batony czekoladowe, Cukierki (Nielecznicze -), Czekolada mleczna, Czekoladki z nadzieniem, Drażetki [niemedyczne wyroby cukiernicze], Dropsy owocowe [słodycze],
Guma balonowa, Guma do żucia, Karmelki [cukierki], Landrynki, Lizaki, Słodycze [cukierki], Wyroby cukiernicze, Wyroby cukiernicze z czekolady.
537787
(220) 2021 12 16
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO
USŁUGOWE SPECJAŁ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SZLACHECKIE
(210)
(731)
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(531) 25.01.01, 26.04.02, 24.09.02, 24.09.03, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 32 Piwo, Piwa smakowe, 33 Alkohole wysokoprocentowe [napoje], Napoje alkoholowe (z wyjątkiem
piwa), Wódka, 34 Papierosy, Papierosy, cygara, cygaretki
i inne gotowe artykuły dla palaczy, Tytoń, Tytoń i produkty
tytoniowe (w tym substytuty tytoniu), Tytoń do papierosów, Aromaty do tytoniu, Pudełka na papierosy, Pojemniczki na tytoń, Zapałki.
537788
(220) 2021 12 16
RESQL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Signalink
(510), (511) 9 Aplikacje mobilne i oprogramowanie komputerowe służące do dokonywania i obsługi zgłoszeń naruszenia prawa, 41 Usługi edukacyjne, Usługi szkoleniowe,
Organizowanie wystaw, sympozjów, konferencji, seminariów, warsztatów i szkoleń, Publikowanie on-line książek,
czasopism, tekstów o tematyce prawnej, 45 Badania prawne,
Usługi prawnicze, Doradztwo prawne, Usługi wsparcia prawnego, Usługi w zakresie pomocy prawnej, Usługi w zakresie
przygotowywania dokumentów i procedur prawnych, Dostarczanie informacji prawnych, Pomoc prawna, Profesjonalne usługi doradcze dotyczące zagadnień prawnych, Audyt
zgodności z prawem.
(210)
(731)

537793
(220) 2021 12 15
AZE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Królikowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Ineox
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 7 Odkurzacze, Odkurzacze elektryczne, Odkurzacze domowe, Elektryczne mopy parowe, Urządzenia
do pakowania [maszyny], Domowe elektryczne blendery,
Blendery elektryczne do celów domowych, Noże elektryczne, Kompresory zrobotyzowane, Kondensatory powietrzne
[kompresory], Rozruszniki, Pneumatyczne wkrętaki do nakrętek, Zasilacze elektryczne [generatory], Elektryczne maszyny do polerowania podłóg, Elektryczne maszyny domowe
do odkurzania, Elektryczne odkurzacze do dywanów, Elektryczne urządzenia do czyszczenia i polerowania, Elektryczne urządzenia do mycia okien, Froterki elektryczne, Maszyny
do czyszczenia i mycia powierzchni zewnętrznych, Maszyny
elektryczne do czyszczenia dywanów, Maszyny wirujące,
Maszyny zmiatające, Pralki, Prasownice i maglownice, Roboty sprzątające, Urządzenia do czyszczenia parą, Urządzenia myjące, 8 Golarki z wibrującym ostrzem, Elektryczne
trymery do włosów, Trymery do wąsów i brody, Maszynki
do strzyżenia włosów, Przybory do obcinania i usuwania
włosów, Noże, Noże stołowe, Noże kuchenne, Golarki elektryczne do usuwania kłaczków z tkanin [przyrządy ręczne],
Śrubokręty, Sztućce, noże kuchenne i przyrządy do cięcia
do użytku kuchennego, 9 Programatory czasowe, Liczniki
prądu elektrycznego, Liczniki energii elektrycznej, Liczniki,
Liczniki [elektryczność], Elektryczne listwy zaciskowe, Listwy
przeciwprzepięciowe, Listwy zasilające z gniazdami przenośnymi, Wagi kuchenne, Wagi elektryczne, Wagi łazienkowe,
11 Bezprzewodowe czajniki elektryczne, Czajniki elektrycz-
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ne, Składane czajniki elektryczne, Tostery, Elektryczne tostery, Elektryczne opiekacze, Opiekacze do kanapek, Elektryczne opiekacze do kanapek typu panini, Suszarki do włosów,
Parowniki do odzieży, Suszarki do ubrań, 21 Mopy obrotowe,
Mopy, Szczoteczki do zębów elektryczne, Uchwyty na szczoteczki do zębów, Stojaki na szczoteczki do zębów, Futerały
na szczoteczki do zębów, Kosze na śmieci, Dozowniki do mydła w płynie, lrygatory stosowane do przyzębi [elektryczne]
do użytku osobistego, lrygatory do jamy ustnej, inne niż
stosowane w dentystyce, Dzbanki, Miksery, nieelektryczne,
do celów domowych [blendery], Golarki do ubrań na baterie, Suszarki do ubrań, Zastawa stołowa, przybory kuchenne
i pojemniki, Naczynia.
537799
(220) 2021 12 16
MIKULSKI PAWEŁ BUDOM-MARKET PLUS,
Wysogotowo
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) IZZYDOOR
(210)
(731)

(531) 03.01.08, 26.01.15, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 6 Drzwi metalowe, Metalowe drzwi izolujące,
19 Drzwi niemetalowe, Drzwi drewniane, 35 Usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej, w tym za pośrednictwem sieci
Internet, następujących towarów: drzwi, drzwi metalowe,
metalowe drzwi izolujące, drzwi niemetalowe, drzwi drewniane, 37 Montaż drzwi.
(210) 537802
(220) 2021 12 16
(731) N.V, NUTRICIA, Zoetermeer, NL
(540) (znak słowny)
(540) NUTRICIA NUTRIDRINK
(510), (511) 5 Żywność do specjalnych zastosowań medycznych, Substancje dietetyczne do celów leczniczych,
Żywność dla dzieci, niemowląt i chorych, Żywność dla
dzieci ze specjalnymi potrzebami żywieniowymi, Mleko dla
dzieci i niemowląt, Odżywcze suplementy diety do celów
leczniczych, Niemleczne i na bazie roślin mleka dla dzieci
i niemowląt, mianowicie mleka otrzymywane z roślin, warzyw, zbóż, ziaren, orzechów, nasion, roślin strączkowych
i owoców, Produkty odżywcze do zastosowań medycznych,
Produkty zbożowe dla niemowląt, Preparaty witaminowe,
Żywność dietetyczna dla kobiet ciężarnych, kobiet z laktacją
i karmiących piersią, Mleko dietetyczne dla kobiet ciężarnych,
kobiet z laktacją i karmiących piersią, Suplementy odżywcze,
Żywność dietetyczna do celów medycznych, Błonnik pokarmowy.
(210)
(731)

537816
(220) 2021 12 16
ELE TAXI POLSKA-CENTRUM OBSŁUGI KLIENTA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa

Nr ZT04/2022

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Free 4Business

(531) 26.04.04, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.12, 27.07.01
(510), (511) 39 Transport.
537836
(220) 2021 12 17
MULTIFARB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów
(540) (znak słowny)
(540) MULTIFARB
(510), (511) 35 Usługi reklamowe i promocyjne, usługi sprzedaży hurtowej, usługi sprzedaży detalicznej w sieci sklepów,
usługi sprzedaży internetowej w zakresie: klejów, silikonów,
środków do konserwacji betonu, cegły, płytek i dachówki,
żywic poliestrowych, żywic epoksydowych, bejc, farb, lakierów, emalii, farb podkładowych, farb prądoprzewodzących,
farb i olejów do konserwacji i renowacji pokryć dachowych
i betonu, farb proszkowych, środków do konserwacji drewna,
preparatów zabezpieczających przed psuciem się drewna,
past do pigmentowania farb, preparatów zabezpieczających
przed rdzą, rozcieńczalników, środków do usuwania farb i lakierów, papierów ściernych płótna ściernego, preparatów
antygrzybicznych do drewna, pędzli, wałków malarskich,
taśm malarskich, folii zabezpieczających przy malowaniu, zapraw budowlanych, ochronnej odzieży roboczej, roboczych
kasków zabezpieczających, rękawic do ochrony przed wypadkami i urazami, rękawic do użytku domowego, tynków
mineralnych, silikatowych, akrylowych i silikonowych, płyt
gipsowo – kartonowych, profili i akcesoriów do zabudowy
płytami kartonowo – gipsowymi, szpachli budowlanych,
szpachlówek do karoserii samochodowej, rozpuszczalników
do farb i lakierów samochodowych, utwardzaczy, farb, farb
podkładowych, lakierów, rozcieńczalników do farb i lakierów
samochodowych, zmywaczy do farb i lakierów samochodowych, gąbek polerskich, preparatów do usuwania powłok
lakierniczych, preparatów do usuwania rdzy, taśmy klejącej,
maty szklanej, mas uszczelniających i naprawczych do karoserii samochodowych z żywicy poliestrowej i maty szklanej.
(210)
(731)

537839
(220) 2021 12 17
JASTRZĘBSKI ADAM PRZEDSIĘBIORSTWO
HANDLOWO USŁUGOWE DAMBAT, Gawartowa Wola
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Vantec POLSKA

(210)
(731)

(531) 26.04.04, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 7 Pompy, Pompy powietrza, Pompy próżniowe,
Pompy smarownicze, Pompy osadowe, Pompy mułowe,
Pompy maszynowe, Pompy [maszyny], Pompy głębinowe,
Pompy membranowe, Pompy odśrodkowe, Pompy wysokociśnieniowe, Pompy obiegowe, Pompy wyporowe, Pompy
zębate, Pompy ssące, Pompy śrubowe, Pompy obrotowe,
Pompy zasilające, Pompy hydrauliczne, Pompy wodne, Pompy pneumatyczne, Pompy osiowe, Pompy tłoczące, Pompy
dyfuzyjne, Pompy hydrauliczne serwosterowane, Pompy
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próżniowe tłoczące, Pompy do instalacji grzewczych, Pompy membranowe do materiałów półciekłych, Wielofazowe
pompy śrubowe, Pompy próżniowe [maszyny], Pionowe
pompy turbinowe, Próżniowe pompy tłokowe, Silnikowe
pompy wodne, Elektryczne pompy głębinowe, Samozasysające odśrodkowe pompy, Zestawy generatorów elektrycznych, Pompy cieplne [części do maszyn], 9 Elektryczne
instalacje przeciwwłamaniowe, Elektryczne i elektroniczne
instalacje do wideomonitoringu, Elektryczne instalacje sterujące, Instalacje alarmowe, Instalacje elektryczne, Instalacje
szerokopasmowe, Instalacje elektryczne do zdalnego sterowania procesami przemysłowymi, Instalacje elektrycznego
okablowania, Instalacje do komunikacji elektronicznej.
(210)
(731)
(540)
(540)

537854
(220) 2021 12 16
STOCHMAL ADRIAN IPSO FACTO, Tarnowskie Góry
(znak słowno-graficzny)
IPSO FACTO

(210)
(731)
(540)
(540)
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537859
(220) 2021 12 16
STOCHMAL ADRIAN IPSO FACTO, Tarnowskie Góry
(znak słowno-graficzny)
OCLIJ SIĘ

(531) 24.15.21, 26.11.01, 26.11.05, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 Usługi administracyjne w zakresie odpraw
celnych, 36 Usługi podatkowe i celne, Organizowanie płatności opłat celnych, Usługi zwrotu opłat celnych, Usługi
pośrednictwa finansowego w zakresie ceł, Usługi realizacji
płatności podatków, Organizowanie zbierania opłat celnych,
39 Magazynowanie celne, Przechowywanie pod zamknięciem celnym.
537866
(220) 2021 12 17
POLSKI SYSTEM KORZYŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) hop&shop

(210)
(731)

(531) 26.01.01, 26.11.05, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 Przygotowywanie zeznań podatkowych,
Usługi wypełniania zeznań podatkowych, Przygotowywanie i wypełnianie zeznań podatkowych, Przygotowywanie
zeznań podatkowych i doradztwo podatkowe, Porady związane z przygotowywaniem zeznań podatkowych, Przygotowywanie rocznych zeznań podatkowych na rzecz przedsiębiorstw, Doradztwo księgowe w zakresie sporządzania
zeznań podatkowych, Usługi w zakresie procesów związanych z deklaracjami podatkowymi, Sporządzanie bilansów
finansowych, Audyt sprawozdań finansowych.
(210)
(731)
(540)
(540)

537858
(220) 2021 12 16
STOCHMAL ADRIAN IPSO FACTO, Tarnowskie Góry
(znak słowno-graficzny)
POROZMAWIAJMY O PODATKACH

(531) 24.17.25, 26.04.09, 26.11.05, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 Usługi współpracy z blogerami, Usługi reklamowe i marketingowe świadczone za pomocą bloga, Planowanie podatkowe [rachunkowość], Doradztwo podatkowe
[rachunkowość].

(531) 24.17.25, 26.02.07, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 Komputerowe oprogramowanie użytkowe
do telefonów komórkowych, Komputerowe oprogramowanie użytkowe, Oprogramowanie do przeszukiwania i odnajdywania informacji za pośrednictwem sieci komputerowej,
Oprogramowanie komputerowe do handlu elektronicznego, Oprogramowanie komputerowe, Komputery, Komputery przenośne, Nośniki informacji [kodowane lub magnetyczne], Modemy, Pamięci komputerowe, Pamięci zewnętrzne
USB, Aplikacje do pobrania, Mobilne aplikacje, Karty zakodowane lojalnościowe, Karty magnetyczne kodowane, Nadajniki sygnałów elektronicznych, Arkusze danych i dokumentacje do programów komputerowych, Systemy elektroniczne,
w szczególności komputerowe, służące do wysyłania lub/albo
odbierania wiadomości elektronicznych, Oprogramowanie
do pobrania w postaci mobilnej aplikacji, Oprogramowanie
komputerowe do przechowywania, śledzenia, analizowania i przekazywania danych z dziedziny marketingu, promocji, sprzedaży, informacji o klientach, wsparcia sprzedaży
i zarządzania tymi danymi, Oprogramowanie komputerowe
do ułatwiania komunikacji pomiędzy fachowcami z tej samej
branży w dziedzinie reklamy, marketingu i usług z zakresu
działalności gospodarczej oraz do personalizacji interfejsów
użytkownika aplikacji komputerowych, Oprogramowanie
komputerowe do e-handlu do pobrania, umożliwiające
użytkownikom wykonywanie biznesowych transakcji elektronicznych i/lub komunikowanie się z innymi użytkownikami i/lub umożliwiające dostęp do i wymianę informacji
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za pośrednictwem światowej sieci komputerowej, Programy
komputerowe (software ładowalny), sprzęt komputerowy,
Transpondery, Platformy oprogramowania komputerowego,
Platformy oprogramowania do zarządzania współpracą,
Platformy oprogramowania do współpracy [oprogramowanie], Platformy oprogramowania komputerowego, nagrane
lub do pobrania, Urządzenia i instrumenty do przesyłania,
zachowywania i odbierania danych i informacji, Oprogramowanie komputerowe, w tym oprogramowanie komputerowe wspomagające prowadzenie działalności gospodarczej
i finansowej, Monitory, 35 Usługi reklamowe, promocyjne
i marketingowe, Pośrednictwo w działalności handlowej dla
osób trzecich, Pośrednictwo w zakresie reklamy, Pośredniczenie w umowach dotyczących sprzedaży i zakupu towarów, Usługi pośrednictwa w handlu, Usługi w zakresie badań
dotyczących działalności gospodarczej, Administrowanie
konkursami w celach reklamowych, Administrowanie programami motywacyjnymi w celu promowania sprzedaży
towarów i usług dla osób trzecich, Analiza reakcji na reklamę
i badania rynkowe, Badanie rynku, Kompilacja reklam, Marketing dotyczący promocji, Marketing internetowy, Marketing
towarów i usług na rzecz innych, Opracowanie koncepcji
marketingowych, Organizacja konkursów w celach reklamowych, Promocja sprzedaży, Promocyjne usługi handlowe,
Promowanie towarów i usług osób trzecich przez sieci komputerowe i komunikacyjne, Promowanie towarów i usług
osób trzecich za pośrednictwem programów kart lojalnościowych, Promowanie towarów i usług innych podmiotów
za pośrednictwem programów kart rabatowych, Publikowanie materiałów reklamowych online, Reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, Reklama poprzez przesyłanie materiałów reklamowych online dla osób trzecich poprzez elektroniczne sieci komunikacyjne, Usługi marketingowe, Usługi promocyjne i reklamowe, Usługi reklamowe i marketingowe online, Doradztwo w zakresie promocji sprzedaży, Administrowanie programami lojalnościowymi i motywacyjnymi, Administrowanie programów lojalnościowych
obejmujących zniżki lub zachęty, Marketing towarów i usług
osób trzecich poprzez dystrybucję kuponów, Obsługa programów lojalnościowych, Organizowanie konsumenckich
programów lojalnościowych i zarządzanie nimi, Organizacja,
prowadzenie i nadzorowanie programów lojalnościowych
dla klientów i programów motywacyjnych, Organizowanie
i zarządzanie programami motywacyjnymi w zakresie działalności gospodarczej i programami lojalnościowymi, Promowanie sprzedaży dla osób trzecich świadczone poprzez
dystrybucję oraz administrowanie kartami użytkowników
uprzywilejowanych, Promowanie sprzedaży za pośrednictwem programów lojalnościowych dla klientów, Usługi administracyjne w zakresie kart lojalnościowych, Usługi w zakresie programów lojalnościowych, Zarządzanie programami motywacyjnymi na rzecz promowania sprzedaży, Zarządzanie programem rabatowym w celu umożliwienia uczestnikom uzyskania obniżek na towary i usługi przez korzystanie
z rabatowych kart członkowskich, Analiza cen, Dostarczanie
informacji handlowych konsumentom, Elektroniczne przetwarzanie zamówień, Skomputeryzowane usługi w zakresie
składania zamówień online, Pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, Usługi w zakresie analizy rynków dotyczące sprzedaży towarów, Analizy kosztów, Badania w dziedzinie działalności gospodarczej, Badania rynku i analizy biznesowe, Uaktualnianie materiałów reklamowych, Wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich, Doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności
gospodarczej, Dystrybucja materiałów reklamowych, Usługi
programów lojalnościowych dla celów handlowych, promo-
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cyjnych i/lub reklamowych, Zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, Kompilacja i systematyzacja danych na potrzeby komputerowych
baz danych, Systematyzacja danych w komputerowych bazach danych, Prognozy i analizy ekonomiczne, Usługi w zakresie zarządzania biznesowego świadczone na rzecz punktów sprzedaży detalicznej, Usługi zarządzania biznesowego,
mianowicie usługi zarządzania relacjami z klientem oraz
usługi zarządzania wsparcia sprzedaży, Usługi konsultacyjne
dla zarządzania biznesowego związane z zarządzaniem relacjami z klientem, wsparciem sprzedaży i automatyzacją marketingu, Komputerowe zarządzanie plikami, Prowadzenie
skomputeryzowanych rejestrów handlowych, Przetwarzanie
danych w celu gromadzenia danych do celów działalności
gospodarczej, Statystyczne zestawienia, Gromadzenie informacji handlowych, Kompilacja danych dla osób trzecich,
Gromadzenie statystyk w zakresie działalności gospodarczej,
Gromadzenie informacji dla firm, Opracowywanie statystyk
biznesowych i informacji handlowych, Promowanie działalności gospodarczej, Rozwój kampanii promocyjnych dla
przedsiębiorstw, Zarządzanie programami lojalnościowymi,
motywacyjnymi lub promocyjnymi, Doradztwo organizacyjne dotyczące programów lojalnościowych dla klientów,
36 Wydawanie bonów wartościowych w związku z programami lojalnościowymi, Emisja bonów wartościowych, Wydawanie kart podarunkowych, Wydawanie kuponów rabatowych, Wydawanie paragonów w postaci elektronicznej
(e-paragonów), 38 Zapewnianie dostępu do platform w Internecie, Zapewnianie dostępu do portali w Internecie, Zapewnianie dostępu do portali internetowych na rzecz osób
trzecich, Łączność poprzez terminale komputerowe, Nadawanie bezprzewodowe, Poczta elektroniczna, Przydzielanie
dostępu do komputerowej bazy danych, Transfer strumieniowy danych, Transmisja plików cyfrowych, Wypożyczanie
modemów, Wypożyczanie urządzeń telekomunikacyjnych,
Zapewnianie dostępu do globalnych sieci komputerowych,
Usługi dotyczące bramek telekomunikacyjnych, Zapewnianie dostępu do treści, stron internetowych i portali, Zapewnianie dostępu do baz danych, Przydzielanie dostępu do baz
danych w Internecie, Wypożyczanie urządzeń do przesyłania
informacji, Usługi przesyłania informacji, Usługi łączności poprzez terminale komputerowe, Usługi przesyłania informacji
obrazowej przy pomocy komputera, Usługi łączności poprzez sieć światłowodów, Obsługa klientów przy wykorzystaniu sieci Internet, Przesyłanie poczty elektronicznej, plików cyfrowych, publikacji elektronicznych online, dokumentów, podcastów, 39 Organizowanie odbierania paczek,
Udzielanie informacji związanych z dostarczaniem dokumentów, listów i paczek, Usługi śledzenia i lokalizowania listów i paczek, Usługi potwierdzania odbioru paczek,
41 Administrowanie loteriami na rzecz osób trzecich, Organizowanie i prowadzenie loterii, Organizowanie loterii, Prowadzenie loterii, Prowadzenie loterii na rzecz osób trzecich,
Usługi loterii, Losowanie nagród [loterie], 42 Aktualizacja
oprogramowania komputerowego, Analizy systemów komputerowych, Doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, Instalacja, aktualizacja i utrzymanie oprogramowania komputerowego, Konwersja danych lub dokumentów na formę elektroniczną, Monitoring systemów
komputerowych przy użyciu dostępu zdalnego, Opracowywanie projektów technicznych, Programowanie komputerów, Projektowanie systemów komputerowych, Usługi doradcze w dziedzinie technologii komputerowej, Usługi podmiotów zewnętrznych w dziedzinie informatyki, Wypożyczanie komputerów, Wypożyczanie oprogramowania komputerowego, Programowanie komputerowego systemu lojalnościowego, Aktualizacja i modyfikacja komputerowego opro-
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gramowania systemu lojalnościowego, Doradztwo w zakresie projektowania i rozwoju sprzętu komputerowego, Elektroniczna konwersja danych lub programów, Konwersja danych przez programy komputerowe, Powielanie oprogramowania komputerowego, Wypożyczanie sprzętu i urządzeń
komputerowych, Administrowanie prawami użytkowników
w sieciach komputerowych, Opracowywanie systemów
komputerowych.
537873
(220) 2021 12 18
STAWOWSKA ELŻBIETA INSTYTUT MEDYCYNY
ESTETYCZNEJ DR ELŻBIETA STAWOWSKA, Białystok
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) dr Stawowska Instytut Medycyny Estetycznej
i Dermatologii
(210)
(731)

(531) 02.03.01, 02.03.02, 26.11.05, 26.11.13, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 Usługi sklepów detalicznych online związane
z produktami kosmetycznymi i pielęgnacyjnymi, Usługi handlu detalicznego w zakresie preparatów farmaceutycznych,
weterynaryjnych i sanitarnych oraz materiałów medycznych,
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z suplementami diety, 44 Usługi medyczne, Usługi dermatologiczne w zakresie
leczenia chorób skóry, Doradztwo medyczne w zakresie dermatologii, Usługi w zakresie laserowego odmładzania skóry,
Usuwanie celulitu z ciała, Kosmetyczne usuwanie laserem
zbędnych włosów, Poradnictwo dietetyczne, Usługi w zakresie makijażu permanentnego, Masaże, Zabiegi kosmetyczne, Depilacja laserowa, Redukcja tkanki tłuszczowej, Redukcja
zmarszczek, Redukcja rozstępów, Redukcja blizn, Zabiegi z użyciem toksyny botulinowej, Laseroterapia, Laserowe zamykanie
naczynek, Blefaroplastyka, Okuloplastyka, Dermatochirurgia,
Doradztwo medyczne w zakresie dermatologii i medycyny estetycznej, Doradztwo dotyczące urody, Spa medyczne, Usługi
poradnictwa medycznego, Usługi klinik medycznych.
537876
(220) 2021 12 18
ROBOT GENTLEMAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) STRAY
(210)
(731)

(531) 03.01.08, 03.01.28, 27.05.01
(510), (511) 9 Gry wideo, Gry komputerowe, Gry na konsole,
Gry elektroniczne dla urządzeń mobilnych, Publikacje w formie elektronicznej dostarczane za pomocą multimedialnej
elektronicznej transmisji lub transmisji sieciowej, Filmy wideo,
41 Usługi w zakresie gier komputerowych świadczone za pośrednictwem Internetu, Usługi zapewniania tymczasowego
użytkowania gier nie do pobrania, programów gier i oprogramowania do gier na komputery, konsole do gier wideo, smartfony, tablety i przenośne urządzenia elektroniczne.
(210) 537877
(220) 2021 12 18
(731) MAZGAJSKA BEATA IFA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) iMoos

(531) 26.02.01, 26.02.07, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 10 Urządzenia do prowadzenia zabiegów w zakresie poprawy wyglądu sylwetki człowieka.
(210)
(731)
(540)
(540)

537881
(220) 2021 12 19
KOWALCZYK GRZEGORZ, Łeba
(znak słowno-graficzny)
GEKO

(531) 15.07.01, 27.05.01
(510), (511) 6 Dzwony i dzwonki, Kasy pancerne [metalowe
lub niemetalowe], Kasetki na pieniądze [metalowe lub niemetalowe], Metalowe przewody, Metalowe zaciski do węży,
Metalowe nakrętki do rur, Metalowe przewody i rury, Przewody centralnego ogrzewania, metalowe, Zawory klapowe
metalowe [inne niż części maszyn], Zawory metalowe, inne
niż części maszyn, Zaciski do rur i kabli, metalowe, Metalowe
zbiorniki na wodę deszczową, 7 Elektryczne narzędzia
ogrodnicze, Mechaniczne i pneumatyczne narzędzia
do podnoszenia, Narzędzia elektryczne, Narzędzia mechaniczne, Przenośne narzędzia elektryczne, Przenośne narzędzia pneumatyczne, Elektryczne narzędzia ręczne, Narzędzia
podręczne mechaniczne, Narzędzia napędzane silnikowo,
Narzędzia obsługiwane mechanicznie, Maszyny, obrabiarki
oraz narzędzia i urządzenia o napędzie elektrycznym, do mocowania i łączenia, Wiertarki [narzędzia elektryczne], Polerki
[narzędzia elektryczne], Świdry [narzędzia elektryczne], Narzędzia elektryczne do polerowania, Narzędzia szlifierskie
do szlifierek, Narzędzia tnące do użycia w zasilanych elektrycznie narzędziach ręcznych, Materiały ścierne [narzędzia
do maszyn], Narzędzia do cięcia metalu (gazowe), Szlifierki
jako narzędzia z napędem elektrycznym, Narzędzia do przebijania otworów [elektryczne], inne niż do użytku biurowego, Narzędzia wiertnicze [obrabiarki], Wiertarki pionowe [narzędzia elektryczne], Wiertarki będące bezprzewodowymi
narzędziami z napędem elektrycznym, Piły tarczowe stanowiące przenośne narzędzia z napędem elektrycznym, Nitownice [narzędzia elektryczne], Młotki nitownicze [narzędzia
elektryczne], Pistolety natryskowe [narzędzia], 8 Nożyce [narzędzia obsługiwane ręcznie], Narzędzia ręczne, Przecinaki
[narzędzia ręczne], Imadła kątowe (narzędzia ręczne), Wyciąganie gwoździ (narzędzia do -), Ręczne narzędzia do ustawiania położenia, Narzędzia ręczne o napędzie ręcznym,
Uchwyty do kluczy nasadowych [narzędzia ręczne], Łapki
do wyciągania gwoździ [narzędzia], Narzędzia ręczne budowlane, do naprawy i konserwacji, Narzędzia rolnicze,
ogrodnicze i do kształtowania krajobrazu, Szpadle [narzędzia], Łopaty [narzędzia], Grabie [narzędzia], Ubijaki [narzędzia], Widły [narzędzia ręczne], Narzędzia do szczepienia
drzew [narzędzia ręczne], Motyki [narzędzia ręczne], Kultywatory [narzędzia obsługiwane ręcznie], Sierpy [narzędzia
obsługiwane ręcznie], Narzędzia do odchwaszczania [ręczne], Grace, motyczki [narzędzia ręczne], Narzędzia ogrodnicze o napędzie ręcznym, Przycinarki trawnikowe krawędziowe [narzędzia obsługiwane ręcznie], Ścinacze do żywopłotów [narzędzia obsługiwane ręcznie], Grabie do trawników

80

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

[narzędzia obsługiwane ręcznie], Nożyce do przycinania gałęzi [narzędzia ręczne], Aeratory do trawników [narzędzia obsługiwane ręcznie], Wały do trawników [narzędzia obsługiwane ręcznie], Rozpylacze [narzędzia ręczne] do użytku
w ogrodzie przy spryskiwaniu herbicydami, Rozpylacze [narzędzia obsługiwane ręcznie] do użytku w ogrodzie przy
spryskiwaniu środkami owadobójczymi, Przebijaki [narzędzia], Kątowniki [narzędzia], Punktaki [narzędzia ręczne],
Oplatarki [narzędzia ręczne], Szpachle [narzędzia ręczne], Pilśniarki [narzędzia ręczne], Rysiki [narzędzia ręczne], Czerpaki
[narzędzia ręczne], Ekspandery [narzędzia ręczne], Pistolety
[narzędzia ręczne], Szczypce [narzędzia ręczne], Obcęgi [narzędzia ręczne], Narzędzia do wyciągania gwoździ [narzędzia
ręczne], Ściski [narzędzia ręczne], Kątowniki budowlane [narzędzia ręczne], Szczypce precyzyjne [narzędzia ręczne], Zaciski blokujące [narzędzia ręczne], Skrobaki do farby [narzędzia ręczne], Przepychacze do rur [narzędzia obsługiwane
ręcznie], Giętarki do rur [narzędzia obsługiwane ręcznie], Narzędzia do wyrównywania cementowych krawędzi [ręczne],
Ręczne narzędzia do obcinania, wiercenia, ostrzenia i obróbki powierzchni, Wiertła do narzędzi obrotowych [narzędzia
obsługiwane ręcznie], Młotki [narzędzia ręczne], Klucze [narzędzia], Narzędzia sześciokątne, Nitownice [narzędzia ręczne],
Gwintownice [narzędzia ręczne], Klucze nasadowe [narzędzia
ręczne], Szlifierki kątowe (narzędzia ręczne), Klucze do nakrętek [narzędzia ręczne], Zestawy kluczy nasadowych [narzędzia obsługiwane ręcznie], Wyciągacze do śrub [narzędzia
obsługiwane ręcznie], Pilniki [narzędzia], Wiertła [narzędzia],
Pilniki [narzędzia ręczne], Dłuta [narzędzia ręczne], Noże, narzędzia ręczne, Narzędzia ścierne (ręczne), Piły [narzędzia
ręczne], Gwintowniki [narzędzia ręczne], Wiertła ręczne
[narzędzia], Tarniki, tarki [narzędzia ręczne], Tarcze ścierne
(narzędzia ręczne), Wiertarki udarowe [narzędzia obsługiwane ręcznie], Kątowniki nastawne [narzędzia obsługiwane
ręcznie], Narzędzia ręczne do cięcia płytek, 9 Czujniki odległości, Czujniki wilgotności, Czujniki zbliżeniowe, Czujniki
elektroniczne, Czujniki dymu, Czujniki gazu, Czujniki płomieni, Czujniki przeciwpożarowe, Odzież chroniąca przed urazami, Ochronna odzież robocza [chroniąca przed wypadkami
lub urazami], Mierniki długości, Elektroniczne mierniki odległości, Akumulatory alkaliczne, Akumulatory, elektryczne,
Akumulatory samochodowe, Skrzynki akumulatorowe, Rozruszniki akumulatorowe, Zasilacze przenośne (akumulatory),
Kable rozruchowe do akumulatorów, Ochronne obuwie robocze, Ochronne okulary, Ochraniacze twarzy do ochrony
przed wypadkami lub urazami, 11 Lampowe promienniki
podczerwieni, Osprzęt do lamp na podczerwień, Linearny
układ ogrzewania promiennikowego, Palniki bakteriobójcze,
Zraszacze ogrodowe [automatyczne], Zraszacze do nawadniania, 35 Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: dzwony i dzwonki, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: kasy pancerne
[metalowe lub niemetalowe], Usługi sprzedaży detalicznej
związane z następującymi produktami: kasetki na pieniądze
[metalowe lub niemetalowe], Usługi sprzedaży detalicznej
związane z następującymi produktami: metalowe przewody,
Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: metalowe zaciski do węży, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: metalowe
nakrętki do rur, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: metalowe przewody i rury, Usługi
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: przewody centralnego ogrzewania, metalowe, Usługi
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: zawory klapowe metalowe [inne niż części maszyn], Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: zawory metalowe, inne niż części maszyn, Usługi sprze-
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daży detalicznej związane z następującymi produktami: zaciski do rur i kabli, metalowe, Usługi sprzedaży detalicznej
związane z następującymi produktami: metalowe zbiorniki
na wodę deszczową, Usługi handlu hurtowego związane
z następującymi produktami: dzwony i dzwonki, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: kasy
pancerne [metalowe lub niemetalowe], Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: kasetki na pieniądze [metalowe lub niemetalowe], Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: metalowe przewody, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi
produktami: metalowe zaciski do węży, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: metalowe nakrętki do rur, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: metalowe przewody i rury, Usługi handlu
hurtowego związane z następującymi produktami: przewody centralnego ogrzewania, metalowe, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: zawory klapowe metalowe [inne niż części maszyn], Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: zawory metalowe, inne niż części maszyn, Usługi handlu hurtowego
związane z następującymi produktami: zaciski do rur i kabli,
metalowe, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: metalowe zbiorniki na wodę deszczową,
Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: dzwony i dzwonki, Usługi wysyłkowej
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: kasy pancerne [metalowe lub niemetalowe], Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi
produktami: kasetki na pieniądze [metalowe lub niemetalowe],
Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: metalowe przewody, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: metalowe zaciski do węży, Usługi wysyłkowej sprzedaży
detalicznej związane z następującymi produktami: metalowe nakrętki do rur, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej
związane z następującymi produktami: metalowe przewody
i rury, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane
z następującymi produktami: przewody centralnego ogrzewania, metalowe, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej
związane z następującymi produktami: zawory klapowe metalowe [inne niż części maszyn], Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: zawory
metalowe, inne niż części maszyn, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: zaciski do rur i kabli, metalowe, Usługi wysyłkowej sprzedaży
detalicznej związane z następującymi produktami: metalowe zbiorniki na wodę deszczową, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: elektryczne narzędzia ogrodnicze, Usługi sprzedaży detalicznej związane
z następującymi produktami: mechaniczne i pneumatyczne
narzędzia do podnoszenia, Usługi sprzedaży detalicznej
związane z następującymi produktami: narzędzia elektryczne, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi
produktami: narzędzia mechaniczne, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: przenośne
narzędzia elektryczne, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: przenośne narzędzia pneumatyczne, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: elektryczne narzędzia ręczne, Usługi
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: narzędzia podręczne mechaniczne, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: narzędzia
napędzane silnikowo, Usługi sprzedaży detalicznej związane
z następującymi produktami: narzędzia obsługiwane mechanicznie, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: maszyny, obrabiarki oraz narzędzia
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i urządzenia o napędzie elektrycznym, do mocowania i łączenia, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: wiertarki [narzędzia elektryczne], Usługi
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: polerki [narzędzia elektryczne], Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: świdry [narzędzia
elektryczne], Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: narzędzia elektryczne do polerowania, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi
produktami: narzędzia szlifierskie do szlifierek, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: narzędzia tnące do użycia w zasilanych elektrycznie narzędziach ręcznych, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: materiały ścierne [narzędzia
do maszyn], Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: narzędzia do cięcia metalu (gazowe),
Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: szlifierki jako narzędzia z napędem elektrycznym,
Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: narzędzia do przebijania otworów [elektryczne],
inne niż do użytku biurowego, Usługi sprzedaży detalicznej
związane z następującymi produktami: narzędzia wiertnicze
[obrabiarki], Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: wiertarki pionowe [narzędzia elektryczne], Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: wiertarki będące bezprzewodowymi narzędziami z napędem elektrycznym, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: piły tarczowe
stanowiące przenośne narzędzia z napędem elektrycznym,
Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: nitownice [narzędzia elektryczne], Usługi sprzedaży
detalicznej związane z następującymi produktami: młotki
nitownicze [narzędzia elektryczne], Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: pistolety natryskowe [narzędzia], Usługi handlu hurtowego związane
z następującymi produktami: elektryczne narzędzia ogrodnicze, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi
produktami: mechaniczne i pneumatyczne narzędzia
do podnoszenia, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: narzędzia elektryczne, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: narzędzia mechaniczne, Usługi handlu hurtowego związane
z następującymi produktami: przenośne narzędzia elektryczne, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: przenośne narzędzia pneumatyczne, Usługi handlu
hurtowego związane z następującymi produktami: elektryczne narzędzia ręczne, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: narzędzia podręczne mechaniczne, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: narzędzia napędzane silnikowo, Usługi
handlu hurtowego związane z następującymi produktami:
narzędzia obsługiwane mechanicznie, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: maszyny, obrabiarki oraz narzędzia i urządzenia o napędzie elektrycznym,
do mocowania i łączenia, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: wiertarki [narzędzia elektryczne], Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: polerki [narzędzia elektryczne], Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: świdry [narzędzia elektryczne], Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: narzędzia elektryczne
do polerowania, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: narzędzia szlifierskie do szlifierek,
Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: narzędzia tnące do użycia w zasilanych elektrycznie
narzędziach ręcznych, Usługi handlu hurtowego związane
z następującymi produktami: materiały ścierne [narzędzia
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do maszyn], Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: narzędzia do cięcia metalu (gazowe), Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produktami:
szlifierki jako narzędzia z napędem elektrycznym, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: narzędzia do przebijania otworów [elektryczne], inne niż
do użytku biurowego, Usługi handlu hurtowego związane
z następującymi produktami: narzędzia wiertnicze [obrabiarki], Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: wiertarki pionowe [narzędzia elektryczne], Usługi
handlu hurtowego związane z następującymi produktami:
wiertarki będące bezprzewodowymi narzędziami z napędem elektrycznym, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: piły tarczowe stanowiące przenośne narzędzia z napędem elektrycznym, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: nitownice
[narzędzia elektryczne], Usługi handlu hurtowego związane
z następującymi produktami: młotki nitownicze [narzędzia
elektryczne], Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: pistolety natryskowe [narzędzia], Usługi
wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi
produktami: elektryczne narzędzia ogrodnicze, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: mechaniczne i pneumatyczne narzędzia do podnoszenia, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane
z następującymi produktami: narzędzia elektryczne, Usługi
wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi
produktami: narzędzia mechaniczne, Usługi wysyłkowej
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: przenośne narzędzia elektryczne, Usługi wysyłkowej
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: przenośne narzędzia pneumatyczne, Usługi wysyłkowej
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: elektryczne narzędzia ręczne, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: narzędzia podręczne mechaniczne, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: narzędzia napędzane silnikowo, Usługi wysyłkowej sprzedaży
detalicznej związane z następującymi produktami: narzędzia
obsługiwane mechanicznie, Usługi wysyłkowej sprzedaży
detalicznej związane z następującymi produktami: maszyny,
obrabiarki oraz narzędzia i urządzenia o napędzie elektrycznym, do mocowania i łączenia, Usługi wysyłkowej sprzedaży
detalicznej związane z następującymi produktami: wiertarki
[narzędzia elektryczne], Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: polerki [narzędzia elektryczne], Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej
związane z następującymi produktami: świdry [narzędzia
elektryczne], Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: narzędzia elektryczne
do polerowania, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej
związane z następującymi produktami: narzędzia szlifierskie
do szlifierek, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: narzędzia tnące do użycia
w zasilanych elektrycznie narzędziach ręcznych, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi
produktami: materiały ścierne [narzędzia do maszyn], Usługi
wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi
produktami: narzędzia do cięcia metalu (gazowe), Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi
produktami: szlifierki jako narzędzia z napędem elektrycznym, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane
z następującymi produktami: narzędzia do przebijania otworów [elektryczne], inne niż do użytku biurowego, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi
produktami: narzędzia wiertnicze [obrabiarki], Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi pro-
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duktami: wiertarki pionowe [narzędzia elektryczne], Usługi
wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi
produktami: wiertarki będące bezprzewodowymi narzędziami z napędem elektrycznym, Usługi wysyłkowej sprzedaży
detalicznej związane z następującymi produktami: piły tarczowe stanowiące przenośne narzędzia z napędem elektrycznym, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane
z następującymi produktami: nitownice [narzędzia elektryczne], Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: młotki nitownicze [narzędzia elektryczne], Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane
z następującymi produktami: pistolety natryskowe [narzędzia], Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi
produktami: nożyce [narzędzia obsługiwane ręcznie], Usługi
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: narzędzia ręczne, Usługi sprzedaży detalicznej związane
z następującymi produktami: przecinaki [narzędzia ręczne],
Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: imadła kątowe (narzędzia ręczne), Usługi sprzedaży
detalicznej związane z następującymi produktami: wyciąganie gwoździ (Narzędzia do -), Usługi sprzedaży detalicznej
związane z następującymi produktami: ręczne narzędzia
do ustawiania położenia, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: narzędzia ręczne o napędzie ręcznym, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: uchwyty do kluczy nasadowych
[narzędzia ręczne], Usługi sprzedaży detalicznej związane
z następującymi produktami: łapki do wyciągania gwoździ
[narzędzia], Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: narzędzia ręczne budowlane, do naprawy i konserwacji, Usługi sprzedaży detalicznej związane
z następującymi produktami: narzędzia rolnicze, ogrodnicze
i do kształtowania krajobrazu, Usługi sprzedaży detalicznej
związane z następującymi produktami: szpadle [narzędzia],
Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: łopaty [narzędzia], Usługi sprzedaży detalicznej
związane z następującymi produktami: grabie [narzędzia],
Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: ubijaki [narzędzia], Usługi sprzedaży detalicznej
związane z następującymi produktami: widły [narzędzia
ręczne], Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: narzędzia do szczepienia drzew [narzędzia
ręczne], Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: motyki [narzędzia ręczne], Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: kultywatory [narzędzia obsługiwane ręcznie], Usługi sprzedaży
detalicznej związane z następującymi produktami: sierpy
[narzędzia obsługiwane ręcznie], Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: narzędzia do odchwaszczania [ręczne], Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: grace, motyczki [narzędzia
ręczne], Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: narzędzia ogrodnicze o napędzie ręcznym, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi
produktami: przycinarki trawnikowe krawędziowe [narzędzia
obsługiwane ręcznie], Usługi sprzedaży detalicznej związane
z następującymi produktami: ścinacze do żywopłotów [narzędzia obsługiwane ręcznie], Usługi sprzedaży detalicznej
związane z następującymi produktami: grabie do trawników
[narzędzia obsługiwane ręcznie], Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: nożyce do przycinania gałęzi [narzędzia ręczne], Usługi sprzedaży detalicznej
związane z następującymi produktami: aeratory do trawników [narzędzia obsługiwane ręcznie], Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: wały do trawników [narzędzia obsługiwane ręcznie], Usługi sprzedaży
detalicznej związane z następującymi produktami: rozpyla-
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cze [narzędzia ręczne] do użytku w ogrodzie przy spryskiwaniu herbicydami, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: rozpylacze [narzędzia obsługiwane
ręcznie] do użytku w ogrodzie przy spryskiwaniu środkami
owadobójczymi, Usługi sprzedaży detalicznej związane
z następującymi produktami: przebijaki [narzędzia], Usługi
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: kątowniki [narzędzia], Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: punktaki [narzędzia ręczne], Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi
produktami: oplatarki [narzędzia ręczne], Usługi sprzedaży
detalicznej związane z następującymi produktami: szpachle
[narzędzia ręczne], Usługi sprzedaży detalicznej związane
z następującymi produktami: pilśniarki [narzędzia ręczne],
Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: rysiki [narzędzia ręczne], Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: czerpaki [narzędzia ręczne], Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: ekspandery [narzędzia ręczne], Usługi
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: pistolety [narzędzia ręczne], Usługi sprzedaży detalicznej
związane z następującymi produktami: szczypce [narzędzia
ręczne], Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: obcęgi [narzędzia ręczne], Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: narzędzia do wyciągania gwoździ [narzędzia ręczne], Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: ściski
[narzędzia ręczne], Usługi sprzedaży detalicznej związane
z następującymi produktami: kątowniki budowlane [narzędzia
ręczne], Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: szczypce precyzyjne [narzędzia ręczne], Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: zaciski blokujące [narzędzia ręczne], Usługi sprzedaży
detalicznej związane z następującymi produktami: skrobaki
do farby [narzędzia ręczne], Usługi sprzedaży detalicznej
związane z następującymi produktami: przepychacze do rur
[narzędzia obsługiwane ręcznie], Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: giętarki do rur
[narzędzia obsługiwane ręcznie], Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: narzędzia do wyrównywania cementowych krawędzi [ręczne], Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami:
ręczne narzędzia do obcinania, wiercenia, ostrzenia i obróbki
powierzchni, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: wiertła do narzędzi obrotowych
[narzędzia obsługiwane ręcznie], Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: młotki [narzędzia
ręczne], Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: klucze [narzędzia], Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: narzędzia sześciokątne, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: nitownice [narzędzia ręczne], Usługi
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: gwintownice [narzędzia ręczne], Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: klucze nasadowe [narzędzia ręczne], Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: szlifierki kątowe (narzędzia ręczne), Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: klucze do nakrętek [narzędzia ręczne],
Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: zestawy kluczy nasadowych [narzędzia obsługiwane ręcznie], Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: wyciągacze do śrub [narzędzia obsługiwane ręcznie], Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: pilniki [narzędzia], Usługi sprzedaży
detalicznej związane z następującymi produktami: wiertła
[narzędzia], Usługi sprzedaży detalicznej związane z nastę-
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pującymi produktami: pilniki [narzędzia ręczne], Usługi
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: dłuta [narzędzia ręczne], Usługi sprzedaży detalicznej
związane z następującymi produktami: noże, narzędzia ręczne, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi
produktami: narzędzia ścierne (ręczne), Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: piły [narzędzia ręczne], Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: gwintowniki [narzędzia ręczne], Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: wiertła ręczne [narzędzia], Usługi sprzedaży detalicznej
związane z następującymi produktami: tarniki, tarki [narzędzia ręczne], Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: tarcze ścierne (narzędzia ręczne),
Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: wiertarki udarowe [narzędzia obsługiwane ręcznie],
Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: kątowniki nastawne [narzędzia obsługiwane ręcznie], Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi
produktami: narzędzia ręczne do cięcia płytek, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami:
czujniki odległości, Usługi sprzedaży detalicznej związane
z następującymi produktami: czujniki wilgotności, Usługi
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: czujniki zbliżeniowe, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: czujniki elektroniczne, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: czujniki dymu, Usługi sprzedaży detalicznej związane
z następującymi produktami: czujniki gazu, Usługi sprzedaży
detalicznej związane z następującymi produktami: czujniki
płomieni, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: czujniki przeciwpożarowe, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: odzież
chroniąca przed urazami, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: ochronna odzież robocza
[chroniąca przed wypadkami lub urazami], Usługi sprzedaży
detalicznej związane z następującymi produktami: mierniki
długości, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: elektroniczne mierniki odległości, Usługi
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: akumulatory alkaliczne, Usługi sprzedaży detalicznej
związane z następującymi produktami: akumulatory samochodowe, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: skrzynki akumulatorowe, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: rozruszniki akumulatorowe, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: zasilacze przenośne
(akumulatory), Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: kable rozruchowe do akumulatorów, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi
produktami: ochronne obuwie robocze, Usługi sprzedaży
detalicznej związane z następującymi produktami: ochronne
okulary, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: ochraniacze twarzy do ochrony przed wypadkami lub urazami, Usługi sprzedaży detalicznej związane
z następującymi produktami: lampowe promienniki podczerwieni, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: osprzęt do lamp na podczerwień, Usługi
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: linearny układ ogrzewania promiennikowego, Usługi
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: palniki bakteriobójcze, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: zraszacze ogrodowe [automatyczne], Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: zraszacze do nawadniania, Usługi
handlu hurtowego związane z następującymi produktami:
nożyce [narzędzia obsługiwane ręcznie], Usługi handlu hur-
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towego związane z następującymi produktami: narzędzia
ręczne, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi
produktami: przecinaki [narzędzia ręczne], Usługi handlu
hurtowego związane z następującymi produktami: imadła
kątowe (narzędzia ręczne), Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: wyciąganie gwoździ (Narzędzia do -), Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: ręczne narzędzia do ustawiania położenia,
Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: narzędzia ręczne o napędzie ręcznym, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produktami:
uchwyty do kluczy nasadowych [narzędzia ręczne], Usługi
handlu hurtowego związane z następującymi produktami:
łapki do wyciągania gwoździ [narzędzia], Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: narzędzia
ręczne budowlane, do naprawy i konserwacji, Usługi handlu
hurtowego związane z następującymi produktami: narzędzia rolnicze, ogrodnicze i do kształtowania krajobrazu, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produktami:
szpadle [narzędzia], Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: łopaty [narzędzia], Usługi handlu
hurtowego związane z następującymi produktami: grabie
[narzędzia], Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: ubijaki [narzędzia], Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: widły [narzędzia
ręczne], Usługi handlu hurtowego związane z następującymi
produktami: narzędzia do szczepienia drzew [narzędzia ręczne], Usługi handlu hurtowego związane z następującymi
produktami: motyki [narzędzia ręczne], Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: kultywatory
[narzędzia obsługiwane ręcznie], Usługi handlu hurtowego
związane z następującymi produktami: sierpy [narzędzia obsługiwane ręcznie], Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: narzędzia do odchwaszczania
[ręczne], Usługi handlu hurtowego związane z następującymi
produktami: grace, motyczki [narzędzia ręczne], Usługi handlu
hurtowego związane z następującymi produktami: narzędzia
ogrodnicze o napędzie ręcznym, Usługi handlu hurtowego
związane z następującymi produktami: przycinarki trawnikowe krawędziowe [narzędzia obsługiwane ręcznie], Usługi
handlu hurtowego związane z następującymi produktami:
ścinacze do żywopłotów [narzędzia obsługiwane ręcznie],
Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: grabie do trawników [narzędzia obsługiwane ręcznie], Usługi handlu hurtowego związane z następującymi
produktami: nożyce do przycinania gałęzi [narzędzia ręczne],
Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: aeratory do trawników [narzędzia obsługiwane
ręcznie], Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: wały do trawników [narzędzia obsługiwane
ręcznie], Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: rozpylacze [narzędzia ręczne] do użytku
w ogrodzie przy spryskiwaniu herbicydami, Usługi handlu
hurtowego związane z następującymi produktami: rozpylacze [narzędzia obsługiwane ręcznie] do użytku w ogrodzie
przy spryskiwaniu środkami owadobójczymi, Usługi handlu
hurtowego związane z następującymi produktami: przebijaki [narzędzia], Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: kątowniki [narzędzia], Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: punktaki
[narzędzia ręczne], Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: oplatarki [narzędzia ręczne], Usługi
handlu hurtowego związane z następującymi produktami:
szpachle [narzędzia ręczne], Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: pilśniarki [narzędzia ręczne], Usługi handlu hurtowego związane z następującymi
produktami: rysiki [narzędzia ręczne], Usługi handlu hurto-
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wego związane z następującymi produktami: czerpaki
[narzędzia ręczne], Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: ekspandery [narzędzia ręczne],
Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: pistolety [narzędzia ręczne], Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: szczypce [narzędzia ręczne], Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: obcęgi [narzędzia ręczne], Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: narzędzia do wyciągania gwoździ [narzędzia ręczne], Usługi
handlu hurtowego związane z następującymi produktami:
ściski [narzędzia ręczne], Usługi handlu hurtowego związane
z następującymi produktami: kątowniki budowlane [narzędzia ręczne], Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: szczypce precyzyjne [narzędzia ręczne],
Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: zaciski blokujące [narzędzia ręczne], Usługi handlu
hurtowego związane z następującymi produktami: skrobaki
do farby [narzędzia ręczne], Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: przepychacze do rur
[narzędzia obsługiwane ręcznie], Usługi handlu hurtowego
związane z następującymi produktami: giętarki do rur [narzędzia obsługiwane ręcznie], Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: narzędzia do wyrównywania cementowych krawędzi [ręczne], Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: ręczne narzędzia
do obcinania, wiercenia, ostrzenia i obróbki powierzchni,
Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: wiertła do narzędzi obrotowych [narzędzia obsługiwane ręcznie], Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: młotki [narzędzia ręczne], Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: klucze [narzędzia], Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: narzędzia sześciokątne, Usługi handlu
hurtowego związane z następującymi produktami: nitownice [narzędzia ręczne], Usługi handlu hurtowego związane
z następującymi produktami: gwintownice [narzędzia ręczne],
Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: klucze nasadowe [narzędzia ręczne], Usługi handlu
hurtowego związane z następującymi produktami: szlifierki
kątowe (narzędzia ręczne), Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: klucze do nakrętek [narzędzia ręczne], Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: zestawy kluczy nasadowych [narzędzia
obsługiwane ręcznie], Usługi handlu hurtowego związane
z następującymi produktami: wyciągacze do śrub [narzędzia
obsługiwane ręcznie], Usługi handlu hurtowego związane
z następującymi produktami: pilniki [narzędzia], Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: wiertła [narzędzia], Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: pilniki [narzędzia ręczne], Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: dłuta
[narzędzia ręczne], Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: noże, narzędzia ręczne, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: narzędzia ścierne (ręczne), Usługi handlu hurtowego związane
z następującymi produktami: piły [narzędzia ręczne], Usługi
handlu hurtowego związane z następującymi produktami:
gwintowniki [narzędzia ręczne], Usługi handlu hurtowego
związane z następującymi produktami: wiertła ręczne [narzędzia], Usługi handlu hurtowego związane z następującymi
produktami: tarniki, tarki [narzędzia ręczne], Usługi handlu
hurtowego związane z następującymi produktami: tarcze
ścierne (narzędzia ręczne), Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: wiertarki udarowe [narzędzia obsługiwane ręcznie], Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: kątowniki nastawne [narzę-
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dzia obsługiwane ręcznie], Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: narzędzia ręczne do cięcia
płytek, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi
produktami: czujniki odległości, Usługi handlu hurtowego
związane z następującymi produktami: czujniki wilgotności,
Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: czujniki zbliżeniowe, Usługi handlu hurtowego
związane z następującymi produktami: czujniki elektroniczne, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: czujniki dymu, Usługi handlu hurtowego związane
z następującymi produktami: czujniki gazu, Usługi handlu
hurtowego związane z następującymi produktami: czujniki
płomieni, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: czujniki przeciwpożarowe, Usługi handlu
hurtowego związane z następującymi produktami: odzież
chroniąca przed urazami, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: ochronna odzież robocza
[chroniąca przed wypadkami lub urazami], Usługi handlu
hurtowego związane z następującymi produktami: mierniki
długości, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: elektroniczne mierniki odległości, Usługi
handlu hurtowego związane z następującymi produktami:
akumulatory alkaliczne, Usługi handlu hurtowego związane
z następującymi produktami: akumulatory samochodowe,
Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: skrzynki akumulatorowe, Usługi handlu hurtowego
związane z następującymi produktami: rozruszniki akumulatorowe, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi
produktami: zasilacze przenośne (akumulatory), Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: kable
rozruchowe do akumulatorów, Usługi handlu hurtowego
związane z następującymi produktami: ochronne obuwie
robocze, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: ochronne okulary, Usługi handlu hurtowego
związane z następującymi produktami: ochraniacze twarzy
do ochrony przed wypadkami lub urazami, Usługi handlu
hurtowego związane z następującymi produktami: lampowe promienniki podczerwieni, Usługi handlu hurtowego
związane z następującymi produktami: osprzęt do lamp
na podczerwień, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: linearny układ ogrzewania promiennikowego, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: palniki bakteriobójcze, Usługi handlu
hurtowego związane z następującymi produktami: zraszacze ogrodowe [automatyczne], Usługi handlu hurtowego
związane z następującymi produktami: zraszacze do nawadniania, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane
z następującymi produktami: nożyce [narzędzia obsługiwane ręcznie], Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: narzędzia ręczne, Usługi
wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi
produktami: przecinaki [narzędzia ręczne], Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: imadła kątowe (narzędzia ręczne), Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: wyciąganie gwoździ (Narzędzia do -), Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: ręczne narzędzia do ustawiania położenia, Usługi
wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi
produktami: narzędzia ręczne o napędzie ręcznym, Usługi
wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi
produktami: uchwyty do kluczy nasadowych [narzędzia
ręczne], Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane
z następującymi produktami: łapki do wyciągania gwoździ
[narzędzia], Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: narzędzia ręczne budowlane, do naprawy i konserwacji, Usługi wysyłkowej sprzedaży
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detalicznej związane z następującymi produktami: narzędzia
rolnicze, ogrodnicze i do kształtowania krajobrazu, Usługi
wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi
produktami: szpadle [narzędzia], Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: łopaty
[narzędzia], Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: grabie [narzędzia], Usługi
wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi
produktami: ubijaki [narzędzia], Usługi wysyłkowej sprzedaży
detalicznej związane z następującymi produktami: widły [narzędzia ręczne], Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej
związane z następującymi produktami: narzędzia do szczepienia drzew [narzędzia ręczne], Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: motyki
[narzędzia ręczne], Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej
związane z następującymi produktami: kultywatory [narzędzia obsługiwane ręcznie], Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: sierpy [narzędzia obsługiwane ręcznie], Usługi wysyłkowej sprzedaży
detalicznej związane z następującymi produktami: narzędzia
do odchwaszczania [ręczne], Usługi wysyłkowej sprzedaży
detalicznej związane z następującymi produktami: grace,
motyczki [narzędzia ręczne], Usługi wysyłkowej sprzedaży
detalicznej związane z następującymi produktami: narzędzia
ogrodnicze o napędzie ręcznym, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami:
przycinarki trawnikowe krawędziowe [narzędzia obsługiwane ręcznie], Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: ścinacze do żywopłotów
[narzędzia obsługiwane ręcznie], Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: grabie
do trawników [narzędzia obsługiwane ręcznie], Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: nożyce do przycinania gałęzi [narzędzia ręczne],
Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: aeratory do trawników [narzędzia obsługiwane ręcznie], Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej
związane z następującymi produktami: wały do trawników
[narzędzia obsługiwane ręcznie], Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: rozpylacze [narzędzia ręczne] do użytku w ogrodzie przy spryskiwaniu herbicydami, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej
związane z następującymi produktami: rozpylacze [narzędzia
obsługiwane ręcznie] do użytku w ogrodzie przy spryskiwaniu środkami owadobójczymi, Usługi wysyłkowej sprzedaży
detalicznej związane z następującymi produktami: przebijaki
[narzędzia], Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: kątowniki [narzędzia], Usługi
wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi
produktami: punktaki [narzędzia ręczne], Usługi wysyłkowej
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: oplatarki [narzędzia ręczne], Usługi wysyłkowej sprzedaży
detalicznej związane z następującymi produktami: szpachle
[narzędzia ręczne], Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej
związane z następującymi produktami: pilśniarki [narzędzia
ręczne], Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane
z następującymi produktami: rysiki [narzędzia ręczne], Usługi
wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi
produktami: czerpaki [narzędzia ręczne], Usługi wysyłkowej
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: ekspandery [narzędzia ręczne], Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: pistolety [narzędzia ręczne], Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: szczypce
[narzędzia ręczne], Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej
związane z następującymi produktami: obcęgi [narzędzia
ręczne], Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane
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z następującymi produktami: narzędzia do wyciągania gwoździ [narzędzia ręczne], Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: ściski [narzędzia
ręczne], Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane
z następującymi produktami: kątowniki budowlane [narzędzia ręczne], Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: szczypce precyzyjne
[narzędzia ręczne], Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej
związane z następującymi produktami: zaciski blokujące
[narzędzia ręczne], Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej
związane z następującymi produktami: skrobaki do farby
[narzędzia ręczne], Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej
związane z następującymi produktami: przepychacze do rur
[narzędzia obsługiwane ręcznie], Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: giętarki do rur [narzędzia obsługiwane ręcznie], Usługi wysyłkowej
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: narzędzia do wyrównywania cementowych krawędzi
[ręczne], Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane
z następującymi produktami: ręczne narzędzia do obcinania,
wiercenia, ostrzenia i obróbki powierzchni, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: wiertła do narzędzi obrotowych [narzędzia obsługiwane ręcznie], Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej
związane z następującymi produktami: młotki [narzędzia
ręczne], Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane
z następującymi produktami: klucze [narzędzia], Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi
produktami: narzędzia sześciokątne, Usługi wysyłkowej
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: nitownice [narzędzia ręczne], Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: gwintownice [narzędzia ręczne], Usługi wysyłkowej sprzedaży
detalicznej związane z następującymi produktami: klucze
nasadowe [narzędzia ręczne], Usługi wysyłkowej sprzedaży
detalicznej związane z następującymi produktami: szlifierki
kątowe (narzędzia ręczne), Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: klucze
do nakrętek [narzędzia ręczne], Usługi wysyłkowej sprzedaży
detalicznej związane z następującymi produktami: zestawy
kluczy nasadowych [narzędzia obsługiwane ręcznie], Usługi
wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi
produktami: wyciągacze do śrub [narzędzia obsługiwane
ręcznie], Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane
z następującymi produktami: pilniki [narzędzia], Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi
produktami: wiertła [narzędzia], Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: pilniki
[narzędzia ręczne], Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej
związane z następującymi produktami: dłuta [narzędzia
ręczne], Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane
z następującymi produktami: noże, narzędzia ręczne, Usługi
wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi
produktami: narzędzia ścierne (ręczne), Usługi wysyłkowej
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: piły [narzędzia ręczne], Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: gwintowniki
[narzędzia ręczne], Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej
związane z następującymi produktami: wiertła ręczne [narzędzia], Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane
z następującymi produktami: tarniki, tarki [narzędzia ręczne],
Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: tarcze ścierne (narzędzia ręczne),
Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: wiertarki udarowe [narzędzia obsługiwane ręcznie], Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej
związane z następującymi produktami: kątowniki nastawne
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[narzędzia obsługiwane ręcznie], Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: narzędzia ręczne do cięcia płytek, Usługi wysyłkowej sprzedaży
detalicznej związane z następującymi produktami: czujniki
odległości, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: czujniki wilgotności, Usługi
wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi
produktami: czujniki zbliżeniowe, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami:
czujniki elektroniczne, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: czujniki dymu,
Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: czujniki gazu, Usługi wysyłkowej
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: czujniki płomieni, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: czujniki przeciwpożarowe, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: odzież chroniąca przed
urazami, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane
z następującymi produktami: ochronna odzież robocza
[chroniąca przed wypadkami lub urazami], Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: mierniki długości, Usługi wysyłkowej sprzedaży
detalicznej związane z następującymi produktami: elektroniczne mierniki odległości, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: akumulatory alkaliczne, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: akumulatory samochodowe, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: skrzynki akumulatorowe, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi
produktami: rozruszniki akumulatorowe, Usługi wysyłkowej
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami:
zasilacze przenośne (akumulatory), Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: kable
rozruchowe do akumulatorów, Usługi wysyłkowej sprzedaży
detalicznej związane z następującymi produktami: ochronne
obuwie robocze, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej
związane z następującymi produktami: ochronne okulary,
Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: ochraniacze twarzy do ochrony przed wypadkami lub urazami, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: lampowe promienniki podczerwieni, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: osprzęt do lamp
na podczerwień, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej
związane z następującymi produktami: linearny układ ogrzewania promiennikowego, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: palniki bakteriobójcze, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane
z następującymi produktami: zraszacze ogrodowe [automatyczne], Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane
z następującymi produktami: zraszacze do nawadniania.
537899
(220) 2021 12 07
MAZURSKA MANUFAKTURA SPÓŁKA AKCYJNA,
Szczytno
(540) (znak słowny)
(540) Odra
(510), (511) 32 Piwo, 33 Alkohole wysokoprocentowe.
(210)
(731)

537905
(220) 2021 12 20
BAZYLIAŃSKI HENRYK PRZEDSIĘBIORSTWO
PRODUKCYJNO-HANDLOWE FOLMET, Białogard
(540) (znak słowno-graficzny)
(210)
(731)

Nr ZT04/2022

(540) F FOLMET

(531) 26.13.25, 26.11.12, 24.17.02, 26.04.05, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 25 Odzież, obuwie, Nakrycia głowy, Fartuchy fryzjerskie, Fartuchy jednorazowe, Fartuchy z tworzyw sztucznych, Odzież ochronna zakładana na ubrania, 35 Usługi
sprzedaży towarów: fartuchy dla chirurgów, fartuchy ochronne do użytku medycznego, kitle do użytku szpitalnego, kitle, arkusze z tworzyw sztucznych do owijania i pakowania,
rozciągliwa folia samoprzylegająca z tworzyw sztucznych
do paletyzacji, folia wodoodporna z tworzyw sztucznych
do pakowania, folie polietylenowe do zawijania lub pakowania, folie z tworzyw sztucznych do owijania i pakowania, folie
do pakowania artykułów żywnościowych, materiały z tworzyw sztucznych do pakowania, opakowania z tworzyw
sztucznych, rolki folii z tworzyw sztucznych do pakowania,
taśmy klejące do pakowania, taśmy zabezpieczające z tworzyw sztucznych, torby z tworzyw sztucznych do owijania
i pakowania, torby z tworzyw sztucznych do wyściełania
koszy na śmieci, tworzywa sztuczne formowane wtryskowo,
worki do koszy na śmieci, worki na śmieci z tworzyw sztucznych [do użytku domowego], worki z tworzyw sztucznych
do pakowania, worki z tworzyw sztucznych na śmieci, artykuły i materiały izolacyjne i zabezpieczające, folie do ściółkowania, folie wodoodporne z tworzyw sztucznych [inne
niż do pakowania], folie z tworzyw sztucznych [półprodukty], folie z tworzyw sztucznych nie do pakowania, materiały do pakowania [amortyzacja, wypychanie] z gumy lub
tworzyw sztucznych, materiały i artykuły zabezpieczające
przed wodą i wilgocią, Usługi sprzedaży towarów: materiały
izolacyjne z tworzyw sztucznych, taśmy foliowe do izolacji,
włókna z tworzyw sztucznych do użytku w produkcji opakowań, elastyczne rury wężowe z tworzyw sztucznych, giętkie
przewody rurowe wykonane z tworzyw sztucznych, węże
do wody z tworzyw sztucznych, węże do wody z tworzyw
sztucznych, węże elastyczne z tworzyw sztucznych, węże
hydrauliczne z gumy, węże hydrauliczne z tworzyw sztucznych, węże przemysłowe z tworzyw sztucznych, węże z tworzyw sztucznych do użytku hydraulicznego, folia do laminowania (aktywowana cieplnie) z nadrukiem, materiały [worki]
do pakowania produktów ziarnistych luzem, materiały [worki] do pakowania produktów ziarnistych w dużych ilościach,
torby [worki] do pakowania z tworzyw sztucznych do składowania towarów w dużych ilościach, torby [worki] do pakowania z tworzyw sztucznych do transportu towarów w dużych ilościach, torby i worki do pakowania i przechowywania
oraz transportu, plandeki, markizy, namioty, niedopasowane
pokrycia, folie z tworzyw sztucznych do produkcji peleryn
jednorazowych, folie z tworzyw sztucznych do produkcji
ubrań jednorazowych, odzież, obuwie, nakrycia głowy, fartuchy fryzjerskie, fartuchy jednorazowe, fartuchy z tworzyw
sztucznych, odzież ochronna zakładana na ubrania, Organizowanie targów, pokazów, konferencji oraz wystaw w celach
handlowych lub reklamowych, Pośrednictwo w sprzedaży
towarów/usług, Usługi pośrednictwa handlowego polegające na pośredniczeniu pomiędzy kupującym i sprzedającym,
Pomoc w zawieraniu kontraktów handlowych, Administrowanie i zarządzanie przedsiębiorstwami gospodarczymi,
Usługi w zakresie promowania towarów i usług osób trzecich, Usługi doradcze w zakresie franchisingu, zarządzanie
przedsiębiorstwami franchisingowymi, Usługi w zakresie
organizacji promocji sprzedaży, Usługi w zakresie rozpowszechniania i dystrybucji materiałów reklamowych, Usługi
marketingowe, Usługi agencji eksportowo-importowych,
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40 Obróbka i przetwarzanie materiałów z tworzyw sztucznych, Formowanie materiałów z tworzyw sztucznych, Obróbka materiałów z tworzyw sztucznych w celu produkcji
form z tworzyw sztucznych, Przetwarzanie tworzyw sztucznych, Recykling tworzyw sztucznych, Wytłaczanie tworzyw
sztucznych, Udzielanie informacji związanych z przetwarzaniem materiałów z tworzyw sztucznych.
(210)
(731)
(540)
(540)

537908
(220) 2021 12 20
ZIEMBICKA BEATA, Szczecin
(znak słowno-graficzny)
EFEKTYWNE NIERUCHOMOŚCI Efekt 100%

(531) 07.01.08, 07.01.24, 25.01.01, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.13
(510), (511) 36 Administrowanie domami czynszowymi,
Agencje mieszkaniowe (nieruchomości), Agencje nieruchomości, Agencje pośrednictwa w handlu nieruchomościami,
Doradztwo w sprawach ubezpieczeniowych dotyczące pożarów, Doradztwo w sprawach ubezpieczeniowych, Doradztwo w zakresie długów, Dzierżawa gospodarstw rolnych,
Inwestycje finansowe, Inwestycje kapitałowe, Opracowywanie kosztorysów do celów wyceny kosztów, Organizowanie
finansowania projektów budowlanych, Organizowanie finansowania zakupu nieruchomości, Organizowanie finansowania w zakresie operacji budowlanych, Organizowanie
inwestycji, zwłaszcza inwestycji w kapitale trwałym, usług
w zakresie finansowania i ubezpieczenia, Organizowanie wynajmu mieszkań, Organizowanie wynajmu nieruchomości,
Pobieranie czynszów, Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, Szacowanie kosztów naprawy [wycena finansowa],
Wycena nieruchomości [finansowa], Wycena finansowa
majątku osobistego i nieruchomości, Wycena finansowa
[ubezpieczenia, bankowość, nieruchomości], Wynajem powierzchni biurowej, Wynajem biur do coworkingu, Wynajem
lokali na cele biurowe, Wynajem mieszkań i pomieszczeń
biurowych, Wynajem pomieszczeń biurowych, Wynajem
mieszkań, Wynajem mieszkań, studio i pokoi, Wynajem zakwaterowania [mieszkania], Ocena i wycena nieruchomości, Ocena nieruchomości [wycena], Wycena i zarządzanie
nieruchomościami, Wycena nieruchomości, Zarządzanie
nieruchomościami, Zarządzanie portfelem nieruchomości,
Zarządzanie powiernicze nieruchomościami, Usługi w zakresie nieruchomości związane z zarządzaniem inwestycjami
w majątek nieruchomy, Finansowe zarządzanie projektami
z dziedziny nieruchomości, Udzielanie kredytów hipotecznych i pośrednictwo w tym zakresie, Usługi ubezpieczeniowe związane z udzielaniem kredytu, Usługi w zakresie oceny
zdolności kredytowej, Biura pośrednictwa handlu nieruchomościami, Doradztwo związane z kredytami hipotecznymi
na nieruchomości mieszkaniowe, Doradztwo w zakresie
nieruchomości, Doradztwo w dziedzinie zakupu nieruchomości, Dostarczanie informacji dotyczących nieruchomości,
Dzierżawa nieruchomości [tylko nieruchomości], Finansowanie konsorcjalne nieruchomości, Nabywanie nieruchomości
na rzecz osób trzecich, Odbieranie długów z tytułu wynajmu
nieruchomości, Organizacja najmu nieruchomości handlowych, Organizowanie umów dzierżawy i najmu nierucho-
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mości, Organizowanie umów pożyczki pod zastaw nieruchomości, Timesharing nieruchomości, Powiernictwo nieruchomości, Pomoc w zakresie nabywania nieruchomości
i w zakresie udziałów finansowych w nieruchomościach, Planowanie inwestycji w nieruchomości, Oszacowania majątku
nieruchomego (nieruchomości), Usługi badawcze dotyczące
nabywania nieruchomości, Usługi bankowości inwestycyjnej
w zakresie nieruchomości, Udzielanie informacji o nieruchomościach, dotyczących majątku i ziemi, Udzielanie informacji
dotyczących kwestii nieruchomości za pośrednictwem Internetu, Udzielanie informacji dotyczących nieruchomości,
Udzielanie informacji dotyczących rynku nieruchomości,
Udzielanie gwarancji finansowych dotyczących zabezpieczeń na nieruchomościach, Usługi doradcze dotyczące nieruchomości korporacyjnych, 41 Doradztwo w zakresie szkolenia i doskonalenia zawodowego, Doradztwo w zakresie
szkolenia zawodowego, Doradztwo zawodowe, Doradztwo
zawodowe (doradztwo edukacyjne lub szkoleniowe), Doradztwo zawodowe [edukacja], Doradztwo zawodowe i coaching, Informacje dotyczące kariery zawodowej i usługi doradztwa zawodowego (doradztwo edukacyjne i szkoleniowe), Fotografia, Fotografia lotnicza, Komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji, Komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji elektronicznej, Komputerowe
przygotowanie materiałów do publikacji [micro-publishing],
Kształcenie praktyczne [pokazy], Kursy korespondencyjne,
Kursy korespondencyjne dotyczące dbania o dom, Kursy korespondencyjne dotyczące inwestowania, Kursy korespondencyjne, nauka na odległość, Usługi edukacji w dziedzinie
sztuki świadczone poprzez kursy korespondencyjne, Kursy
korespondencyjne dotyczące inwestycji osobistych, Organizowanie i prowadzenie ceremonii przyznawania nagród, Organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem
osób, Organizowanie i prowadzenie wykładów, Organizowanie i prowadzenie zjazdów, Organizowanie i prowadzenie
spotkań w dziedzinie edukacji, Organizowanie i prowadzenie zajęć, Organizowanie i prowadzenie kursów w szkołach
dziennych dla dorosłych, Organizowanie i prowadzenie wykładów w celach edukacyjnych, Przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie konferencji, Przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie seminariów, Przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie kongresów, Przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie sympozjów, Przygotowywanie,
organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenia], Usługi
doradcze i informacyjne związane z przygotowywaniem,
organizowaniem i prowadzeniem kongresów, Pisanie i publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, Publikowanie
czasopism, Publikowanie czasopism w postaci elektronicznej w Internecie, Publikowanie dokumentów, Publikowanie
dokumentów z dziedziny szkolenia, nauki, prawa publicznego i spraw socjalnych, Publikowanie drogą elektroniczną, Publikowanie druków, również w formie elektronicznej, innych
niż do celów reklamowych, Publikowanie drukowanych
materiałów edukacyjnych, Publikowanie dydaktycznych materiałów edukacyjnych, Publikowanie elektroniczne, Publikowanie fotografii, Publikowanie gazet, periodyków, katalogów
i broszur, Publikowanie książek, czasopism, Publikowanie
książek i czasopism elektronicznych online, Publikowanie
książek i recenzji, Publikowanie książek instruktażowych, Publikowanie książek, magazynów, almanachów i czasopism,
Publikowanie literatury instruktażowej, Publikowanie materiałów drukowanych dotyczących edukacji, Publikowanie
materiałów multimedialnych online, Publikowanie materiałów na magnetycznych lub optycznych nośnikach danych, Publikowanie multimedialne magazynów, czasopism
i gazet, Publikowanie multimedialne książek, Publikowanie
on-line elektronicznych książek i czasopism, Publikowanie

88

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

podręczników, Publikowanie podręczników szkoleniowych,
Publikowanie przewodników edukacyjnych i szkoleniowych,
Publikowanie recenzji, Publikowanie tekstów i obrazów,
w tym w formie elektronicznej, innych niż do celów reklamowych, Publikowanie tekstów, Publikowanie, sprawozdawczość i pisanie tekstów, Publikowanie tekstów w postaci płyt
CD-ROM, Usługi konsultacyjne związane z publikowaniem
tekstów pisanych, Publikowanie ulotek, Redagowanie tekstów pisanych, Usługi w zakresie oświaty [nauczanie], Usługi
edukacyjne i szkoleniowe związane z zarządzaniem majątkiem nieruchomym, Produkcja nagrań audio i video oraz
produkcja multimedialna i usługi fotograficzne.
537918
(220) 2021 12 20
KUTNIK MICHAŁ FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA,
Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Red Shirt Barber
(210)
(731)

(531)

02.01.01, 02.01.15, 14.07.02, 06.19.05, 27.05.01, 26.13.25,
29.01.14
(510), (511) 44 Fryzjerstwo męskie.

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

537970
(220) 2021 12 21
CHLEBUS MARCIN, Borawskie
(znak słowno-graficzny)
LEDwords

(531)

25.07.03, 26.04.02, 26.04.09, 26.11.02, 26.11.08, 26.13.25,
27.05.01, 27.05.10, 27.05.11, 29.01.06, 29.01.08
(510), (511) 11 Oświetlenie dekoracyjne.
537988
(220) 2021 12 21
FUNDACJA KRAJOWY DEPOZYT BIBLIOTECZNY,
Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DEPOZYT BIBLIOTECZNY

(210)
(731)

(531)

26.03.04, 26.07.17, 26.04.01, 26.13.25, 27.05.01, 27.05.09,
20.07.01, 29.01.01, 29.01.04, 29.01.12
(510), (511) 41 Biblioteka [wypożyczalnia książek], Biblioteki,
Administrowanie [organizacja] działalnością kulturalną, Usługi wynajmu związane ze sprzętem i obiektami dla edukacji,
rozrywki, sportu i kultury, Edukacja, rozrywka i sport, Usługi

Nr ZT04/2022

w zakresie przedstawień na żywo, Organizowanie konferencji, wystaw i konkursów, Usługi edukacyjne i instruktażowe,
Komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji elektronicznej, Komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji, Komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji [micro-publishing], Elektroniczna publikacja tekstów
i druków, innych niż reklamowe, w Internecie, 42 Usługi w zakresie technologii informacyjnych, Rozwój, programowanie
i wdrażanie oprogramowania komputerowego, Hosting,
oprogramowanie jako usługa oraz wypożyczanie oprogramowania komputerowego, Doradztwo, konsultacje i informacja w zakresie technologii informacyjnych, Usługi w zakresie kopiowania i konwersji danych, usługi kodowania danych,
Usługi w zakresie ochrony, bezpieczeństwa i odzyskiwania
systemów informatycznych, Aktualizowanie banków pamięci systemów komputerowych.
(210)
(731)
(540)
(540)

537990
(220) 2021 12 21
KOJZAREK MATEUSZ DYNAMIC, Piasek
(znak słowno-graficzny)
DYNAMIC

(531) 26.03.12, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 37 Naprawa karoserii samochodowych, Naprawa samochodów na drodze, Obsługa i naprawa samochodów, Wulkanizacja opon samochodowych [naprawa], Konserwacja lub naprawa pojazdów samochodowych, Udzielanie informacji związanych z naprawą lub konserwacją samochodów, Naprawa i wykańczanie karoserii samochodowej
dla osób trzecich, Kontrola samochodów i ich części przed
konserwacją i naprawą, Konserwacja, serwis i naprawa pojazdów, Naprawa pojazdów w ramach usług pomocy drogowej,
39 Usługi wynajmu związane z transportem i magazynowaniem, Wypożyczanie środków transportu, Usługi informacji,
doradztwa i rezerwacji w zakresie transportu, Wynajem samochodów, Wynajem samochodów ciężarowych, Wynajem
samochodów elektrycznych, Wynajem przyczep do przewozu samochodów, Usługi agencji rezerwującej wynajem
samochodów, Wypożyczanie przyczep samochodowych,
Wypożyczanie samochodów, Wypożyczanie samochodów
z częścią mieszkalną, Wypożyczanie samochodowych bagażników dachowych, Wypożyczanie pojazdów, zwłaszcza
samochodów osobowych i ciężarówek.
(210)
(731)
(540)
(540)

537991
(220) 2021 12 21
KOJZAREK MATEUSZ DYNAMIC, Piasek
(znak słowno-graficzny)
IRONCAT

(531) 03.06.01, 27.05.01
(510), (511) 6 Konstrukcje metalowe, Altany [konstrukcje
metalowe], Ganki metalowe [konstrukcje], Konstrukcje metalowe (szkielety ramowe do budowli), Konstrukcje nośne
szklarni, metalowe, Konstrukcje przenośne metalowe, Metalowe konstrukcje i budynki przenośne, Modułowe przenośne
konstrukcje budowlane [metalowe], Modułowe konstrukcje
metalowe, Prefabrykowane konstrukcje metalowe, Budynki
przenośne wykonane głównie z metalu, Ruchome domy
[budynki przenośne] z metalu, 19 Domy modułowe, niemetalowe, Modułowe domy z bali, Domy z bali sprzedawane

Nr ZT04/2022

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

w formie zestawów, Domy z prefabrykatów z drewna [zestawy do montażu], Prefabrykowane domy z bali, 25 Części
odzieży, obuwia i nakryć głowy, Maseczki na twarz (odzież),
nie do celów medycznych lub sanitarnych, Odzież, Odzież
codzienna, Odzież męska, damska i dziecięca, Koszulki bez
rękawów, Koszulki dla dzieci, Koszulki polo, Koszulki sportowe i bryczesy do uprawiania sportów, Koszulki sportowe
z krótkimi rękawami, Koszulki z nadrukami, Koszule, Koszule codzienne, Koszule do garniturów, Koszule eleganckie,
Koszule sztruksowe, Koszule z długimi rękawami, Koszule
z dzianiny, Koszule z golfem, Koszule z krótkimi rękawami,
Koszule z kołnierzykiem, Koszule zapinane, Szerokie koszule
wierzchnie.
(210)
(731)
(540)
(540)

537998
(220) 2021 12 22
FECZKO KAMIL, Rybnik
(znak słowno-graficzny)
Visual Art

(531) 24.17.02, 24.17.20, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 Marketing internetowy, Usługi konsultingowe w zakresie marketingu internetowego, Promocja, reklama
i marketing stron internetowych on-line, 42 Tworzenie stron
internetowych, Tworzenie witryn internetowych, Hosting
stron internetowych, Projektowanie stron internetowych,
Programowanie stron internetowych, Usługi projektów graficznych, Usługi w zakresie grafiki komputerowej.
(210)
(731)
(540)
(540)

538014
(220) 2021 12 22
TOYA SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław
(znak słowno-graficzny)
FALA

(531) 01.15.24, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 6 Metalowe korki spustowe, Metalowe kanały
odpływowe, Metalowe kratki odpływowe, Metalowe wieszaki na odzież, Wieszaki na ręczniki z metalu, Uchwyty metalowe na ręczniki (zamontowane na stałe), Węże metalowe
do instalacji wodno-kanalizacyjnych, Metalowe uchwyty
prysznicowe, 11 Armatury łazienkowe, Akcesoria łazienkowe,
Instalacje prysznicowe, Łazienkowe instalacje wodno-kanalizacyjne, Instalacje do celów sanitarnych, Urządzenia do celów sanitarnych, Urządzenia do dostarczania wody do celów
sanitarnych, Baterie do umywalek, Baterie do wanien, Baterie
kranowe, Baterie prysznicowe, Krany, Wodooszczędne perlatory, Urządzenia do redukcji ciśnienia wody [akcesoria regulujące], Urządzenia do redukcji ciśnienia wody [akcesoria bezpieczeństwa], Zestawy prysznicowe, Panele prysznicowe,
Metalowe korki do pryszniców, Metalowe korki do umywalek, Metalowe korki do wanien, Metalowe korki do zlewów,
Węże prysznicowe, Głowice prysznicowe, Odpływy wody
[krany], Deski sedesowe, Klapy desek sedesowych [części
instalacji sanitarnych], Uszczelki do kranów wodociągowych,
Osprzęt do celów sanitarnych, Osprzęt sanitarny do przewodów wodociągowych, Osprzęt do natrysków [części instalacji
prysznicowych], Rączki do prysznica, Słuchawki będące akcesoriami do pryszniców, Elementy oświetleniowe, Lampy LED,
Oprawy oświetleniowe LED, Oświetlenie bezpieczeństwa
zawierające czujnik ruchu, Podgrzewacze wody, Urządzenia
prysznicowe, Urządzenia do kąpieli, Muszle klozetowe, Miski
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klozetowe, Uchwyty ręczne do pryszniców, Niemetalowe
parawany do brodzików prysznicowych, Metalowe ścianki
[parawany] do wanien z prysznicem, Umywalki do łazienek,
Nakładki na deskę sedesową dla dzieci, Instalacje sanitarne
i łazienkowe oraz armatura wodno-kanalizacyjna, Urządzenia
i instalacje do odprowadzania ścieków, Zawory do regulacji
przepływu wody, Sanitarne wyposażenie wodociągowe, Zatyczki do umywalek.
(210) 538017
(220) 2021 12 22
(731) SAULE SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) SAULE
(510), (511) 1 Substancje, materiały i preparaty chemiczne
oraz surowce naturalne, Środki chemiczne dla przemysłu,
Składniki chemiczne dla budownictwa, Preparaty i materiały
chemiczne dla filmu, fotografii i drukowania, Środki chemiczne do użytku w drukarstwie, Powłoki chemiczne stosowane
w produkcji drukowanych ogniw słonecznych, Nieprzetworzone tworzywa sztuczne, Tworzywa sztuczne nieprzetworzone w postaci proszków, płynów lub past, Środki chemiczne
i produkty chemiczne do wykorzystania w badaniach, rozwoju i produkcji ogniw słonecznych, Perowskity, Półprodukty
polimerowe, Reaktywne ciekłe mieszanki polimerowe, Półprodukty chemiczne do użytku w przemyśle, Polimery chemiczne, Środki chemiczne i nieprzetworzone tworzywa sztuczne,
a mianowicie polimery do materiałów elektronicznych, Żywice
sztuczne i syntetyczne nieprzetworzone, 4 Energia elektryczna ze źródeł odnawialnych, Energia elektryczna wytwarzana
z energii słonecznej, 6 Metalowe materiały i elementy budowlane i konstrukcyjne, Metalowe konstrukcje i budynki przenośne, Metalowe kioski [konstrukcje], Altany konstrukcje z metalu, Szkielety konstrukcyjne metalowe, Wiaty samochodowe
z metalu, Metalowe wiaty do przechowywania [blaszaki], Metalowe konstrukcje ochronne, Metalowe pokrycia dachowe,
z wbudowanymi ogniwami fotoelektrycznymi, Konstrukcje
metalowe do montażu paneli słonecznych, Panele metalowe,
Panele ścienne z metalu, Szkielety ścienne budynków wykonane głównie z metalu, Modułowe, prefabrykowane, stalowe szkielety konstrukcji, Modułowe konstrukcje metalowe
z elastycznymi osłonami do przechowywania w rolnictwie,
handlu lub przemyśle, Przenośne konstrukcje metalowe z elastycznymi osłonami do przechowywania w rolnictwie, handlu
lub przemyśle, Metalowe drzwi, bramy, okna i osłony okienne,
Ekrany zewnętrzne słoneczne z metalu, Rolety ze stali, Rolety zewnętrzne metalowe, Metalowe żaluzje architektoniczne,
Markizy metalowe [materiały budowlane], Znaki oraz wyświetlacze informacyjne i reklamowe, z metalu, Metalowe materiały nieprzetworzone i półprzetworzone, będące półproduktami, Tantal i jego stopy, Tytan i jego stopy, Niob (Nb), Mangan
(Mn), 9 Aparatura i urządzenia do sterowania przepływu energii elektrycznej, Urządzenia fotowoltaiczne, Ogniwa fotowoltaiczne, Panele słoneczne, Komponenty elektryczne i elektroniczne, Obwody elektryczne i elektroniczne, Przewodniki
elektryczne, Urządzenia i przyrządy do prowadzenia dystrybucji energii elektrycznej, Aparatura i urządzenia do gromadzenia i przechowywania energii elektrycznej, Baterie słoneczne,
Panele słoneczne do wytwarzania energii elektrycznej, Jednostki energii elektrycznej, Ładowarki, Ładowarki do baterii,
Ładowarki bezprzewodowe, Komputery i sprzęt komputerowy, Oprogramowanie, Drukarki, Drukarki termiczne, Drukarki mozaikowe, Drukarki laserowe, Urządzenia technologii
informacyjnej i audiowizualne, Urządzenia audiowizualne
i fotograficzne, Elektroniczne etykiety, Elektroniczne etykietki
na towarach, Elektroniczne obroże treningowe dla zwierząt,
Interaktywne tablice elektroniczne, Elektroniczne urządzenia
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do wyświetlania wyników, Czujniki, Czujniki fotoelektryczne,
Czujniki elektryczne, Aparatura elektroniczna, mianowicie
elektroniczne tablice wyświetlające, tablice plazmowe, elektroniczne ekrany wyświetlające, Urządzenia i nośniki do przechowywania danych, Alarmy i urządzenia ostrzegawcze,
Aparatura sygnalizacyjna, Urządzenia mierzące, wykrywające,
monitorujące i kontrolujące, Stacje ładowania dla pojazdów
elektrycznych, Półprzewodniki elektroniczne, 17 Półprzetworzone substancje z tworzyw sztucznych, Półprzetworzone
tworzywa sztuczne syntetyczne i żywice syntetyczne jako
półprodukty w postaci granulek, prętów, folii, pianek, włókien, folii i arkuszy, Folie z tworzyw sztucznych [półprodukty],
Arkusze z polipropylenu, na którym można drukować, Folie
elastyczne z tworzyw sztucznych inne niż do pakowania,
Elastomery, Laminowane materiały z tworzyw sztucznych
do użytku w produkcji, Folie zabarwione z tworzyw sztucznych do okien, Półfabrykaty i arkusze z tworzyw sztucznych
do wykorzystania w modułach słonecznych lub fotowoltaicznych, Arkusze z tworzyw sztucznych do wykorzystania w dalszej produkcji, Włókna z tworzyw sztucznych nie dla włókiennictwa, Włókna z tworzywa sztucznego do druku 3D, Folie
z tworzyw sztucznych nie do pakowania, 19 Niemetalowe
materiały i elementy budowlane i konstrukcyjne, Niemetalowe elementy budowlane prefabrykowane, Niemetalowe budynki prefabrykowane, Przenośne stoiska targowe wykonane
głównie nie z metalu, Elementy fasad z materiałów niemetalowych, Folie z tworzyw sztucznych do użytku w budownictwie, Wielowarstwowe panele z tworzyw sztucznych do użytku w budownictwie, Blacha z tworzyw sztucznych na dachy,
Pokrycia dachowe niemetalowe zawierające baterie słoneczne, Powłoki [materiały budowlane], Panele ścienne wykonane
z materiałów niemetalowych, Prefabrykowane, niemetalowe
budki do przechowywania, Płoty, parkany niemetalowe, Płytki
z tworzyw sztucznych, Płyty ścienne niemetalowe, Niemetalowe drzwi, bramy, okna i osłony okienne, Żaluzje [zewnętrzne] niemetalowe i nietekstylne, Okiennice (niemetalowe-)
[zewnętrzne], Niemetalowe konstrukcje i budynki przenośne,
Altany [konstrukcje niemetalowe], Domy modułowe, niemetalowe, Garaże prefabrykowane, nie z metalu, Kioski [konstrukcje
nie z metalu], Ściany ruchome z materiałów niemetalowych,
Pawilony wykonane z materiałów niemetalowych, Wiaty samochodowe wykonane z materiałów niemetalowych, Znaki
oraz wyświetlacze informacyjne i reklamowe, niemetalowe,
Markizy niemetalowe [materiały budowlane], Szkło budowlane, 42 Prace badawcze w dziedzinie nauki i przemysłu,
zwłaszcza w zakresie elektryczności, Usługi badawczo-rozwojowe w zakresie energetyki fotowoltaicznej, Usługi
inżynierskie w zakresie efektywności energetycznej, Sporządzanie projektów i opracowywanie systemów fotowoltaicznych, Projektowanie i opracowywanie oprogramowania do sterowania, regulacji i monitorowania systemów
energii słonecznej, Usługi doradztwa technologicznego
w dziedzinie generowania energii alternatywnych, Badania inżynieryjne, Opracowywanie produktów, Projektowanie urządzeń i przyrządów mechanicznych, elektromechanicznych i optoelektronicznych, Usługi inżynierskie
w zakresie perowskitowych ogniw słonecznych, Badania
chemiczne, Usługi inżynieryjne, Badania w zakresie ochrony środowiska naturalnego, Badania w dziedzinie fizyki,
Badania naukowe, Testowanie materiałów, testowanie
urządzeń fotowoltaicznych i monitorowanie wydajności
modułów.
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538026
(220) 2021 12 22
DIMED POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Dimed

(210)
(731)

(531) 26.05.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 7 Urządzenia przeciw zanieczyszczeniom
do silników, Urządzenia do redukcji emisji dla silników
i silników elektrycznych, Urządzenia sterujące procesami [hydrauliczne], Zawory obsługiwane automatycznie
poprzez hydrauliczne urządzenia sterujące, Urządzenia
sterujące procesami [pneumatyczne], Wieszaki do silników spalinowych wewnętrznego spalania [części silników
spalinowych wewnętrznego spalania], Zawory sterujące
do pomp, Zawory do pomp, Pompy wodne do pojazdów
lądowych, Pompy [części maszyn lub silników], Pneumatyczne wtryskiwacze paliwa do silników, Regulatory [zawory] jako części maszyn, Zawory sterujące [części do maszyn],
Pompy wtryskowe paliwa, Urządzenia pompujące [maszyny],
Pompy olejowe do pojazdów lądowych, Pompy olejowe
do zastosowania w silnikach elektrycznych i silnikach,
Cylindry będące częściami do maszyn, Cylindry do maszyn, Cylindry do silników, Cylindry do pojazdów innych
niż pojazdy lądowe, Głowice cylindrów do silników, Mechanizmy otwierające i zamykające, Narzędzia do obrabiarek, Narzędzia hydrauliczne, Silniki wysokoprężne
do pojazdów wodnych, Pasy do silników, Pasy do maszyn,
Koła zębate do maszyn, Amortyzatory do maszyn, Wtryskiwacze, Wtryskiwacze do maszyn, Wtryskiwacze paliwa, Wtryskiwacze paliwa do silników, 9 Pneumatyczne
urządzenia sterujące, Urządzenia do testowania silników
spalinowych wewnętrznego spalania, Elektroniczne czujniki kontroli do silników, Czujniki do użytku przy regulacji
silników, Przyrządy do pomiaru poziomu płynów, Przyrządy do kontroli temperatury, Dyski twarde, Dyskietki, Magnetyczne nośniki danych, Odtwarzacze dysków optycznych, Odtwarzacze dysków wideo, Przenośne odtwarzacze multimedialne, Nośniki informacji [elektryczne lub
elektroniczne], Urządzenia i nośniki do przechowywania
danych, Dyski do przechowywania danych, Czyste dyski
do nagrywania, Interaktywne dyski kompaktowe i dyski
CD-ROM, Oprogramowanie komputerowe do wyświetlania mediów cyfrowych, Kompaktowe dyski wideo, Cyfrowe nośniki do nagrywania danych, Bezprzewodowe urządzenia komunikacyjne do transmisji treści multimedialnych, 12 Pojazdy, Mechanizmy napędowe, w tym silniki
do pojazdów lądowych, Silniki benzynowe do pojazdów
lądowych, Silniki Diesla do pojazdów lądowych, Silniki
Diesla z turbiną do pojazdów lądowych, Silniki do pojazdów lądowych, Silniki do samochodów, Silniki do motocykli, Silniki do rowerów, Przekładnie do pojazdów lądowych, Tarcze hamulcowe, Tarcze hamulcowe do motocykli, Tarcze hamulcowe do pojazdów, Hamulce tarczowe,
Hydrauliczne hamulce tarczowe do rowerów, Podwozia
samochodowe, Podwozia pojazdów, Części nadwozia pojazdów, Zawieszenia do pojazdów.
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538032
(220) 2021 12 21
VDV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) The vodka is g**d when you can hardly say its name
www.tvigwychsin.com
(210)
(731)

(531) 01.01.03, 27.05.01
(510), (511) 33 Wódka.
(210)
(731)
(540)
(540)

538036
(220) 2021 12 22
KOŁTYŚ MICHAŁ, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
KOLTYS.

(531) 24.17.02, 27.05.01, 29.01.11
(510), (511) 36 Agencje mieszkaniowe (nieruchomości), Nieruchomości (agencje pośrednictwa w handlu), Nieruchomości (administrowanie), Wycena nieruchomości, Wynajmowanie pomieszczeń, Wynajmowanie pomieszczeń biurowych
(nieruchomości).
(210) 538044
(220) 2021 12 21
(731) BOGUS MARTA, Łódź
(540) (znak graficzny)
(540)

(531) 02.09.10
(510), (511) 41 Usługi nauczania związane z branżą stomatologiczną, Organizowanie i prowadzenie szkoleń dla branży
stomatologicznej, Nauczanie pielęgnacji stomatologicznej,
44 Pomoc stomatologiczna, Poradnictwo medyczne, Stomatologia kosmetyczna, Doradztwo związane ze stomatologią, Usługi medyczne, Konsultacje dentystyczne, Usługi
dentystyczne, Stomatologia z sedacją, Usługi kliniki dentystycznej, Usługi ortodontyczne, Udzielanie informacji na temat stomatologii, Usługi w zakresie wybielania zębów, Usługi
czyszczenia zębów, Usługi doradcze dotyczące implantów
protetycznych, Doradztwo w zakresie pomocy medycznej
świadczone przez lekarzy i wykwalifikowany personel medyczny, Medycyna estetyczna, Stomatologia zachowawcza,
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Usługi doradcze dotyczące implantów stomatologicznych,
Usługi rentgenowskie w celach diagnostyki stomatologicznej, Profilaktyka stomatologiczna.
538046
(220) 2021 12 22
GTC AMG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) #TALK IT OUT PRZEŁAM BARIERY JĘZYKOWE

(210)
(731)

(531) 24.17.25, 27.05.01, 29.01.14, 26.04.09, 26.04.18, 26.04.22
(510), (511) 35 Rozpowszechnianie reklam, Wynajmowanie
przestrzeni reklamowej, Udostępnianie informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej,
38 Fora [pokoje rozmów] dla serwisów społecznościowych,
Usługi związane z elektronicznymi tablicami ogłoszeń [usługi telekomunikacyjne], Przesyłanie wiadomości, Transmisja
podkastów, 41 Organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], Usługi rozrywkowe, Organizowanie i prowadzenie
forów edukacyjnych z udziałem osób, Informacja o rekreacji,
Organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], Publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, Udostępnianie publikacji elektronicznych [nie do pobrania].
(210) 538047
(220) 2021 12 22
(731) JANOSZ BARTŁOMIEJ, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) NOWY KIERUNEK
(510), (511) 36 Agencje nieruchomości, Doradztwo dotyczące inwestowania w nieruchomości, Dostarczanie informacji dotyczących nieruchomości, Finansowanie nieruchomości, Inwestowanie w nieruchomości, Pomoc w zakupie
nieruchomości, Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,
Udzielanie informacji dotyczących nieruchomości, Usługi
doradcze dotyczące nieruchomości, Usługi konsultacyjne
dotyczące nieruchomości, Usługi kredytowania nieruchomości, Usługi nabywania nieruchomości, Usługi pośrednictwa finansowego w zakresie nieruchomości, Wyceny finansowe nieruchomości, Wynajem nieruchomości, Zarządzanie
nieruchomością.
538054
(220) 2021 12 23
PAZGRAT DOMINIK, Poznań;
ROSENBEIGER ADRIAN, Kaźmierz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) cocoffee
(210)
(731)
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(531) 27.05.01, 29.01.06
(510), (511) 30 Napoje kawowe, Gotowe napoje kawowe,
Napoje kawowe z mlekiem kokosowym, Gotowe napoje
kawowe z mlekiem kokosowym, Napoje kawowe z wodą
kokosową, Gotowe napoje kawowe z wodą kokosową nielecznicze, 32 Napoje na bazie kokosu, Napoje na bazie wody
kokosowej, Napoje bezalkoholowe, Napoje energetyzujące.
(551) wspólne prawo ochronne
(210) 538083
(220) 2021 12 24
(731) GAWĘDZKI PIOTR, Wołomin
(540) (znak słowny)
(540) BEZSZELESTNI
(510), (511) 9 Publikacje internetowe i elektroniczne w dziedzinie motoryzacji i elektromobilności, 16 Materiały drukowane i publikacje z dziedziny motoryzacji i elektromobilności, 41 Prowadzenie bloga w sieci internetowej, Prowadzenie
bloga w sieci internetowej zawierającego nagrania video,
Publikowanie tekstów i obrazów, w tym w formie elektronicznej innych niż do celów reklamowych, Publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, Prowadzenie bloga w zakresie motoryzacji i elektromobilności, Usługi szkoleniowe,
Usługi edukacyjne, Redagowanie tekstów, Organizowanie
i prowadzenie warsztatów, sympozjów, seminariów, kongresów, konferencji oraz konkursów, Publikowanie książek,
czasopism, opracowań i tekstów naukowych, Publikowanie
on-line książek, czasopism, opracowań i tekstów naukowych,
Produkcja programów radiowych i telewizyjnych, Produkcja
programów emitowanych on-line, Organizowanie, montaż
i produkcja programów i imprez artystycznych, estradowych, sportowych, rekreacyjnych, Opracowywanie scenariuszy i produkcja programów telewizyjnych.
(210)
(731)
(540)
(540)

538085
(220) 2021 12 25
SAS RADOSŁAW PHU FOKUZ, Katowice
(znak słowno-graficzny)
Akustonic

(531) 27.05.01
(510), (511) 17 Panele do izolacji akustycznej, 19 Panele akustyczne niemetalowe, Drewniane panele akustyczne na ściany, Drewniane panele akustyczne na sufity.
538094
(220) 2021 12 27
BOSSA NOVA EVENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) BOSSA NOVA
(510), (511) 35 Usługi marketingowe, Kampanie marketingowe, Administrowanie dotyczące marketingu, Usługi agencji
marketingowych, Planowanie strategii marketingowych,
Analiza w zakresie marketingu, Usługi reklamowe i marketingowe, Usługi związane z listami prezentów, Dostarczanie
informacji marketingowej, Przygotowywanie planów marketingowych, Prowadzenie badań marketingowych, Projektowanie badań marketingowych, Analiza trendów marketingowych, Ocena statystyczna danych marketingowych, Usługi
doradztwa w zakresie marketingu, 39 Pakowanie prezentów,
Doręczanie prezentów, Organizowanie doręczania upominków, Dostarczanie koszy upominkowych z wybranymi
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towarami w związku ze szczególną okazją lub tematem,
41 Organizowanie spotkań i konferencji, Organizowanie konferencji, Prowadzenie konferencji biznesowych, Prowadzenie
konferencji edukacyjnych, Organizowanie konferencji edukacyjnych, Organizowanie konferencji dotyczących edukacji,
Organizowanie konferencji dotyczących szkoleń, Organizowanie i obsługa konferencji, Organizowanie konferencji
dotyczących handlu, Usługi w zakresie konferencji, Usługi
w zakresie firmowych imprez dla klientów lub pracowników
(rozrywka), Organizowanie i prowadzenie spotkań w dziedzinie rozrywki, Organizowanie konferencji w celach rekreacyjnych, Organizowanie konferencji związanych z biznesem,
Organizowanie konferencji związanych ze szkoleniem zawodowym, Organizowanie i prowadzenie konferencji i kongresów, Organizowanie i prowadzenie konferencji na temat
biznesu i handlu, Usługi doradcze i informacyjne związane
z przygotowywaniem, organizowaniem i prowadzeniem konferencji, Usługi rozrywkowe oferowane w systemie on-line
z komputerowej bazy danych lub z Internetu, Rozrywka
on-line, Prowadzenie kursów szkoleniowych on-line związanych z odżywianiem, Organizowanie wycieczek w celach
rozrywkowych, Organizowanie wycieczek do celów szkoleniowych, Prowadzenie wycieczek do celów szkoleniowych,
Prowadzenie edukacyjnych wycieczek z przewodnikiem,
Organizowanie edukacyjnych wycieczek z przewodnikiem,
Przeprowadzanie wycieczek z przewodnikiem po miejscach
o wartości kulturowej do celów edukacyjnych, Obsługa gości na imprezach rozrywkowych, Doradztwo w zakresie planowania imprez specjalnych, Organizowanie i prowadzenie
warsztatów szkoleniowych, Organizowanie i prowadzenie
warsztatów [szkolenie], Przygotowywanie, organizowanie
i prowadzenie warsztatów [szkolenia], Organizowanie i prowadzenie seminariów i warsztatów [szkolenia], Usługi doradcze i informacyjne związane z przygotowywaniem, organizowaniem i prowadzeniem warsztatów [szkolenia], 43 Usługi
w zakresie zapewniania obiektów na spotkania, Udostępnianie obiektów i sprzętu na konferencje, wystawy i spotkania,
Udostępnianie pomieszczeń na spotkania, Usługi cateringu
zewnętrznego.
(210)
(731)
(540)
(540)

538096
(220) 2021 12 27
BRZEZIŃSKI ADAM, Sieraków
(znak słowno-graficzny)
aBa PIEKARNIA CUKIERNIA

(210)
(731)

(531) 08.01.01, 24.09.02, 24.09.05, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 30 Wyroby piekarnicze, Wyroby cukiernicze.
(210) 538097
(220) 2021 12 27
(731) DACHTERSKI ROBERT, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) Rebel Soul
(510), (511) 25 Odzież, Odzież męska, damska i dziecięca, Nakrycia głowy, Obuwie, Paski [odzież], Paski skórzane
[odzież], Stroje kąpielowe monikini, Spodnie, Skarpetki, Bikini,
35 Usługi sprzedaży detalicznej w związku z odzieżą, Usługi
sprzedaży hurtowej w związku z odzieżą, Usługi sprzedaży
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detalicznej w związku z obuwiem, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku z obuwiem, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z nakryciami głowy, Usługi sprzedaży hurtowej w związku
z nakryciami głowy, Usługi sprzedaży detalicznej w związku
z kosmetykami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z kosmetykami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z paskami (odzieżą), Usługi sprzedaży hurtowej w związku z paskami
(odzieżą), Usługi sprzedaży detalicznej w związku z paskami
skórzanymi (odzieżą), Usługi sprzedaży hurtowej w związku
z paskami skórzanymi (odzieżą), Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z perfumami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z perfumami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku
z grami planszowymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku
z grami planszowymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z kartami do gry, Usługi sprzedaży hurtowej w związku
z kartami do gry, Usługi sprzedaży detalicznej w związku
z biżuterią, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z biżuterią,
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z aplikacjami do pobrania na smartfony, Usługi sprzedaży hurtowej w związku
z aplikacjami do pobrania na smartfony, Usługi sprzedaży
detalicznej w związku ze świeczkami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku ze świeczkami, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z mydłem do skóry, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku z mydłem do skóry, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku ze strojami kąpielowymi monikini, Usługi sprzedaży hurtowej w związku ze strojami kąpielowymi monikini,
Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze spodniami, Usługi
sprzedaży hurtowej w związku ze spodniami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze skarpetkami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku ze skarpetkami, Usługi sprzedaży
detalicznej w związku z torbami, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku z torbami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku
z dywanami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z dywanami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z wycieraczkami pod drzwi z materiałów tekstylnych, Usługi sprzedaży
hurtowej w związku z wycieraczkami pod drzwi z materiałów
tekstylnych, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z wycieraczkami pod drzwi z kauczuku naturalnego, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z wycieraczkami pod drzwi z kauczuku naturalnego, Usługi sprzedaży detalicznej w związku
z obrazami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z obrazami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z ochronnymi
okularami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z ochronnymi okularami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku
z okularami przeciwsłonecznymi, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku z okularami przeciwsłonecznymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z kubkami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z kubkami, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z bidonami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku
z bidonami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z broszkami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z broszkami,
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z pościelami, Usługi
sprzedaży hurtowej w związku z pościelami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z zegarami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z zegarami, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z zegarkami na rękę, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku z zegarkami na rękę, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z tacami papierowymi, do użytku domowego,
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z tacami papierowymi, do użytku domowego, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z talerzami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku
z talerzami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z ręcznikami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z ręcznikami,
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z saszetkami biodrowymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z saszetkami biodrowymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku
z flagami z tworzyw sztucznych, Usługi sprzedaży hurtowej
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w związku z flagami z tworzyw sztucznych, Usługi sprzedaży
detalicznej w związku z brelokami do kluczy [kółka do kluczy z ozdobami lub dekoracyjnymi zawieszkami], Usługi
sprzedaży hurtowej w związku z brelokami do kluczy [kółka do kluczy z ozdobami lub dekoracyjnymi zawieszkami],
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z kocami na kanapę, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z kocami na kanapę, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z portfelami,
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z portfelami, Usługi
sprzedaży detalicznej w związku z portfelami skórzanymi,
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z portfelami skórzanymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z kalendarzami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z kalendarzami,
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z gazetami, Usługi
sprzedaży hurtowej w związku z gazetami, Usługi sprzedaży
detalicznej w związku z napojami bezalkoholowymi, Usługi
sprzedaży hurtowej w związku z napojami bezalkoholowymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z kawą, Usługi
sprzedaży hurtowej w związku z kawą, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z deskorolkami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z deskorolkami, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z deskami surfingowymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z deskami surfingowymi, Usługi sprzedaży
detalicznej w związku z deskami do wakeboardingu, Usługi
sprzedaży hurtowej w związku z deskami do wakeboardingu, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z wrotkami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z wrotkami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z otwieraczami do butelek, Usługi
sprzedaży hurtowej w związku z otwieraczami do butelek,
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z magnesami, Usługi
sprzedaży hurtowej w związku z magnesami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze smyczami [paskami] do noszenia, Usługi sprzedaży hurtowej w związku ze smyczami [paskami] do noszenia, Usługi sprzedaży detalicznej w związku
z bikini, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z bikini.
(210) 538101
(220) 2021 12 23
(731) ALEKSANDEREK PAULINA, Wieluń
(540) (znak słowny)
(540) Dolly Glam
(510), (511) 25 Odzież, Części odzieży, obuwia i nakryć głowy, Obuwie, Nakrycia głowy, Sukienki damskie, Spodnie,
Spódnico-spodnie, Spódnice, Swetry, Kurtki, Płaszcze, Narzutki na ramiona, Bluzy z kapturem, Bluzy dresowe, Koszule, Topy [odzież], T-shirty z krótkim rękawem, Bluzki, Halki,
półhalki, Bielizna, Bielizna nocna, Bielizna funkcjonalna, Body
[bielizna], Czapki jako nakrycia głowy, Buty damskie, Buty
dziecięce, Chusty [odzież], Apaszki [chustki], Szale i chusty na głowę, Szaliki, Rękawiczki, Akcesoria na szyję, Berety,
Bandany, Bezrękawniki, Bielizna osobista i nocna, Blezery,
Biustonosze, Bikini, Odzież męska, damska i dziecięca, Kąpielówki, Płaszcze kąpielowe, Okrycia zakładane na kostiumy
kąpielowe, Kostiumy kąpielowe, Skarpetki, Rajstopy, Komplety koszulek i spodenek, Komplety odzieżowe ze spodenkami, Garnitury, Spodenki, Kombinezony, Kapelusze, Okrycia
wierzchnie [odzież], Kamizelki, Gorsety, Majtki, 35 Usługi
sprzedaży detalicznej związane ze sprzedażą odzieży i dodatków odzieżowych, Usługi sklepów detalicznych online
obejmujące odzież, Usługi sprzedaży detalicznej w związku
z odzieżą, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z odzieżą,
Usługi w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej odzieży, Usługi reklamowe w zakresie odzieży, Usługi w zakresie
sklepów detalicznych w branży odzieżowej, Usługi handlu
detalicznego w odniesieniu do akcesoriów odzieżowych,
Usługi w zakresie wysyłkowej sprzedaży detalicznej akcesoriów odzieżowych, Usługi sprzedaży detalicznej świadczone
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online w zakresie artykułów odzieżowych, Sprzedaż detaliczna kart przedpłaconych dla osób trzecich do zakupu odzieży,
Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w związku z następującymi towarami: odzież, części odzieży, obuwia i nakryć
głowy, obuwie, nakrycia głowy, sukienki damskie, spodnie,
spódnico-spodnie, spódnice, swetry, kurtki, płaszcze, narzutki na ramiona, bluzy z kapturem, bluzy dresowe, koszule,
topy [odzież], t-shirty z krótkim rękawem, bluzki, halki, półhalki, bielizna, bielizna nocna, bielizna funkcjonalna, body [bielizna], czapki jako nakrycia głowy, buty damskie, buty dziecięce, chusty [odzież], apaszki [chustki], szale i chusty na głowę,
szaliki, rękawiczki, akcesoria na szyję, berety, bandany, bezrękawniki, bielizna osobista i nocna, blezery, biustonosze, bikini, odzież męska, damska i dziecięca, kąpielówki, płaszcze kąpielowe, okrycia zakładane na kostiumy kąpielowe, kostiumy
kąpielowe, skarpetki, rajstopy, komplety koszulek i spodenek,
komplety odzieżowe ze spodenkami, garnitury, spodenki,
kombinezony, kapelusze, okrycia wierzchnie [odzież], kamizelki, gorsety, majtki.
(210)
(731)
(540)
(540)

538102
(220) 2021 12 27
TCHORZ RYSZARD AUTODORADCA, Czerlejno
(znak słowno-graficzny)
Autodoradca Poznań Ryszard Tchorz

(531) 27.05.01, 29.01.12, 18.01.07
(510), (511) 12 Pojazdy, Części i akcesoria do pojazdów, Pojazdy dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,
Pojazdy elektryczne, Pojazdy kierowane automatycznie, Pojazdy hybrydowe, Badania i analizy techniczne dotyczące
diagnostyki pojazdów samochodowych, Autobusy, Autobusy z napędem elektrycznym, Autokary, Automatycznie sterowane [bez operatora] traktory do przeładunku materiałów,
Automatycznie sterowane [bez operatora] wózki do przeładunku materiałów, Bagażniki do zakładania na pojazdy,
Bagażowe (Wózki -), Ciągniki siodłowe, Ciężarówki, Ciągniki
siodłowe z naczepą, Ciągniki elektryczne [pojazdy], Ciągniki
do ładunków, Ciągniki do celów rolniczych, Ciągniki, Chłodzone przyczepy, Ciężarówki przemysłowe, Ciężarówki transportowe, Ciężarówki wywrotki ze sztywną ramą, Ciężarówki
z kubłem wyciągu pochyłego, Ciężarówki z wbudowanym
dźwigiem, Cysterny [pojazdy lądowe], Karawany, Kampery,
Gokarty, Mikrobusy, Motocykle, Pojazdy mechaniczne, Pojazdy pomocy drogowej, Pojazdy przemysłowe, Przyczepy
kempingowe, Przyczepy drogowe, Samochody, Samochody
hybrydowe, 35 Dostarczanie informacji handlowych konsumentom, Dostarczanie informacji konsumentom na temat
towarów i usług, Dostarczanie informacji za pośrednictwem
internetu na temat sprzedaży samochodów, Udostępnianie
informacji o produktach konsumenckich, Udzielanie porad
dla konsumentów o produktach, Usługi doradcze dotyczące
zakupu towarów w imieniu firm, Usługi doradcze dotyczące
zakupu towarów na rzecz osób trzecich, Badania rynkowe,
Usługi analizy i informacji biznesowej oraz badania rynkowe,
Analiza cen, Analiza danych biznesowych, Analiza danych
i statystyk dotyczących badań rynkowych, Analiza danych
statystycznych z badań rynku, Analizy danych badań rynkowych, Analizy badań rynkowych, Prognozy rynkowe,
41 Prowadzenie warsztatów [szkolenia], Prowadzenie warsztatów [szkolenia] dotyczących konserwacji silników samochodowych, Prowadzenie warsztatów [szkolenia] dotyczą-
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cych napraw silników samochodowych, Przekazywanie
know-how [szkolenia], Publikowanie dokumentów z dziedziny szkolenia, nauki, prawa publicznego i spraw socjalnych,
Szkolenia biznesowe, Szkolenia edukacyjne, Szkolenia zawodowe w zakresie mechaniki, Usługi szkolenia zawodowego,
Publikowanie czasopism elektronicznych, Publikowanie
czasopism internetowych, Publikowanie czasopism w postaci elektronicznej w Internecie, Publikowanie dokumentów, Publikowanie fotografii, Publikowanie druków, również
w formie elektronicznej, innych niż do celów reklamowych,
Publikowanie drogą elektroniczną, Publikowanie druków
w formie elektronicznej w Internecie, Publikowanie druków
w formie elektronicznej, Publikowanie drukowanych materiałów edukacyjnych, Publikowanie dydaktycznych materiałów edukacyjnych, Publikowanie elektroniczne, Publikowanie książek i czasopism elektronicznych online, Publikowanie
magazynów konsumenckich, Publikowanie multimedialne
książek, Publikowanie multimedialne magazynów, czasopism i gazet, Redagowanie tekstów pisanych, Usługi dziennikarskie.
(210) 538103
(220) 2021 12 23
(731) JANKIEWICZ KACPER WEEBO, Kalisz
(540) (znak słowny)
(540) NANOMOOD FORTE
(510), (511) 5 Suplementy diety i preparaty dietetyczne,
Suplementy dietetyczne i odżywcze, Suplementy diety zawierające białko, Mineralne suplementy diety, Mineralne
suplementy odżywcze, Suplementy z wapniem, Odżywcze
suplementy diety, Białkowe suplementy diety, Przeciwutleniające suplementy diety, Suplementy z siarą, Suplementy
żywnościowe, Suplementy diety, Probiotyki jako suplementy, Suplementy ziołowe, Suplementy prebiotyczne, Przeciwutleniające suplementy, Suplementy odżywcze w płynie, Suplementy diety w płynie, Suplementy diety dla sportowców,
Suplementy diety dla ludzi, Suplementy diety dla niemowląt, Suplementy ziołowe w płynie, Suplementy mineralne
do żywności, Dodatki dietetyczne, Dodatki witaminowe, Dodatki odżywcze, Dodatki witaminowe i mineralne, Lecznicze
dodatki do żywności, Dodatki witaminowe w płynie, Uzupełniające dodatki do żywności do celów medycznych, Dodatki
do żywności do celów niemedycznych, Dietetyczne dodatki
do żywności, Żywność dla diet medycznych, Produkty żywnościowe dla niemowląt, Żywność dietetyczna do celów
leczniczych, Balony energetyzujące stanowiące zamienniki
posiłków zawierające dodatki odżywcze, Mieszanki do picia
w proszku z dodatkami odżywczymi, Dożylne ciecze do nawadniania, odżywiania i podawania preparatów farmaceutycznych, Preparaty dietetyczne i odżywcze, Witaminy i preparaty witaminowe, Tabletki witaminowe, Preparaty witaminowe, Suplementy diety sporządzone głównie z witamin,
Preparaty witaminowe i mineralne, Napoje witaminizowane,
Preparaty witaminowe w postaci suplementów diety, Suplementy żywnościowe w postaci proszku, 35 Usługi sprzedaży
hurtowej w związku z suplementami diety, Usługi sprzedaży
detalicznej w związku z suplementami diety, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z dodatkami odżywczymi, Usługi
sprzedaży detalicznej w związku z dodatkami witaminowymi i mineralnymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku
z żywnością dla diet medycznych, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z dietetycznymi dodatkami do żywności, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z dodatkami odżywczymi,
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z dodatkami witaminowymi i mineralnymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z żywnością dla diet medycznych, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z dietetycznymi dodatkami do żywności,
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Usługi sprzedaży detalicznej związane ze sprzedażą odzieży i dodatków odzieżowych, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku z odzieżą, Usługi sprzedaży detalicznej w związku
z odzieżą, Usługi handlu detalicznego w zakresie żywności,
Udostępnianie informacji o produktach konsumenckich dotyczących żywności lub napojów, Usługi bezobsługowych
sklepów detalicznych w odniesieniu do żywności, Usługi
handlu detalicznego związane z przyrządami do przygotowywania żywności, Usługi sprzedaży detalicznej w związku
ze sprzętem do przyrządzania żywności, Usługi sprzedaży
hurtowej w związku ze sprzętem do przyrządzania żywności, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie artykułów sportowych, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie artykułów
sportowych.
538104
(220) 2021 12 23
MATCZAK GRZEGORZ, TOMASZEWSKA JOLANTA
PROBIO KOŁO SPÓŁKA CYWILNA, Koło
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FOAM ROYAL

(210)
(731)

(531) 26.01.01, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 10 Materace do celów medycznych, Materace
zmiennociśnieniowe do użytku medycznego, Materace ortopedyczne do użytku medycznego, Materace nadmuchiwane do celów medycznych, Materace dmuchane do celów
medycznych, Materace powietrzne dla niemowląt [do celów
medycznych], Materace powietrzne dla dzieci [do celów medycznych], Materace przeciwodleżynowe, Materace położnicze, Materace przeciw odleżynom, Materace nadmuchiwane
do celów ortopedycznych, Materace ortopedyczne zapobiegające tworzeniu się odleżyn, Materace do wózków szpitalnych dla pacjentów, Segmentowe, nadmuchiwane, lecznicze
materace o niskiej stratności powietrza, Ochraniacze na materace dla osób cierpiących na inkontynencję, Meble i pościel
do celów medycznych, sprzęt do przenoszenia pacjentów,
Aparaty i instrumenty medyczne i weterynaryjne, Urządzenia
i przyrządy do fizjoterapii, 20 Materace, Materace łóżkowe,
Materace sprężynowe, Materace piankowe, Materace ogniotrwałe, Materace dmuchane, Materace kempingowe, Łóżka,
pościel, materace, poduszki, Wierzchnie nakładki na materace, Nakładki wierzchnie na materace, Materace sprężynowe
do łóżek, Materace typu futon [inne niż materace położnicze],
Materace z lateksu, Nakładki na materace, Podstawy pod materace, Piankowe materace kempingowe, Materace nadmuchiwane kempingowe, Pływające nadmuchiwane materace,
Materace dmuchane kempingowe, Materace [inne niż materace położnicze], Maty kempingowe do spania [materace],
Materace puchowe z pierzem [piernaty], Materace wykonane
z elastycznego drewna, Materace dmuchane, do celów niemedycznych, Sprężynowa podstawa materaca [box spring],
Łóżka zawierające materace z wkładem sprężynowym, Maty
do drzemki [poduszki lub materace], Materace dmuchane,
nie do celów medycznych, Przenośne materace do użytku
w samochodach, Materace nadmuchiwane, inne niż do celów medycznych, Pościel, oprócz bielizny pościelowej, Maty
do spania, 35 Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w za-
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kresie następujących towarów: materace, materace łóżkowe,
materace sprężynowe, materace piankowe, materace ogniotrwałe, materace dmuchane, materace kempingowe, łóżka,
pościel, materace, poduszki, wierzchnie nakładki na materace, nakładki wierzchnie na materace, materace sprężynowe
do łóżek, materace typu futon [inne niż materace położnicze], materace z lateksu, nakładki na materace, podstawy
pod materace, piankowe materace kempingowe, materace
nadmuchiwane kempingowe, pływające nadmuchiwane
materace, materace dmuchane kempingowe, materace
[inne niż materace położnicze], maty kempingowe do spania
[materace], materace puchowe z pierzem [piematy], materace wykonane z elastycznego drewna, materace dmuchane,
do celów niemedycznych, sprężynowa podstawa materaca
[box spring], łóżka zawierające materace z wkładem sprężynowym, maty do drzemki [poduszki lub materace], materace
dmuchane, nie do celów medycznych, przenośne materace
do użytku w samochodach, materace nadmuchiwane, inne
niż do celów medycznych, pościel, oprócz bielizny pościelowej, maty do spania, materace do celów medycznych, materace zmiennociśnieniowe do użytku medycznego, materace
ortopedyczne do użytku medycznego, materace nadmuchiwane do celów medycznych, materace dmuchane do celów
medycznych, materace powietrzne dla niemowląt [do celów
medycznych], materace powietrzne dla dzieci [do celów
medycznych], materace przeciwodleżynowe, materace położnicze, materace przeciw odleżynom, materace nadmuchiwane do celów ortopedycznych, materace ortopedyczne
zapobiegające tworzeniu się odleżyn, materace do wózków
szpitalnych dla pacjentów, segmentowe, nadmuchiwane,
lecznicze materace o niskiej stratności powietrza, ochraniacze na materace dla osób cierpiących na inkontynencję, meble i pościel do celów medycznych, sprzęt do przenoszenia
pacjentów, aparaty i instrumenty medyczne i weterynaryjne,
urządzenia i przyrządy do fizjoterapii.
(210) 538106
(220) 2021 12 23
(731) KARULEWSKI MICHAŁ, Płock
(540) (znak słowny)
(540) PLPD
(510), (511) 25 Akcesoria na szyję, Nakrycia głowy, Obuwie,
Odzież, Skórzane nakrycia głowy, Daszki [nakrycia głowy],
Czapki [nakrycia głowy], Czepki damskie [nakrycia głowy],
Daszki przeciwsłoneczne [nakrycia głowy], Sportowe nakrycia głowy [inne niż kaski], Golfy [odzież], Chusty [odzież],
Odzież dziana, Bliźniaki [odzież], Swetry [odzież], Odzież
codzienna, Poszetki [odzież], Szorty [odzież], Sztormiaki
[odzież], Odzież futrzana, Daszki [odzież], Kaptury [odzież],
Mufki [odzież], Woalki, welony [odzież], Opaski na głowę
[odzież], Topy [odzież], Odzież wieczorowa, Odzież skórzana, Szaliki [odzież], Odzież damska, Odzież tkana, Body
[odzież], Odzież wełniana, Odzież pluszowa, Odzież lniana,
Odzież jedwabna, Odzież dziewczęca, Odzież kaszmirowa,
Kurtki [odzież], Paski [odzież], Dzianina [odzież], Kombinezony [odzież], Gabardyna [odzież], Futra [odzież], Odzież
wierzchnia dla pań, Odzież wierzchnia dla kobiet, Zestawy
typu „bliźniak” [odzież], Pulowery bez rękawów [odzież],
Dolne części ubrań [odzież], Kurtki jako odzież sportowa,
Garnitury w sportowym stylu, Gorsety [odzież, wyroby gorseciarskiej, Komplety odzieżowe ze spodenkami, Odzież
męska, damska i dziecięca, Odzież wierzchnia na złe warunki
pogodowe, Sukienki damskie, Letnie sukienki, Skórzane sukienki, Sukienki skórzane, Cheongsams [chińskie sukienki],
Luźne sukienki ciążowe, Sukienki ciążowe, Damskie sukienki
na uroczystości, Luźne sukienki o prostym kroju, Koszule,
Koszule codzienne, Koszule sportowe, Koszule zapinane,
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Koszule eleganckie, Tkane koszule, Koszule ciążowe, Koszule sztruksowe, Koszulki polo, Koszule z kołnierzykiem,
Koszule z dzianiny, Szerokie koszule wierzchnie, Koszule
z golfem, Koszulki bez rękawów, Koszulki z nadrukami, Koszule niezapięte pod szyją, Koszule z długimi rękawami,
Koszule z krótkimi rękawami, Koszulki z krótkim rękawem,
Okrycia [narzutki] nakładane na koszule nocne, Koszule hawajskie z guzikami z przodu, Spodnie, Spódnico-spodnie,
Spódnica-spodnie, Spódnice, Eleganckie spodnie, Spodnie
sztruksowe, Spodnie skórzane, Spodnie ciążowe, Bryczesy
[spodnie], Spodnie [nieformalne], Krótkie spodnie, Spodnie
dresowe, Spódnice golfowe, Spódnico-spodenki, Spódniczki baletowe, Taśmy do spodni pod stopy, Spodnie pumpy [alladynki], Spodnie ze stretchu, Kostiumy ze spódnicą,
Spodniumy [kostiumy ze spodniami dla kobiet], Spodnie
do kolan [bryczesy], Męskie i damskie kurtki, płaszcze,
spodnie i kamizelki, Garnitury typu zoot suit [z workowatymi spodniami i długą, szeroką w ramionach marynarką],
Kombinezony, Żakiety z dzianiny, Swetry, Swetry rozpinane,
Swetry polo, Swetry marynarskie, Swetry z golfem, Swetry
bez rękawów, Swetry z półgolfem, Swetry z okrągłym wykończeniem przy szyi, Płaszcze, Płaszcze skórzane, Płaszcze
wieczorowe, Płaszcze plażowe, Płaszcze futrzane, Peleryny
[płaszcze], Płaszcze damskie, Płaszcze kąpielowe, Płaszcze
zimowe, Płaszcze przeciwdeszczowe, Grube płaszcze, Płaszcze z bawełny, Krótkie płaszcze [do samochodu], Płaszcze
i kurtki futrzane, Kurtki, Kurtki skórzane, Kurtki budrysówki,
Kurtki dżinsowe, Kurtki dresowe, Długie kurtki, Kurtki futrzane, Kurtki puchowe, Kurtki narciarskie, Kurtki bluzy, Grube
kurtki, Ocieplane kurtki, Kurtki wierzchnie, Kurtki dwustronne, Kurtki pilotki, Kurtki sportowe, Krótkie kurtki ciepłe, Ciepłe kurtki robocze, Kurtki z rękawami, Kurtki bez rękawów,
Kurtki przeciwdeszczowe z kapturem, Krótkie luźne kurtki
do pasa, Dwurzędowe kurtki marynarskie [bosmanki], Kurtki z kapturem chroniące przed zimnem i wiatrem, Apaszki
[chustki], Chustki [apaszki], Chustki na głowę, Czapki wełniane, Czapki futrzane, Czapki bejsbolówki, Czapki dziane,
Czapki z pomponem, Czapki bez daszków, Czapki z daszkiem, Czapki ze sztucznego futra, Kapelusze, Kapelusze
przeciwsłoneczne, Kapelusze plażowe, Kapelusze futrzane,
Kapelusze słomkowe, Toczki [kapelusze], Cylindry [kapelusze], Modne kapelusze, Szale-tuby, Chusty, Szale na głowę,
Szale, Szaliki, Kaszmirowe szale, Szaliki jedwabne, Szale
i etole, Długie szale damskie, Szale [tylko z trykotu], Szale
i chusty na głowę, Szaliki do zawijania wokół szyi, Bolerka,
Spodnie dziecięce, Buty dziecięce, Wyprawki dziecięce
[odzież], Majtki dziecięce [odzież], Kostiumy do użytku podczas dziecięcych zabaw przebieranych, Obuwie robocze,
Obuwie wojskowe, Obuwie piłkarskie, Obuwie gimnastyczne, Tenisówki [obuwie], Obuwie lekkoatletyczne, Obuwie
sportowe, Obuwie przeciwdeszczowe, Obuwie codzienne,
Obuwie damskie, Obuwie gumowe, Obuwie wspinaczkowe, Balerinki [obuwie], Obuwie plażowe, Wkładki [obuwie], Obuwie rekreacyjne, Obuwie na polowania, Obuwie
do golfa, Obuwie do wspinaczki, Obuwie dla mężczyzn,
Obuwie codziennego użytku, Obuwie dla kobiet, Obuwie
dla niemowląt, Obuwie do uprawiania sportów, Obuwie
do łowienia ryb, Obuwie wykonane z drewna, Obuwie
na plażę, Obuwie wykonane z winylu, Obuwie dla rybaków,
Obuwie inne niż sportowe, Kalosze [wkładane na obuwie],
Obuwie męskie i damskie, Buty treningowe [obuwie sportowe], Obuwie [z wyjątkiem obuwia ortopedycznego], Buty
tenisowe [obuwie sportowe], Pasy do obuwia łączące podeszwę z cholewką [obuwie pasowe], Obuwie do celów rekreacji, Obuwie, Rękawiczki [odzież], Odzież męska, damska
i dziecięca, 35 Usługi reklamowe w zakresie odzieży, Usługi
sprzedaży detalicznej związane ze sprzedażą odzieży i do-
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datków odzieżowych, Usługi sklepów detalicznych online
obejmujące odzież, Usługi sprzedaży detalicznej w związku
z odzieżą, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z odzieżą,
Usługi w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej odzieży,
Usługi w zakresie sklepów detalicznych w branży odzieżowej, Usługi handlu detalicznego w odniesieniu do akcesoriów odzieżowych, Usługi w zakresie wysyłkowej sprzedaży
detalicznej akcesoriów odzieżowych, Usługi sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie artykułów odzieżowych, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z nakryciami
głowy, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z nakryciami
głowy, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z obuwiem,
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z obuwiem, Usługi
sprzedaży detalicznej w zakresie bielizny, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie bielizny, Sprzedaż detaliczna kart
przedpłaconych dla osób trzecich do zakupu odzieży.
(210) 538107
(220) 2021 12 23
(731) CIOSEK EWELINA TORTOWE CIOCHO, Katowice
(540) (znak słowny)
(540) Ciocho
(510), (511) 30 Wyroby cukiernicze, Nielecznicze wyroby cukiernicze, Ciasta, Ciastka, Ciasteczka, Słodkie polewy
i nadzienia, Ciasta [słodkie lub słone], Słodkie dekoracje
do ciast, Tarty (słodkie lub słone), Słodkie wyroby cukiernicze (nie dla celów medycznych), Słodkie bułeczki, Wiedeńskie wypieki, Ciasto na wypieki, Słodkie bułeczki typu
muffin, Gotowane wyroby cukiernicze, Słodycze nielecznicze, Słodycze owocowe, Słodycze czekoladowe, Słodycze
lodowe, Serniki, Bezy, Makaroniki [wyroby cukiernicze], Tort
lodowy, Torty Pawłowej z orzechami laskowymi, Wyroby
cukiernicze, ciasta, tarty i ciasteczka, Tarty, Brownie [ciastka czekoladowe], Ciastka na patyku, Ciastka serowe, Ciastka migdałowe, Ciastka herbaciane, Ciastka czekoladowe,
Ciastka ryżowe [senbei], Cukry, naturalne słodziki, polewy
cukiernicze i nadzienia, produkty pszczele, Lód, lody spożywcze, mrożone jogurty i sorbety, 35 Usługi handlu detalicznego w zakresie żywności, Udostępnianie informacji
o produktach konsumenckich dotyczących żywności lub
napojów, Usługi handlu detalicznego związane z przyrządami do przygotowywania żywności, Usługi bezobsługowych sklepów detalicznych w odniesieniu do żywności,
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z wyrobami cukierniczymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z wyrobami cukierniczymi, Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej
w związku z następującymi towarami: wyroby cukiernicze,
nielecznicze wyroby cukiernicze, ciasta, ciastka, ciasteczka,
słodkie polewy i nadzienia, ciasta [słodkie lub słone], słodkie
dekoracje do ciast, tarty (słodkie lub słone), słodkie wyroby
cukiernicze (nie dla celów medycznych), słodkie bułeczki,
wiedeńskie wypieki, ciasto na wypieki, słodkie bułeczki
typu muffin, gotowane wyroby cukiernicze, słodycze nielecznicze, słodycze owocowe, słodycze czekoladowe, słodycze lodowe, serniki, bezy, makaroniki [wyroby cukiernicze], tort lodowy, torty Pawłowej z orzechami laskowymi,
wyroby cukiernicze, ciasta, tarty i ciasteczka, tarty, brownie
[ciastka czekoladowe], ciastka na patyku, ciastka serowe,
ciastka migdałowe, ciastka herbaciane, ciastka czekoladowe, ciastka ryżowe [senbei], cukry, naturalne słodziki, polewy cukiernicze i nadzienia, produkty pszczele, lód, lody
spożywcze, mrożone jogurty i sorbety.
(210) 538108
(220) 2021 12 23
(731) KARULEWSKI MICHAŁ, Płock
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) PLPD

(531) 27.05.01, 24.01.01
(510), (511) 25 Akcesoria na szyję, Nakrycia głowy, Obuwie,
Odzież, Skórzane nakrycia głowy, Daszki [nakrycia głowy],
Czapki [nakrycia głowy], Czepki damskie [nakrycia głowy],
Daszki przeciwsłoneczne [nakrycia głowy], Sportowe nakrycia głowy [inne niż kaski], Golfy [odzież], Chusty [odzież],
Odzież dziana, Bliźniaki [odzież], Swetry [odzież], Odzież codzienna, Poszetki [odzież], Szorty [odzież], Sztormiaki [odzież],
Odzież futrzana, Daszki [odzież], Kaptury [odzież], Mufki
[odzież], Woalki, welony [odzież], Opaski na głowę [odzież],
Topy [odzież], Odzież wieczorowa, Odzież skórzana, Szaliki
[odzież], Odzież damska, Odzież tkana, Body [odzież], Odzież
wełniana, Odzież pluszowa, Odzież lniana, Odzież jedwabna,
Odzież dziewczęca, Odzież kaszmirowa, Kurtki [odzież], Paski
[odzież], Dzianina [odzież], Kombinezony [odzież], Gabardyna [odzież], Futra [odzież], Odzież wierzchnia dla pań, Odzież
wierzchnia dla kobiet, Zestawy typu „bliźniak” [odzież], Pulowery bez rękawów [odzież], Dolne części ubrań [odzież],
Kurtki jako odzież sportowa, Duże luźne kaptury [odzież],
Ocieplacze na ręce [odzież], Odzież z imitacji skóry, Garnitury
w sportowym stylu, Gorsety [odzież, wyroby gorseciarskie],
Komplety odzieżowe ze spodenkami, Odzież męska, damska
i dziecięca, Odzież wierzchnia na złe warunki pogodowe, Sukienki damskie, Letnie sukienki, Skórzane sukienki, Sukienki
skórzane, Cheongsams [chińskie sukienki], Luźne sukienki
ciążowe, Sukienki ciążowe, Damskie sukienki na uroczystości,
Luźne sukienki o prostym kroju, Koszule, Koszule codzienne,
Koszule sportowe, Koszule zapinane, Koszule eleganckie,
Tkane koszule, Koszule ciążowe, Koszule sztruksowe, Koszulki polo, Koszule z kołnierzykiem, Koszule z dzianiny, Szerokie
koszule wierzchnie, Koszule z golfem, Koszulki bez rękawów,
Koszulki z nadrukami, Koszule niezapięte pod szyją, Koszule
z długimi rękawami, Koszule z krótkimi rękawami, Koszulki
z krótkim rękawem, Okrycia [narzutki] nakładane na koszule
nocne, Koszule hawajskie z guzikami z przodu, Spodnie, Spódnico-spodnie, Spódnica-spodnie, Spódnice, Eleganckie spodnie,
Spodnie sztruksowe, Spodnie skórzane, Spodnie ciążowe,
Bryczesy [spodnie], Spodnie [nieformalne], Krótkie spodnie,
Spodnie dresowe, Spódnice golfowe, Spódnico-spodenki,
Spódniczki baletowe, Taśmy do spodni pod stopy, Spodnie
pumpy [alladynki], Spodnie ze stretchu, Kostiumy ze spódnicą, Spodnie do kolan [bryczesy], Męskie i damskie kurtki,
płaszcze, spodnie i kamizelki, Garnitury typu zoot suit [z workowatymi spodniami i długą, szeroką w ramionach marynarką], Kombinezony, Żakiety z dzianiny, Swetry, Swetry rozpinane, Swetry polo, Swetry marynarskie, Swetry z golfem, Swetry
bez rękawów, Swetry z półgolfem, Swetry z okrągłym wykończeniem przy szyi, Płaszcze, Płaszcze skórzane, Płaszcze
wieczorowe, Płaszcze plażowe, Płaszcze futrzane, Peleryny
[płaszcze], Płaszcze damskie, Płaszcze kąpielowe, Płaszcze zimowe, Płaszcze przeciwdeszczowe, Grube płaszcze, Płaszcze
z bawełny, Krótkie płaszcze [do samochodu], Płaszcze i kurtki futrzane, Kurtki, Kurtki skórzane, Kurtki budrysówki, Kurt-
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ki dżinsowe, Kurtki dresowe, Długie kurtki, Kurtki futrzane,
Kurtki puchowe, Kurtki narciarskie, Kurtki bluzy, Grube kurtki,
Ocieplane kurtki, Kurtki wierzchnie, Kurtki dwustronne, Kurtki
pilotki, Kurtki sportowe, Krótkie kurtki cieple, Ciepłe kurtki robocze, Kurtki z rękawami, Kurtki bez rękawów, Kurtki przeciwdeszczowe z kapturem, Krótkie luźne kurtki do pasa, Dwurzędowe kurtki marynarskie [bosmanki], Kurtki z kapturem
chroniące przed zimnem i wiatrem, Apaszki [chustki], Chustki
[apaszki], Chustki na głowę, Czapki wełniane, Czapki futrzane, Czapki bejsbolówki, Czapki dziane, Czapki z pomponem,
Czapki bez daszków, Czapki z daszkiem, Czapki ze sztucznego futra, Kapelusze, Kapelusze przeciwsłoneczne, Kapelusze
plażowe, Kapelusze futrzane, Kapelusze słomkowe, Toczki
[kapelusze], Cylindry [kapelusze], Modne kapelusze, Szale-tuby, Chusty, Szale na głowę, Szale, Szaliki, Kaszmirowe szale,
Szaliki jedwabne, Szale i etole, Długie szale damskie, Szale
[tylko z trykotu], Szale i chusty na głowę, Szaliki do zawijania
wokół szyi, Bolerka, Spodnie dziecięce, Buty dziecięce, Wyprawki dziecięce [odzież], Majtki dziecięce [odzież], Kostiumy
do użytku podczas dziecięcych zabaw przebieranych, Obuwie robocze, Obuwie wojskowe, Obuwie piłkarskie, Obuwie
gimnastyczne, Tenisówki [obuwie], Obuwie lekkoatletyczne, Obuwie sportowe, Obuwie przeciwdeszczowe, Obuwie
codzienne, Obuwie damskie, Obuwie gumowe, Obuwie
wspinaczkowe, Balerinki [obuwie], Obuwie plażowe, Wkładki
[obuwie], Obuwie rekreacyjne, Obuwie na polowania, Obuwie do golfa, Obuwie do wspinaczki, Obuwie dla mężczyzn,
Obuwie codziennego użytku, Obuwie dla kobiet, Obuwie
dla niemowląt, Obuwie do uprawiania sportów, Obuwie
do łowienia ryb, Obuwie wykonane z drewna, Obuwie
na plażę, Obuwie wykonane z winylu, Obuwie dla rybaków,
Obuwie inne niż sportowe, Kalosze [wkładane na obuwie],
Obuwie męskie i damskie, Buty treningowe [obuwie sportowe], Obuwie [z wyjątkiem obuwia ortopedycznego], Buty
tenisowe [obuwie sportowe], Pasy do obuwia łączące podeszwę z cholewką [obuwie pasowe], Obuwie do celów rekreacji, Obuwie, Rękawiczki [odzież], Odzież męska, damska
i dziecięca, 35 Usługi reklamowe w zakresie odzieży, Usługi
sprzedaży detalicznej związane ze sprzedażą odzieży i dodatków odzieżowych, Usługi sklepów detalicznych online
obejmujące odzież, Usługi sprzedaży detalicznej w związku
z odzieżą, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z odzieżą,
Usługi w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej odzieży,
Usługi w zakresie sklepów detalicznych w branży odzieżowej, Usługi handlu detalicznego w odniesieniu do akcesoriów odzieżowych, Usługi w zakresie wysyłkowej sprzedaży
detalicznej akcesoriów odzieżowych, Usługi sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie artykułów odzieżowych, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z nakryciami
głowy, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z nakryciami
głowy, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z obuwiem,
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z obuwiem, Usługi
sprzedaży detalicznej w zakresie bielizny, Usługi sprzedaży
hurtowej w zakresie bielizny, Sprzedaż detaliczna kart przedpłaconych dla osób trzecich do zakupu odzieży.
538112
(220) 2021 12 27
ALUHOUSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Gierałtowice
(540) (znak słowny)
(540) ALUMODERN
(510), (511) 6 Stolarskie wyroby aluminiowe: drzwi, okna,
osłony okienne, profile, rynny, formy, ramy do okien przesuwnych, materiały do krycia dachów, Metalowe drzwi,
bramy, okna i osłony okienne, Metalowe okucia stolarskie,
(210)
(731)
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19 Niemetalowe drzwi, bramy, okna i osłony okienne,
20 Wyroby stolarskie, 35 Usługi sprzedaży stolarskich wyrobów aluminiowych prowadzone w sposób tradycyjny
w warsztacie, sklepie stacjonarnym, lub przy użyciu urządzeń do komunikowania na odległość oraz za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych/sieci komórkowych
i Internetu, 37 Stolarstwo [naprawa], Stolarstwo meblowe
[naprawa], 40 Usługi stolarskie [wytwarzanie na zamówienie wyrobów stolarskich], Usługi stolarskie, Stolarstwo
[produkcja na zamówienie], Stolarstwo meblowe (produkcja na zamówienie).
538140
(220) 2021 12 27
PREMIUM SALES GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opole
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PSG EKOENERGIA

(210)
(731)

Nr ZT04/2022

(540) „Pniówek” ZZg JSW S.A.

(531)

29.01.14, 27.05.01, 15.01.17, 15.01.19, 24.17.02, 24.17.25,
15.07.09
(510), (511) 45 Usługi prawne związane z negocjacją kontraktów dla osób trzecich.
(210) 538151
(220) 2021 12 27
(731) SUCHY DOROTA, Chorzów
(540) (znak graficzny)
(540)

(531) 26.01.05, 26.01.07, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.13
(510), (511) 11 Pompy ciepła do przetwarzania energii,
37 Montaż i konserwacja instalacji fotowoltaicznych.
(210)
(731)
(540)
(540)

538141
(220) 2021 12 27
BEDNARCZYK RAFAŁ, Gdańsk
(znak słowno-graficzny)
Hats Off ALKO OUTLET

(531)

26.04.05, 26.04.14, 26.04.18, 02.01.05, 02.01.16, 27.05.01,
27.05.05, 29.01.13
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej w związku z napojami alkoholowymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku
z napojami alkoholowymi.
(210)
(731)
(540)
(540)

538144
(220) 2021 12 27
SCHEFFS MAŁGORZATA, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
SIVEL

(531) 26.11.03, 26.11.08, 27.05.01
(510), (511) 37 Usługi budowlane i naprawy budynków.
538146
(220) 2021 12 27
ZWIĄZEK ZAWODOWY GÓRNIKÓW JASTRZĘBSKIEJ
SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A.PNIÓWEK, Pawłowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(210)
(731)

(531) 29.01.12, 26.13.25, 26.02.03
(510), (511) 25 Części odzieży, obuwia i nakryć głowy, Nakrycia głowy, Obuwie, Odzież, 36 Pozyskiwanie funduszy
na projekty humanitarne, Pozyskiwanie funduszy na projekty pomocy zagranicznej, Organizowanie zbiórek finansowych, Organizowanie zbiórek charytatywnych [na rzecz
osób trzecich], Organizowanie zbierania funduszy, Organizowanie wydarzeń mających na celu zbieranie funduszy
na cele charytatywne, Organizowanie funduszy na cele
dobroczynne, Organizowanie działań mających na celu
zbieranie funduszy na cele biznesowe, Organizowanie
działań mających na celu zbieranie funduszy na cele charytatywne, Organizacja zbiórek pieniężnych, Organizacja
zbiórek charytatywnych, Organizacja zbiórek, Oferowanie
dotacji na projekty uświadamiające w dziedzinie ochrony
środowiska i zdrowia, Inwestowanie funduszy na cele charytatywne, Gromadzenie funduszy na cele charytatywne
za pomocą imprez rozrywkowych, Gromadzenie funduszy
na cele charytatywne poprzez sprzedaż znaczków charytatywnych, Finansowe sponsorowanie działalności w zakresie sportów elektronicznych, Finansowanie społecznościowe, Doradztwo w zakresie pozyskiwania funduszy
politycznych, Usługi depozytów sejfowych, Gromadzenie
funduszy i sponsorowanie finansowe, Usługi finansowe,
monetarne i bankowe, Usługi ubezpieczeniowe, Usługi
w zakresie nieruchomości, Usługi w zakresie wycen.
(210)
(731)
(540)
(540)

538161
(220) 2021 12 24
MALAWSKA ANNA, Gorlice
(znak słowno-graficzny)
SOLA

Nr ZT04/2022
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(531) 27.05.01, 27.03.12, 27.05.04, 29.01.15, 26.01.22, 01.15.23
(510), (511) 9 Panele słoneczne do wytwarzania energii
elektrycznej, baterie słoneczne, moduły fotowoltaiczne, falowniki fotowoltaiczne, komórki fotowoltaiczne, fotowoltaiczne moduły słoneczne, kalibrowane referencyjne ogniwa
fotowoltaiczne, instalacje fotowoltaiczne do wytwarzania
energii elektrycznej (elektrownie fotowoltaiczne), urządzenia fotowoltaiczne do wytwarzania energii elektrycznej,
urządzenia fotowoltaiczne do przekształcania promieniowania słonecznego na energie elektryczną, fotowoltaiczne
urządzenia i instalacje do wytwarzania energii elektrycznej
z energii słonecznej, moduły słoneczne, panele słoneczne,
stacje ładowania dla pojazdów elektrycznych, ładowarki
do baterii, 11 Pompy ciepła, pompy ciepła do przetwarzania energii, instalacje i urządzenia do ogrzewania, instalacje
i urządzenia do ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji i oczyszczania powietrza, rekuperatory, wymienniki ciepła inne niż
części maszyn.
538163
(220) 2021 12 28
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO
USŁUGOWE SPECJAŁ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Kiki 4Taste & 4Fun
(210)
(731)
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sportowe], Chusty do jogi, Domki dla lalek, Domki zabawkowe dla dzieci, Gry planszowe, Gry polegające na budowaniu,
Gry z obręczami, Hantle [małe dla dzieci], Klocki do zabawy [konstrukcyjne], Konfetti, Lalki, Łóżka dla lalek, Maszyny
do ćwiczeń sprawnościowych, Nagolenniki [artykuły sportowe], Nakolanniki [artykuły sportowe], Ochraniacze [części
strojów sportowych], Ochraniacze na łokcie [artykuły sportowe], Papierowe czapeczki na przyjęcia, Piłki do gier, Piłki
do gier i zabaw, Piniaty, Samochody do zabawy, Maty z zabawkami dla niemowląt, Modele pojazdów w zmniejszonej
skali, Siatki do sportów, Stacjonarne rowery treningowe,
Śmieszne gadżety do zabawy, Śmieszne gadżety na imprezy,
Tuby strzelające na imprezy, Ubranka dla lalek, Worki treningowe, Wstążki do gimnastyki artystycznej, Zabawki, Zabawki
wypchane, Zjeżdżalnie [przedmioty do zabawy], 30 Batony
zbożowe, Ciasteczka, Ciastka, Croissant [rogaliki z ciasta francuskiego], Kanapki, Naleśniki, Naleśniki słone, Owocowe galaretki [słodycze], Przekąski na bazie ryżu, Przekąski na bazie
zbóż, Tarty z owocami, Tortille, Wyroby cukiernicze, 41 Kształcenie praktyczne [pokazy], Kultura fizyczna, Malowanie
twarzy, Nauka gimnastyki, Organizowanie balów dla dzieci,
Organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], Organizowanie konkursów [edukacja i rozrywka], Organizowanie
loterii, Organizowanie zawodów sportowych, Planowanie
przyjęć [rozrywka], Prowadzenie zajęć fitness, Udostępnianie
obiektów i sprzętu rekreacyjnego, Udostępnianie obiektów
i sprzętu sportowego, Usługi klubów zdrowia [zdrowie i ćwiczenia fizyczne], Usługi rozrywkowe, Usługi trenera osobistego [trening sprawności fizycznej], Usługi trenerskie, Usługi
związane z dyskotekami, Wystawianie spektakli na żywo.
538172
(220) 2021 12 24
MOTYKA JOLANTA PODATKOWA OFICYNA
WYDAWNICZA, Jaworzno
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) otopodatki

(210)
(731)
(531) 29.01.15, 27.05.01, 27.07.01
(510), (511) 29 Owoce konserwowane, Suszone owoce, Mrożone owoce, Owoce przetworzone, Warzywa konserwowane, Warzywa przetworzone, Warzywa suszone, Liofilizowane
warzywa, Warzywa mrożone, Galaretki, dżemy, kompoty, pasty owocowe i warzywne, 30 Słodycze [cukierki], Słodycze
czekoladowe, Nielecznicze słodycze [wyroby cukiernicze],
Owocowe (galaretki -) [słodycze], Lód, lody spożywcze, mrożone jogurty i sorbety, 31 Świeże owoce, orzechy, warzywa
i zioła, Surowe i nieprzetworzone produkty leśne.
538167
(220) 2021 12 24
ZDROWE MALUCHY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tarnów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) XTREME KiDS
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.15, 21.03.13
(510), (511) 25 Body, Chustki na głowę, Czapki (nakrycia
głowy), Daszki (nakrycia głowy), Koszulki z krótkim rękawem,
Legginsy, Nakrycia głowy, Obuwie dziecięce, Obuwie gimnastyczne, Odzież gimnastyczna, Opaski na głowę, Podkoszulki
bez rękawów, Podkoszulki sportowe, Skarpetki, 28 Artykuły
gimnastyczne, Balony na przyjęcia, Bloki startowe [artykuły

(531) 26.11.12, 26.13.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 41 Udostępnianie publikacji on-line, Udostępnianie treści audio online nie do pobrania, Udostępnianie
publikacji elektronicznych on-line (nie do pobrania), Produkcja filmów, Przekazywanie know-how [szkolenia], Organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], Organizowanie
i prowadzenie konferencji, Publikacja materiałów edukacyjnych, Pisanie i publikowanie tekstów, innych niż teksty
reklamowe, Prowadzenie zajęć, Publikowanie drogą elektroniczną, Publikowanie książek edukacyjnych, Organizacja
webinariów, Usługi edukacyjne i szkoleniowe, Udostępnianie informacji dotyczących szkoleń, Prowadzenie kursów,
seminariów i warsztatów, Przygotowywanie, organizowanie
i prowadzenie warsztatów [szkolenia], Organizowanie i prowadzanie konferencji i seminariów, Zapewnianie szkoleń
on-line, 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
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i druków, innych niż reklamowe, w Internecie, Tworzenie
podcastów, Opracowywanie materiałów edukacyjnych,
Organizacja warsztatów i seminariów, Organizowanie kursów szkoleniowych, Prowadzenie warsztatów [szkolenia],
Szkolenie w zakresie podatków, Usługi wydawnicze (w tym
elektroniczne usługi wydawnicze), Usługi wydawnicze w zakresie elektronicznych książek i czasopism w Internecie.
(210)
(731)
(540)
(540)

538181
(220) 2021 12 28
DOBRZYCKI PAWEŁ, Zawady
(znak słowno-graficzny)
PAUL DOBRZYCKI HAIR DESIGN

(531)

26.04.18, 26.11.01, 26.11.08, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.17,
29.01.12
(510), (511) 44 Usługi fryzjerskie.
(210)
(731)
(540)
(540)

538182
(220) 2021 12 28
ZAJĄC PAWEŁ, Knurów
(znak słowno-graficzny)
Świat Bez Ograniczeń ŚBO

(531) 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.17, 26.05.18
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: książki, Usługi handlu hurtowego
związane z następującymi produktami: książki, 41 Usługi wydawnicze, Publikacja i redagowanie książek.
(210)
(731)
(540)
(540)

538185
(220) 2021 12 28
GOŁĄB BARTOSZ COMPANY, Wrocław
(znak słowno-graficzny)
EXPRESS PIZZA

(531) 08.07.04, 26.04.16, 27.05.09, 27.05.17
(510), (511) 30 Pizza, Świeża pizza, Sosy do pizzy, 35 Usługi
w zakresie zamówień online, Usługi świadczone przez franczyzodawcę, mianowicie pomoc w prowadzeniu przedsiębiorstw przemysłowych lub handlowych lub w zarządzaniu
nimi, Administrowanie działalnością gospodarczą w zakresie
franchisingu, Pomoc w zakresie działalności gospodarczej
związana z organizowaniem przedsiębiorstw na zasadach
franchisingu, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z deserami, Usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej dotyczące franchisingu, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku ze środkami spożywczymi, Usługi sprzedaży
hurtowej w związku ze środkami spożywczymi, Usługi sprze-

Nr ZT04/2022

daży detalicznej w związku z napojami bezalkoholowymi,
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z napojami bezalkoholowymi, Usługi w zakresie sprzedaży hurtowej i detalicznej następujących towarów: papier do pakowania żywności,
papierowe pojemniki do żywności na wynos, Pośrednictwo
w zawieraniu umów kupna i sprzedaży na rzecz osób trzecich, Usługi pośrednictwa i doradztwa handlowego w dziedzinie sprzedaży produktów i świadczenia usług, Dostarczanie informacji konsumentom na temat towarów i usług, Dystrybucja materiałów reklamowych, Administrowanie sprzedażą, Reklama, Zarządzanie w działalności gospodarczej,
Administrowanie działalności gospodarczej, 39 Dostawa
pizzy, Dostawa żywności, 43 Pizzerie, Usługi restauracyjne,
Restauracje oferujące dania na wynos, Usługi zaopatrzenia
w żywność i napoje, Serwowanie jedzenia i napojów, Serwowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, Informacja o usługach restauracyjnych, Oferowanie żywności
i napojów w restauracjach i barach, Przygotowywanie i zaopatrywanie w żywność i napoje do bezpośredniego spożycia, Usługi w zakresie żywności i napojów na wynos, Usługi
w zakresie przygotowywania jedzenia i napojów.
538186
(220) 2021 12 28
DOUBLE ESPRESSO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Expanding Booster by Double Espresso
(510), (511) 9 Oprogramowanie do wtyczek [plug-in], Oprogramowanie, Oprogramowanie medialne, Oprogramowanie
komputerowe, Oprogramowanie użytkowe, Oprogramowanie komputerowe [programy], Komputerowe oprogramowanie użytkowe, Interaktywne oprogramowanie komputerowe, Oprogramowanie do smartfonów, Oprogramowanie
do telefonów komórkowych, Oprogramowanie do rozwoju
mediów, Oprogramowanie komputerowe do reklamy, Oprogramowanie do mediów i publikowania, Oprogramowanie
użytkowe do urządzeń komórkowych, Oprogramowanie
użytkowe do telefonów komórkowych, Programy komputerowe [oprogramowanie do pobrania], Oprogramowanie
komputerowe do pobrania z Internetu, Oprogramowanie
i aplikacje do urządzeń przenośnych, Oprogramowanie
do aplikacji i serwerów internetowych, Oprogramowanie
komputerowe dostosowane do używania w obsłudze komputera, Oprogramowanie komputerowe do użytku w podręcznych przenośnych elektronicznych urządzeniach cyfrowych oraz innych użytkowych urządzeniach elektronicznych, 35 Reklama, Reklama online poprzez komputerowe
sieci komunikacyjne, Reklama w Internecie dla osób trzecich,
Reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, Reklama online za pośrednictwem komputerowej sieci komunikacyjnej, Reklama za pośrednictwem mediów elektronicznych, w szczególności Internetu, Usługi reklamowe, w tym
reklama on-line w sieci komputerowej.
(210)
(731)

(210) 538187
(220) 2021 12 28
(731) JABŁOŃSKI MATEUSZ, Kołobrzeg
(540) (znak słowny)
(540) Choya Apartments
(510), (511) 43 Usługi hotelowe, Usługi w zakresie rezerwacji
miejsc hotelowych, Usługi w zakresie rezerwacji pokojów hotelowych, Usługi w zakresie zakwaterowania w hotelach.
(210)
(731)

538194
(220) 2021 12 28
FORA AUDYTORA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Muszaki

Nr ZT04/2022
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AUDITJOBS

(531) 27.05.01, 29.01.14, 26.11.01, 26.11.08, 26.01.12
(510), (511) 9 Oprogramowanie do zarządzania procesami biznesowymi, Oprogramowanie do zrobotyzowanej
automatyzacji procesów [RPA], Oprogramowanie do automatycznego odkrywania procesów biznesowych [ABPD],
Oprogramowanie do elektronicznych systemów wspomagających proces kierowania, Oprogramowanie do sterowania procesami, Oprogramowanie do systemu zarządzania
przepływem pracy, Oprogramowanie do zarządzania organizacją pracy, Oprogramowanie do pracy zespołowej,
Komputerowe oprogramowanie do pracy zespołowej [groupware], 35 Audyt finansowy, Audyt przedsiębiorstw, Audyt
skomputeryzowany, Audyt sprawozdań finansowych, Rachunkowość, księgowość i audyt, Audyt działalności gospodarczej, Rekrutacja personelu, Rekrutacja personelu do pomocy w biurze, Rekrutacja personelu na czas nieokreślony,
Rekrutacja personelu tymczasowego, Rekrutacja personelu
wykonawczego, Rekrutacja personelu wyższego szczebla
kierowniczego, Rekrutacja pracowników wspomagających
prace biurowe, Rekrutacja tymczasowego personelu technicznego, Usługi reklamowe związane z rekrutacją personelu, Casting [rekrutacja] wykonawców, Rekrutacja personelu
informatycznego, Rekrutacja dyrektorów dla spółek powierniczych [firm maklerskich], Przesłuchiwanie wykonawców
[rekrutacja personelu], 41 Usługi edukacyjne dla dorosłych
dotyczące audytu, Usługi edukacyjne dla dorosłych dotyczące prawa, Usługi edukacyjne dla dorosłych dotyczące zarządzania, Usługi edukacyjne dla dorosłych dotyczące bankowości, Usługi edukacyjne dla dorosłych dotyczące handlu,
Usługi edukacyjne dla dorosłych dotyczące finansów.
538195
(220) 2021 12 28
FORA AUDYTORA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Muszaki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) INTELIB
(210)
(731)
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bibliotek online, mianowicie świadczenie usług bibliotek
elektronicznych udostępniających gazety, magazyny, zdjęcia i obrazy za pośrednictwem sieci komputerowej online,
Usługi edukacyjne dla dorosłych dotyczące audytu, Edukacja
online z komputerowej bazy danych lub za pomocą Internetu czy ekstranetów, Edukacja zawodowa, Usługi edukacji
dla dorosłych, Usługi edukacji biznesowej, Usługi dotyczące
edukacji technologicznej, Usługi doradcze w zakresie edukacji i szkolenia kierownictwa i personelu.
538196
(220) 2021 12 28
FORA AUDYTORA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Muszaki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AUDITSPACES

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.14, 26.11.01, 26.11.08, 26.01.01, 26.01.12
(510), (511) 9 Edukacyjne oprogramowanie komputerowe,
Oprogramowanie dla przedsiębiorstw, Oprogramowanie
do zarządzania finansami, Oprogramowanie do rzeczywistości rozszerzonej do edukacji, Oprogramowanie edukacyjne, 35 Audyt finansowy, Audyt przedsiębiorstw, Audyt
sprawozdań finansowych, Audyt skomputeryzowany, Audyt działalności gospodarczej, Rachunkowość, księgowość
i audyt, Biznesowe usługi doradcze i konsultacyjne, Pomoc,
usługi doradcze i konsultacje w zakresie analizy biznesowej,
Pomoc, usługi doradcze i konsultacyjne w zakresie zarządzania biznesowego, Pomoc, usługi doradcze i konsultacyjne
w zakresie organizacji działalności gospodarczej, Pomoc,
usługi doradcze i konsultacyjne w związku z planowaniem
biznesowym, 41 Usługi edukacyjne dla dorosłych dotyczące
prawa, Usługi edukacyjne dla dorosłych dotyczące zarządzania, Usługi edukacyjne dla dorosłych dotyczące bankowości,
Usługi edukacyjne dla dorosłych dotyczące handlu, Usługi
edukacyjne dla dorosłych dotyczące audytu, Usługi edukacyjne dla dorosłych odnoszące się do księgowości, Usługi
edukacyjne dla dorosłych dotyczące finansów, Edukacja online z komputerowej bazy danych lub za pomocą Internetu
czy ekstranetów, Edukacja zawodowa, Usługi edukacji biznesowej, Usługi dotyczące edukacji technologicznej, Usługi
doradcze w zakresie edukacji i szkolenia kierownictwa i personelu.
538197
(220) 2021 12 28
FORA AUDYTORA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Muszaki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EDUAUDIT

(210)
(731)
(531) 27.05.01, 29.01.14, 26.11.01, 26.11.08, 26.01.01, 26.01.12
(510), (511) 9 Elektroniczne bazy danych, Interaktywne bazy
danych, Elektroniczne bazy danych zapisane na nośnikach
komputerowych, Komputerowe bazy danych, Oprogramowanie interaktywne bazy danych, Edukacyjne oprogramowanie komputerowe, Oprogramowanie dla przedsiębiorstw,
Oprogramowanie do zarządzania finansami, Oprogramowanie do rzeczywistości rozszerzonej do edukacji, Oprogramowanie edukacyjne, 35 Audyt finansowy, Audyt działalności
gospodarczej, Audyt przedsiębiorstw, Audyt skomputeryzowany, Audyt sprawozdań finansowych, Rachunkowość, księgowość i audyt, 41 Usługi bibliotek elektronicznych, Usługi
bibliotekarskie w zakresie księgozbioru świadczone online,
Usługi biblioteki multimedialnej, Usługi bibliotekarskie w zakresie wyszukiwania online, Usługi doradcze w zakresie bibliotek, Usługi świadczone przez biblioteki, Usługi z zakresu

(531) 27.05.01, 29.01.14, 26.11.01, 26.11.08, 26.01.12
(510), (511) 9 Edukacyjne oprogramowanie komputerowe,
Oprogramowanie dla przedsiębiorstw, Oprogramowanie
do zarządzania finansami, Oprogramowanie do rzeczywistości rozszerzonej do edukacji, Oprogramowanie edukacyjne,
35 Audyt działalności gospodarczej, Audyt finansowy, Audyt
przedsiębiorstw, Audyt sprawozdań finansowych, Audyt
skomputeryzowany, Rachunkowość, księgowość i audyt,
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41 Usługi edukacyjne dla dorosłych dotyczące audytu, Edukacja online z komputerowej bazy danych lub za pomocą
Internetu czy ekstranetów, Edukacja zawodowa, Usługi edukacji dla dorosłych, Usługi edukacji biznesowej, Usługi dotyczące edukacji technologicznej, Usługi doradcze w zakresie
edukacji i szkolenia kierownictwa i personelu, Usługi konsultacyjne w zakresie edukacji biznesowej, Usługi edukacyjne
dla dorosłych dotyczące finansów, Usługi edukacyjne dla
dorosłych odnoszące się do księgowości, Usługi edukacyjne
dla dorosłych dotyczące bankowości, Usługi edukacyjne dla
dorosłych dotyczące zarządzania, Usługi edukacyjne dla dorosłych dotyczące handlu, Usługi edukacyjne dla dorosłych
dotyczące prawa.
538198
(220) 2021 12 28
FORA AUDYTORA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Muszaki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FORA AUDYTORA
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.11.01, 26.11.08
(510), (511) 9 Oprogramowanie biurowe, Oprogramowanie biznesowe, Oprogramowanie biznesowe interaktywne,
Oprogramowanie blogów, Oprogramowanie dla bankowości, Oprogramowanie dla księgowości, Oprogramowanie
dla przedsiębiorstw, Oprogramowanie dla nauki, Oprogramowanie dla studentów, Oprogramowanie do analizy
danych biznesowych, Oprogramowanie do automatyzacji
dokumentów, Oprogramowanie do handlu elektronicznego i płatności elektronicznych, Oprogramowanie do handlu
w ramach globalnej sieci telekomunikacyjnej, Oprogramowanie do integracji segmentów kontroli, Oprogramowanie
do integracji sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego
w dziedzinie dużych zbiorów danych, Oprogramowanie
do inteligentnych umów, Oprogramowanie do inteligentnego rozpoznawania znaków [ICR], Oprogramowanie do intranetu, Oprogramowanie do inwentaryzacji, Oprogramowanie
do monitorowania, analizy, kontroli i prowadzenia operacji
w świecie fizycznym, Oprogramowanie do monitorowania
sieci w chmurze, Oprogramowanie do obsługi wiadomości
błyskawicznych, Oprogramowanie do ochrony prywatności,
Oprogramowanie do opracowywania stron internetowych,
Oprogramowanie do optycznego rozpoznawania znaków,
Oprogramowanie do optycznego rozpoznawania znaków
[OMR], Oprogramowanie do optycznego rozpoznawania kodów kreskowych [OBR], Oprogramowanie do optymalizacji
wyszukiwarek internetowych, Oprogramowanie do optymalizacji, Oprogramowanie do osadzania reklam on-line
na stronach internetowych, Oprogramowanie do planowania, Oprogramowanie do planowania zasobów przedsiębiorstwa [ERP], Oprogramowanie do planowania, integrowania i optymalizacji aplikacji inteligentne miasto, Oprogramowanie do pobrania, Oprogramowanie do płatności
elektronicznych, Oprogramowanie do pobrania do obsługi
wiadomości błyskawicznych, Oprogramowanie do pobrania
do obsługi wiadomości elektronicznych, Oprogramowanie
do pobrania do przetwarzania w chmurze, Oprogramowanie do pobrania z Internetu, Oprogramowanie do poczty
elektronicznej i przesyłania wiadomości, Oprogramowanie
do poczty elektronicznej, Oprogramowanie do pracy zespo-

Nr ZT04/2022

łowej, Oprogramowanie do prezentacji, Oprogramowanie
do produkcji, Oprogramowanie do produkcji wspomaganej
komputerowo, Oprogramowanie do prognoz rynkowych,
Oprogramowanie do przekierowywania wiadomości, Oprogramowanie do przeprowadzania walnych zgromadzeń,
Oprogramowanie do przesyłania wiadomości on-line, Oprogramowanie do przeszukiwania i odnajdywania informacji
za pośrednictwem sieci komputerowej, Oprogramowanie
do przetwarzania danych do prezentacji graficznych, Oprogramowanie do przetwarzania danych do przetwarzania
tekstu, Oprogramowanie do przetwarzania obrazów, grafiki
i tekstu, Oprogramowanie do przetwarzania obrazów cyfrowych, Oprogramowanie do przetwarzania transakcji biznesowych, Oprogramowanie do przetwarzania w chmurze,
Oprogramowanie do publikowania, Oprogramowanie do raportowania, Oprogramowanie do przygotowywania zeznań
podatkowych, Oprogramowanie do rozwoju produktów,
Oprogramowanie do rozwoju mediów, Oprogramowanie
do rzeczywistości rozszerzonej do edukacji, Oprogramowanie do ściągania długów, Oprogramowanie do serwera
mediów, Oprogramowanie do serwera wirtualnego, Oprogramowanie do serwera plików, Oprogramowanie do serwera wydruku, Oprogramowanie do serwera proxy, Oprogramowanie do serwera pocztowego, Oprogramowanie
do serwerów baz danych, Oprogramowanie do serwera komunikacyjnego, Oprogramowanie do serwera pośredniczącego, Oprogramowanie do synchronizacji plików, Oprogramowanie do synchronizacji baz danych, Oprogramowanie
do technologii biznesowych, Oprogramowanie do uczenia
maszynowego dla sektora finansów, Oprogramowanie
do uczenia maszynowego do analizy, Oprogramowanie
do uczenia maszynowego, Oprogramowanie do udostępniania plików, Oprogramowanie do uzyskiwania dostępu
do treści, Oprogramowanie do zarządzania finansami, Oprogramowanie do zarządzania dokumentami, Oprogramowanie do zarządzania na miejscu, Oprogramowanie do zarządzania organizacją pracy, Oprogramowanie do zarządzania
przedsiębiorstwem, Oprogramowanie do zarządzania danymi i plikami oraz do baz danych, Oprogramowanie do zarządzania wydajnością firmy, Oprogramowanie do zarządzania
procesami biznesowymi, Oprogramowanie do zarządzania
ryzykiem operacyjnym, Oprogramowanie do zarządzania
danymi, Oprogramowanie edukacyjne, Oprogramowanie firmowe, Oprogramowanie interaktywne bazy danych, Oprogramowanie interaktywne oparte na sztucznej inteligencji,
Oprogramowanie komputerowe do pobrania z Internetu,
Oprogramowanie komputerowe do przesyłania danych,
Oprogramowanie komputerowe do analizy informacji rynkowych, Oprogramowanie komputerowe do przetwarzania
informacji rynkowych, Oprogramowanie komputerowe dotyczące obsługi transakcji finansowych, Oprogramowanie
komputerowe dotyczące archiwalnych informacji finansowych, Oprogramowanie komputerowe zaprojektowane do wyceny kosztów, Oprogramowanie komputerowe
do zarządzania arkuszami kalkulacyjnymi, Oprogramowanie
komputerowe [programy] do zarządzania bazami danych,
Oprogramowanie komputerowe do wytwarzania modeli
finansowych, Oprogramowanie komputerowe do e-handlu,
Oprogramowanie komputerowe do handlu elektronicznego, Oprogramowanie komputerowe umożliwiające dostęp
do katalogów informacji, które można pobrać ze światowej sieci komputerowej, Oprogramowanie komputerowe,
Oprogramowanie komputerowe do celów biznesowych,
35 Audyt działalności gospodarczej, Audyt finansowy, Audyt przedsiębiorstw, Audyt skomputeryzowany, Audyt
sprawozdań finansowych, Doradztwo związane z audytem,
Rachunkowość, księgowość i audyt, 41 Usługi edukacyj-

Nr ZT04/2022
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ne dla dorosłych dotyczące audytu, Usługi edukacyjne dla
dorosłych dotyczące finansów, Usługi edukacyjne dla dorosłych odnoszące się do księgowości, Usługi edukacyjne dla
dorosłych dotyczące własności intelektualnej, Usługi edukacyjne dla dorosłych dotyczące handlu, Usługi edukacyjne
dla dorosłych dotyczące zarządzania, Usługi edukacyjne dla
dorosłych dotyczące bankowości, Usługi edukacyjne dla dorosłych dotyczące prawa, Usługi edukacyjne dla kadry kierowniczej.
538204
(220) 2021 12 28
OLEANDER DEWELOPER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Polska Nowa Wieś
(540) (znak słowny)
(540) OLEANDER DEWELOPER
(510), (511) 36 Agencje mieszkaniowe [mieszkania], Agencje mieszkaniowe (nieruchomości), Agencje pośrednictwa
w handlu nieruchomościami, Agencje nieruchomości, Wynajem nieruchomości i majątku, Nabywanie nieruchomości
na rzecz osób trzecich, Nabywanie nieruchomości [dla osób
trzecich], Finansowanie projektów deweloperskich, Finansowanie inwestycji budowlanych, Administrowanie nieruchomościami, Dostarczanie informacji dotyczących nieruchomości, Wynajem mieszkań i pomieszczeń biurowych,
37 Usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe, Budowanie konstrukcji żelbetowych przy wykorzystaniu szalunków przesuwnych i wznoszących, Wynajem
narzędzi, instalacji i sprzętu budowlanego, rozbiórkowego,
czyszczącego i konserwacyjnego, Betonowanie, Budowa
bloków mieszkalnych, Budowa budynków instytucjonalnych, Budowa budynków mieszkalnych i komercyjnych, Budowa budynków na zamówienie, Budowa części budynków,
Budowa domów, Budowa domów na zamówienie, Budowa
fundamentów, Budowa nieruchomości mieszkalnych, Budowa nieruchomości komercyjnych, Budowa nieruchomości
[budownictwo], Nadzór budowlany, 42 Usługi w zakresie
projektowania technicznego, Usługi w zakresie projektowania budynków, Usługi w zakresie projektowania komercyjnego, Usługi w zakresie projektowania domów, Usługi w zakresie architektury i projektowania wnętrz.
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538209
(220) 2021 12 28
BROWAR ZAMKOWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Racibórz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Pyrsk

(210)
(731)

(210)
(731)

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

538205
(220) 2021 12 28
OTTLEWSKI MICHAŁ KREATYWNA KAWA, Rybnik
(znak słowno-graficzny)
KREATYWNA KAWA

(531) 01.15.17, 11.03.04, 27.05.01
(510), (511) 43 Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, Kawiarnie, Usługi kawiarni,
Usługi barmanów, Usługi barów kawowych, Usługi barowe,
Usługi bufetów w zakresie barów koktajlowych, Usługi mobilnych kawiarni i barów kawowych, Usługi baristów.

(531) 26.01.18, 27.05.01
(510), (511) 32 Soki, Napoje owocowe, Piwo, Cydr bezalkoholowy, Napoje owocowe niealkoholowe, Napoje bezalkoholowe, Piwo bezalkoholowe, Wina bezalkoholowe,
Mieszane soki owocowe, Gazowane soki owocowe, Napoje
na bazie owoców lub warzyw, Napoje składające się z mieszanki soków owocowych i warzywnych, Woda mineralna,
Woda, Napoje wzbogacone substancjami odżywczymi,
Woda gazowana wzbogacona witaminami [napoje], Napoje bezalkoholowe o smaku herbaty, Napoje na bazie wody
zawierające ekstrakty z herbaty, Napoje bezalkoholowe
na bazie owoców, o smaku herbaty, Mrożone napoje owocowe, 33 Esencje alkoholowe, Poncze alkoholowe, Wymieszane napoje alkoholowe, Cydr.
(210)
(731)
(540)
(540)

538215
(220) 2021 12 29
KUBICA KRZYSZTOF, Wodzisław Śląski
(znak słowno-graficzny)
Krevent

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 6 Metalowe materiały nieprzetworzone i półprzetworzone, będące półproduktami, Drobne wyroby
metalowe, Metalowe maszty flagowe do trzymania w rękach, Metalowe maszty flagowe, Maszty ze stali, 19 Maszty
flagowe, niemetalowe, 35 Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, Doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie reklamy, marketingu i promocji, Dystrybucja materiałów
reklamowych, marketingowych i promocyjnych, Usługi
w zakresie wystaw i prezentacji produktów, Administrowanie dotyczące marketingu, Agencje reklamowe, Pomoc
w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie
i administrowanie działalnością gospodarczą, Reklama zewnętrzna, Pośrednictwo w działalności handlowej dla osób
trzecich, Promocja sprzedaży, Promocja sprzedaży dla osób
trzecich, Usługi w zakresie reklamy graficznej, Usługi w zakresie reklamy i promocji sprzedaży, Wynajem materiałów
reklamowych.
538221
(220) 2021 12 29
PRYWATNA KLINIKA POŁOŻNICZO GINEKOLOGICZNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białystok
(540) (znak graficzny)

(210)
(731)
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(540)

(531) 02.09.01, 29.01.01
(510), (511) 44 Usługi medyczne, Usługi położnicze, Usługi ginekologiczne, Kliniki medyczne, Opieka pielęgniarska,
Opieka medyczna i zdrowotna, Szpitale, Analizy medyczne
do diagnostyki i leczenia ludzi.
(210) 538222
(220) 2021 12 29
(731) JAROSZ HANNA, Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) Deutsch mit Hauka
(510), (511) 41 Usługi edukacyjne związane z nauką języków
obcych, Edukacja, Edukacja językowa, Edukacja przedszkolna, Usługi szkół [edukacja], Usługi przedszkolne [edukacja lub
rozrywka], Zajęcia zorganizowane, dla dzieci [rozrywka / edukacja], Publikacja materiałów edukacyjnych, Publikowanie
drukowanych materiałów edukacyjnych, Publikowanie dydaktycznych materiałów edukacyjnych, Publikowanie książek edukacyjnych.
538230
(220) 2021 12 29
NUTRAMATIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) nutramatic
(510), (511) 29 Ekstrakty z owoców morza, Ekstrakty z ryb,
Gotowane ryby, Konserwowe owoce morza, Konserwowane ryby, Mrożone gotowane ryby, Mrożone owoce morza, Nieżywe mięczaki, Owoce morza [nieżywe], Produkty
z przetworzonej ryby do spożycia dla ludzi, Przetworzone
owoce morza, Ryby, Ryby konserwowane, Ryby mrożone,
Ryby przetworzone, Ryby wędzone, Ryby marynowane,
Ryby solone, Ryby suszone, Ryby w puszkach, Ryby w słoikach, Ryby, owoce morza i mięczaki, nieżywe, 31 Małże
żywe, Owoce morza (żywe), Ryby akwariowe, Ryby żywe,
Ryby żywe [nie do żywności], Skorupiaki [żywe], Skorupiaki,
żywe, Żywe ryby do celów spożywczych, Żywe ryby do spożycia przez ludzi, Żywe ryby, inne niż do spożycia przez ludzi,
35 Doradztwo w dziedzinie zarządzania działalnością gospodarczą i marketingu, Doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie reklamy, marketingu i promocji, Dostarczanie biznesowych informacji marketingowych, Dostarczanie informacji
marketingowej, Dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych, Usługi reklamowe i promocyjne, Usługi reklamowe i promocyjne w zakresie sprzedaży,
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z owocami morza,
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z owocami morza,
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z rybami, Usługi
sprzedaży hurtowej w związku z rybami, Usługi handlu detalicznego w zakresie żywności, 36 Administrowanie finansami, Administrowanie nieruchomościami, Agencje nieruchomości, Agencje pośrednictwa w handlu nieruchomościami,
Biura pośrednictwa handlu nieruchomościami, Dokonywanie transakcji finansowych, Doradztwo kredytowe, Doradz(210)
(731)

Nr ZT04/2022

two w dziedzinie zakupu nieruchomości, Doradztwo w zakresie nieruchomości, Dostarczanie informacji dotyczących
nieruchomości, Dostarczanie nieruchomości na rzecz osób
trzecich, Działalność finansowa, Dzierżawa lub wynajem budynków, Dzierżawa i wynajem pomieszczeń handlowych,
Finansowanie inwestycji budowlanych, Nabywanie gruntów
przeznaczonych do dzierżawy, Nabywanie nieruchomości
[dla osób trzecich], Nabywanie nieruchomości na rzecz osób
trzecich, Organizowanie finansowania w zakresie operacji
budowlanych, Organizowanie finansowania zakupu nieruchomości, Organizowanie kredytów, Organizowanie ograniczonej własności nieruchomości, Organizowanie wynajmu
mieszkań, Planowanie finansów w zakresie nieruchomości,
Planowanie i zarządzanie finansowe, Pobieranie czynszów,
Pobieranie czynszu, Pomoc w zakresie nabywania nieruchomości i w zakresie udziałów finansowych w nieruchomościach, Pomoc w zakupie nieruchomości, Pośrednictwo
w obrocie nieruchomościami, Pozyskiwanie kapitału finansowego, Przelewy i transakcje finansowe oraz usługi płatnicze, Skomputeryzowane usługi informacyjne dotyczące
nieruchomości, Transakcje finansowe, Udostępnianie pożyczek i kredytów, Udzielanie informacji dotyczących kwestii
nieruchomości za pośrednictwem Internetu, Udzielanie informacji dotyczących nieruchomości, Udzielanie informacji
dotyczących rynku nieruchomości, Udzielanie informacji
dotyczących zarządzania ziemią, Udzielanie informacji o nieruchomościach, dotyczących majątku i ziemi, Usługi agencji nieruchomości dotyczące sprzedaży i wynajmu budynków, Usługi agencji nieruchomości przy zakupie i wynajmie
przedsiębiorstw, Usługi agencji nieruchomości związane
z kupnem i sprzedażą budynków, Usługi agencji pośrednictwa nieruchomości mieszkaniowych, Usługi agencji w zakresie komercyjnych nieruchomości, Usługi badawcze dotyczące nabywania nieruchomości, Usługi depozytowe w zakresie
nieruchomości, Usługi doradcze dotyczące nieruchomości,
Usługi doradcze dotyczące nieruchomości korporacyjnych,
Usługi doradcze dotyczące własności nieruchomości, Usługi
doradcze dotyczące wyceny nieruchomości, Usługi doradztwa związane z kredytem, Usługi finansowe, Usługi finansowe dotyczące rozbudowy nieruchomości, Usługi finansowe
dotyczące własności nieruchomości i budynków, Usługi inwestycyjne, Usługi konsultacyjne dotyczące nieruchomości,
Usługi nabywania gruntu, Usługi nabywania nieruchomości,
Usługi planowania finansowego związane z projektami budowlanymi, Usługi pośrednictwa finansowego w zakresie
nieruchomości, Usługi towarzystw budowlanych, Usługi
w zakresie porozumień dotyczących nieruchomości [usługi
finansowe], Usługi w zakresie wyszukiwania nieruchomości mieszkaniowych, Usługi w zakresie zarządzania nieruchomościami, Usługi zarządzania finansami świadczone
za pośrednictwem Internetu, Usługi zarządzania majątkiem
i nieruchomościami, Usługi zarządzania majątkiem nieruchomym dotyczące transakcji w zakresie nieruchomości,
Usługi zarządzania nieruchomościami, Usługi zarządzania
nieruchomościami w zakresie budynków handlowych, Usługi zarządzania nieruchomościami w zakresie kompleksów
budynków, Usługi zarządzania nieruchomościami związane
z budynkami mieszkalnymi, Usługi zarządzania nieruchomościami związane z centrami handlowymi, Usługi zarządzania
nieruchomościami związane z lokalami biurowymi, Usługi
zarządzania nieruchomościami związane z lokalami do handlu detalicznego, Usługi zarządzania nieruchomościami
związane z pomieszczeniami przemysłowymi, Usługi związane z majątkiem nieruchomym, Usługi związane z oszczędnościami i pożyczkami, Usługi związane ze współwłasnością
nieruchomości, Wybór i nabywanie nieruchomości [w imieniu osób trzecich], Wycena i zarządzanie nieruchomościami,
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Wynajem nieruchomości i majątku, Zapewnienie finansowania rozbudowy nieruchomości, Zarządzanie budynkami,
Zarządzanie finansami, Zarządzanie finansami dla firm, Zarządzanie finansowe kosztami użytkowania budynków, Zarządzanie finansowe projektami budowlanymi, Zarządzanie
finansowe rachunkami pieniężnymi, Zarządzanie finansowe
za pośrednictwem Internetu, Zarządzanie gruntami, Zarządzanie lokalami niemieszkalnymi, Zarządzanie nieruchomościami, Zarządzanie nieruchomością, Zarządzanie portfelem
nieruchomości, 39 Dostarczanie koszy zawierających żywność i napoje, Dostawa żywności, Dostawa żywności i napojów przygotowanych do spożycia, Magazynowanie żywności, Pakowanie żywności, Składowanie zamrożonej żywności
w magazynach, Transport żywności, Transport żywności
w warunkach chłodniczych, Usługi magazynowania żywności mrożonej, Usługi przechowywania żywności, Usługi
transportu żywności, Usługi w zakresie dostarczania żywności, 40 Konserwowanie napojów i żywności, Konserwowanie
żywności, Mielenie żywności, Mrożenie żywności, Obróbka
żywności gotowanej, Przetwarzanie żywności, Przetwarzanie żywności gotowanej, Przetwórstwo ryb, Puszkowanie
żywności, Rozdrabnianie żywności, Usługi konserwacji żywności, Usługi pasteryzacji żywności i napojów, Wędzenie produktów żywnościowych, Wędzenie ryb, Wędzenie żywności,
Zabiegi zabezpieczające żywność przed pleśnią, 44 Usługi
hodowli ryb, Hodowla zwierząt, Zwierzęta (Hodowla -), Doradztwo związane z hodowlą zwierząt, Usługi hodowli.
538233
(220) 2021 12 29
NUTRAMATIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) nutramatic

(210)
(731)

(531) 29.01.13, 27.05.01, 03.01.01, 03.01.16
(510), (511) 29 Ekstrakty z owoców morza, Ekstrakty z ryb,
Gotowane ryby, Konserwowe owoce morza, Konserwowane ryby, Mrożone gotowane ryby, Mrożone owoce morza, Nieżywe mięczaki, Owoce morza [nieżywe], Produkty
z przetworzonej ryby do spożycia dla ludzi, Przetworzone
owoce morza, Ryby, Ryby konserwowane, Ryby mrożone,
Ryby przetworzone, Ryby wędzone, Ryby marynowane,
Ryby solone, Ryby suszone, Ryby w puszkach, Ryby w słoikach, Ryby, owoce morza i mięczaki, nieżywe, 31 Małże
żywe, Owoce morza (żywe), Ryby akwariowe, Ryby żywe,
Ryby żywe [nie do żywności], Skorupiaki [żywe], Skorupiaki,
żywe, Żywe ryby do celów spożywczych, Żywe ryby do spożycia przez ludzi, Żywe ryby, inne niż do spożycia przez ludzi,
35 Doradztwo w dziedzinie zarządzania działalnością gospodarczą i marketingu, Doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie reklamy, marketingu i promocji, Dostarczanie biznesowych informacji marketingowych, Dostarczanie informacji
marketingowej, Dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych, Usługi reklamowe i promocyjne, Usługi reklamowe i promocyjne w zakresie sprzedaży,
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z owocami morza,
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z owocami morza,
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z rybami, Usługi
sprzedaży hurtowej w związku z rybami, Usługi handlu detalicznego w zakresie żywności, 36 Administrowanie finansami, Administrowanie nieruchomościami, Agencje nierucho-
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mości, Agencje pośrednictwa w handlu nieruchomościami,
Biura pośrednictwa handlu nieruchomościami, Dokonywanie transakcji finansowych, Doradztwo kredytowe, Doradztwo w dziedzinie zakupu nieruchomości, Doradztwo w zakresie nieruchomości, Dostarczanie informacji dotyczących
nieruchomości, Dostarczanie nieruchomości na rzecz osób
trzecich, Działalność finansowa, Dzierżawa lub wynajem budynków, Dzierżawa i wynajem pomieszczeń handlowych,
Finansowanie inwestycji budowlanych, Nabywanie gruntów
przeznaczonych do dzierżawy, Nabywanie nieruchomości
[dla osób trzecich], Nabywanie nieruchomości na rzecz osób
trzecich, Organizowanie finansowania w zakresie operacji
budowlanych, Organizowanie finansowania zakupu nieruchomości, Organizowanie kredytów, Organizowanie ograniczonej własności nieruchomości, Organizowanie wynajmu
mieszkań, Planowanie finansów w zakresie nieruchomości,
Planowanie i zarządzanie finansowe, Pobieranie czynszów,
Pobieranie czynszu, Pomoc w zakresie nabywania nieruchomości i w zakresie udziałów finansowych w nieruchomościach, Pomoc w zakupie nieruchomości, Pośrednictwo
w obrocie nieruchomościami, Pozyskiwanie kapitału finansowego, Przelewy i transakcje finansowe oraz usługi płatnicze, Skomputeryzowane usługi informacyjne dotyczące
nieruchomości, Transakcje finansowe, Udostępnianie pożyczek i kredytów, Udzielanie informacji dotyczących kwestii
nieruchomości za pośrednictwem Internetu, Udzielanie informacji dotyczących nieruchomości, Udzielanie informacji
dotyczących rynku nieruchomości, Udzielanie informacji
dotyczących zarządzania ziemią, Udzielanie informacji o nieruchomościach, dotyczących majątku i ziemi, Usługi agencji nieruchomości dotyczące sprzedaży i wynajmu budynków, Usługi agencji nieruchomości przy zakupie i wynajmie
przedsiębiorstw, Usługi agencji nieruchomości związane
z kupnem i sprzedażą budynków, Usługi agencji pośrednictwa nieruchomości mieszkaniowych, Usługi agencji w zakresie komercyjnych nieruchomości, Usługi badawcze dotyczące nabywania nieruchomości, Usługi depozytowe w zakresie
nieruchomości, Usługi doradcze dotyczące nieruchomości,
Usługi doradcze dotyczące nieruchomości korporacyjnych,
Usługi doradcze dotyczące własności nieruchomości, Usługi
doradcze dotyczące wyceny nieruchomości, Usługi doradztwa związane z kredytem, Usługi finansowe, Usługi finansowe dotyczące rozbudowy nieruchomości, Usługi finansowe
dotyczące własności nieruchomości i budynków, Usługi inwestycyjne, Usługi konsultacyjne dotyczące nieruchomości,
Usługi nabywania gruntu, Usługi nabywania nieruchomości,
Usługi planowania finansowego związane z projektami budowlanymi, Usługi pośrednictwa finansowego w zakresie
nieruchomości, Usługi towarzystw budowlanych, Usługi
w zakresie porozumień dotyczących nieruchomości [usługi
finansowe], Usługi w zakresie wyszukiwania nieruchomości mieszkaniowych, Usługi w zakresie zarządzania nieruchomościami, Usługi zarządzania finansami świadczone
za pośrednictwem Internetu, Usługi zarządzania majątkiem
i nieruchomościami, Usługi zarządzania majątkiem nieruchomym dotyczące transakcji w zakresie nieruchomości,
Usługi zarządzania nieruchomościami, Usługi zarządzania
nieruchomościami w zakresie budynków handlowych, Usługi zarządzania nieruchomościami w zakresie kompleksów
budynków, Usługi zarządzania nieruchomościami związane
z budynkami mieszkalnymi, Usługi zarządzania nieruchomościami związane z centrami handlowymi, Usługi zarządzania
nieruchomościami związane z lokalami biurowymi, Usługi
zarządzania nieruchomościami związane z lokalami do handlu detalicznego, Usługi zarządzania nieruchomościami
związane z pomieszczeniami przemysłowymi, Usługi związane z majątkiem nieruchomym, Usługi związane z oszczęd-
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nościami i pożyczkami, Usługi związane ze współwłasnością
nieruchomości, Wybór i nabywanie nieruchomości [w imieniu osób trzecich], Wycena i zarządzanie nieruchomościami,
Wynajem nieruchomości i majątku, Zapewnienie finansowania rozbudowy nieruchomości, Zarządzanie budynkami,
Zarządzanie finansami, Zarządzanie finansami dla firm, Zarządzanie finansowe kosztami użytkowania budynków, Zarządzanie finansowe projektami budowlanymi, Zarządzanie
finansowe rachunkami pieniężnymi, Zarządzanie finansowe
za pośrednictwem Internetu, Zarządzanie gruntami, Zarządzanie lokalami niemieszkalnymi, Zarządzanie nieruchomościami, Zarządzanie nieruchomością, Zarządzanie portfelem
nieruchomości, 39 Dostarczanie koszy zawierających żywność i napoje, Dostawa żywności, Dostawa żywności i napojów przygotowanych do spożycia, Magazynowanie żywności, Pakowanie żywności, Składowanie zamrożonej żywności
w magazynach, Transport żywności, Transport żywności
w warunkach chłodniczych, Usługi magazynowania żywności mrożonej, Usługi przechowywania żywności, Usługi
transportu żywności, Usługi w zakresie dostarczania żywności, 40 Konserwowanie napojów i żywności, Konserwowanie
żywności, Mielenie żywności, Mrożenie żywności, Obróbka
żywności gotowanej, Przetwarzanie żywności, Przetwarzanie żywności gotowanej, Przetwórstwo ryb, Puszkowanie
żywności, Rozdrabnianie żywności, Usługi konserwacji żywności, Usługi pasteryzacji żywności i napojów, Wędzenie produktów żywnościowych, Wędzenie ryb, Wędzenie żywności,
Zabiegi zabezpieczające żywność przed pleśnią, 44 Usługi
hodowli ryb, Hodowla zwierząt, Zwierzęta (Hodowla -), Doradztwo związane z hodowlą zwierząt, Usługi hodowli.
(210) 538244
(220) 2021 12 29
(731) KAMSOFT SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice
(540) (znak słowny)
(540) VISIPRO
(510), (511) 9 Aplikacje do pobrania na smartfony, Mobilne aplikacje, Oprogramowanie do monitorowania zdrowia,
Oprogramowanie komputerowe do wykorzystania w systemach wspomagających podejmowanie decyzji medycznych, Oprogramowanie komputerowe związane z dziedziną
medyczną, Programy na smartfony, 42 Badania i testy bakteriologiczne, Oprogramowanie jako usługa [SaaS], Przechowywanie dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej.
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stów reklamowych, Obróbka tekstów, Organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, Produkcja filmów reklamowych, Promocja sprzedaży dla osób trzecich,
Usługi public relations, Publikowanie materiałów i tekstów
reklamowych, Reklama na billboardach, Reklama online
za pośrednictwem sieci komputerowej, Reklama korespondencyjna, Przygotowywanie reklam prasowych, Reklamy
telewizyjne, Organizowanie targów w celach handlowych
lub reklamowych, Usługi w zakresie targów i wystaw handlowych, Tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych,
Uaktualnianie materiałów reklamowych, Wynajem czasu
reklamowego we wszystkich środkach przekazu, Wynajem
miejsc na reklamy, Wynajem przestrzeni reklamowej w Internecie, Wynajmowanie nośników reklamowych, Wynajem powierzchni, czasu i materiałów reklamowych, Usługi doradcze
w zarządzaniu działalnością gospodarczą, Zawieranie umów
w zakresie reklamy i promocji na rzecz osób trzecich, Opracowywanie i realizacja planów i koncepcji medialnych i reklamowych, Zapewnianie platformy internetowej dla sprzedawców i nabywców towarów i usług, Doradztwo biznesowe, Doradztwo marketingowe w zakresie mediów społecznościowych, Usługi reklamowe i marketingowe świadczone
za pośrednictwem mediów społecznościowych, Planowanie
strategii marketingowych, Doradztwo w zakresie strategii
dla przedsiębiorstw, Usługi w zakresie strategii biznesowych,
Organizacja konkursów w celach reklamowych, Reklamy radiowe, 37 Usługi montażu konstrukcji reklamowych / targowych, 41 Organizowanie szkoleń, Szkolenia w zakresie marketingu i reklamy, Organizowanie konferencji związanych
z reklamą, Organizowanie seminariów związanych z reklamą, Organizowanie warsztatów, Usługi wydawnicze, Usługi
studia nagrań, Produkcja nagrań dźwiękowych, Produkcja
nagrań wideo, 42 Tworzenie, projektowanie i utrzymywanie
stron internetowych dla osób trzecich, Planowanie [projektowanie] sklepów, Projektowanie opakowań i materiałów
do pakowania.
538250
(220) 2021 12 30
GPD AGENCY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GPD
(210)
(731)

538247
(220) 2021 12 30
GPD AGENCY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GPD
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 27.05.17
(510), (511) 35 Reklama, Usługi w zakresie reklamy, Zarządzanie w działalności handlowej, Agencje informacji handlowej,
Agencje reklamowe, Badania rynku i badania marketingowe,
Badania opinii publicznej, Bezpośrednia reklama pocztowa,
Dekoracja wystaw sklepowych, Doradztwo specjalistyczne
w sprawach działalności gospodarczej, Doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej,
Dystrybucja materiałów reklamowych, Edytorskie usługi
w dziedzinie reklamy, Promocja sprzedaży, Tworzenie tek-

(531) 27.05.01, 29.01.14, 27.05.17
(510), (511) 35 Reklama, Usługi w zakresie reklamy, Zarządzanie w działalności handlowej, Agencje informacji handlowej,
Agencje reklamowe, Badania rynku i badania marketingowe,
Badania opinii publicznej, Bezpośrednia reklama pocztowa,
Dekoracja wystaw sklepowych, Doradztwo specjalistyczne
w sprawach działalności gospodarczej, Doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej,
Dystrybucja materiałów reklamowych, Edytorskie usługi
w dziedzinie reklamy, Promocja sprzedaży, Tworzenie tekstów reklamowych, Obróbka tekstów, Organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, Produkcja filmów reklamowych, Promocja sprzedaży dla osób trzecich,
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Usługi public relations, Publikowanie materiałów i tekstów
reklamowych, Reklama na billboardach, Reklama online
za pośrednictwem sieci komputerowej, Reklama korespondencyjna, Przygotowywanie reklam prasowych, Reklamy
telewizyjne, Organizowanie targów w celach handlowych
lub reklamowych, Usługi w zakresie targów i wystaw handlowych, Tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych,
Uaktualnianie materiałów reklamowych, Wynajem czasu
reklamowego we wszystkich środkach przekazu, Wynajem
miejsc na reklamy, Wynajem przestrzeni reklamowej w Internecie, Wynajmowanie nośników reklamowych, Wynajem powierzchni, czasu i materiałów reklamowych, Usługi doradcze
w zarządzaniu działalnością gospodarczą, Zawieranie umów
w zakresie reklamy i promocji na rzecz osób trzecich, Opracowywanie i realizacja planów i koncepcji medialnych i reklamowych, Zapewnianie platformy internetowej dla sprzedawców i nabywców towarów i usług, Doradztwo biznesowe, Doradztwo marketingowe w zakresie mediów społecznościowych, Usługi reklamowe i marketingowe świadczone
za pośrednictwem mediów społecznościowych, Planowanie
strategii marketingowych, Doradztwo w zakresie strategii
dla przedsiębiorstw, Usługi w zakresie strategii biznesowych,
Organizacja konkursów w celach reklamowych, Reklamy radiowe, 37 Usługi montażu konstrukcji reklamowych / targowych, 41 Organizowanie szkoleń, Szkolenia w zakresie marketingu i reklamy, Organizowanie konferencji związanych
z reklamą, Organizowanie seminariów związanych z reklamą, Organizowanie warsztatów, Usługi wydawnicze, Usługi
studia nagrań, Produkcja nagrań dźwiękowych, Produkcja
nagrań wideo, 42 Tworzenie, projektowanie i utrzymywanie
stron internetowych dla osób trzecich, Planowanie [projektowanie] sklepów, Projektowanie opakowań i materiałów
do pakowania.
538253
(220) 2021 12 30
AKDOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pruszcz Gdański
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FROBE

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 26.04.22, 29.01.12
(510), (511) 37 Usługi budowlane.
538254
(220) 2021 12 29
SOKOŁÓW MICHAŁ CENTRUM WSPOMAGANIA
ROZWOJU DZIECKA A KUKU, Gdańsk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) A KUKU

(210)
(731)
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(531) 03.01.01, 03.01.16, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 41 Organizowanie i prowadzenie warsztatów,
44 Usługi medyczne.
(210)
(731)
(540)
(540)

538260
(220) 2021 12 30
GREŃ IZABELA, Górki Wielkie
(znak słowno-graficzny)
MANUFAKTURA Smaku

(531) 27.05.01, 11.01.02, 05.07.16
(510), (511) 43 Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, Obsługa gastronomiczna
z własnym zapleczem, produktami i transportem (catering).
538280
(220) 2021 12 30
SYNOPTIS PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) TRIDUFIT
(510), (511) 3 Kosmetyki, Mydła, Kremy, Pasty, Lotiony, Peelingi, Lakiery do paznokci, Maseczki kosmetyczne, Pomadki
do ust, Antyperspiranty, Preparaty do kąpieli, Preparaty kosmetyczne do odchudzania, Preparaty do golenia, Odświeżacze do ust w aerozolu, Środki do pielęgnacji zębów i jamy
ustnej, Preparaty do czyszczenia protez zębowych, Żele
i paski wybielające zęby, Preparaty do pielęgnacji włosów,
Szampony, Preparaty do opalania, Produkty perfumeryjne,
Perfumy, Chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi,
Preparaty do depilacji, Produkty toaletowe i kosmetyczne,
Środki do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania,
Środki stosowane w praniu, w tym środki wybielające, Olejki
eteryczne, 5 Kosmetyki lecznicze, Produkty farmaceutyczne,
Produkty lecznicze, Witaminy i preparaty witaminowe, Suplementy diety sporządzone głównie z minerałów, Dodatki
witaminowe i mineralne, Mineralne wody do celów leczniczych, Preparaty wspomagające leczenie i wzmacniające
organizm, Suplementy diety do celów leczniczych, Dietetyczne środki spożywcze do celów leczniczych, Substancje dietetyczne do celów leczniczych, Preparaty ziołowe
do celów medycznych, Zioła lecznicze, Herbaty lecznicze,
Produkty biobójcze, Produkty biologiczne do celów medycznych lub weterynaryjnych, Produkty bakteriobójcze
do celów medycznych lub weterynaryjnych, Szczepionki,
Surowice, Produkty krwiopochodne, Produkty biotechnologiczne do celów medycznych lub weterynaryjnych, Preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, Preparaty przeciwtrądzikowe, Płyny farmaceutyczne, Żywność dla niemowląt,
Plastry, Materiały do opatrunków gipsowych, Materiały opatrunkowe, Środki sanitarne do celów medycznych, Środki
odkażające, Produkty weterynaryjne, Produkty chemiczne
przeznaczone dla nauk medycznych, Preparaty diagnostyczne do celów medycznych, Środki dezynfekcyjne, 10 Aparaty
i instrumenty medyczne, Aparatura diagnostyczna do celów
medycznych, Aparatura do analizy do celów medycznych,
Butelki dla niemowląt, Aparatura i instrumenty chirurgiczne, Przyrządy do fizykoterapii, Przyborniki lekarskie, Artykuły
ortopedyczne, Smoczki dziecięce, Bandaże do celów leczniczych, Poduszki do celów leczniczych, Strzykawki do celów
medycznych, Aparaty i narzędzia weterynaryjne.
(210)
(731)
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538282
(220) 2021 12 30
SYNOPTIS PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) WellSen z melatoniną
(510), (511) 3 Kosmetyki, Mydła, Kremy, Pasty, Lotiony,
Peelingi, Lakiery do paznokci, Maseczki kosmetyczne, Pomadki do ust, Antyperspiranty, Preparaty do kąpieli, Preparaty kosmetyczne do odchudzania, Preparaty do golenia, Odświeżacze do ust w aerozolu, Środki do pielęgnacji zębów i jamy ustnej, Preparaty do czyszczenia
protez zębowych, Żele i paski wybielające zęby, Preparaty
do pielęgnacji włosów, Szampony, Preparaty do opalania,
Produkty perfumeryjne, Perfumy, Chusteczki nasączane
płynami kosmetycznymi, Preparaty do depilacji, Produkty
toaletowe i kosmetyczne, Środki do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania, Środki stosowane w praniu,
w tym środki wybielające, Olejki eteryczne, 5 Kosmetyki
lecznicze, Produkty farmaceutyczne, Produkty lecznicze,
Witaminy i preparaty witaminowe, Suplementy diety
sporządzone głównie z minerałów, Dodatki witaminowe
i mineralne, Mineralne wody do celów leczniczych, Preparaty wspomagające leczenie i wzmacniające organizm,
Suplementy diety do celów leczniczych, Dietetyczne
środki spożywcze do celów leczniczych, Substancje dietetyczne do celów leczniczych, Preparaty ziołowe do celów
medycznych, Zioła lecznicze, Herbaty lecznicze, Produkty
biobójcze, Produkty biologiczne do celów medycznych
lub weterynaryjnych, Produkty bakteriobójcze do celów
medycznych lub weterynaryjnych, Szczepionki, Surowice,
Produkty krwiopochodne, Produkty biotechnologiczne
do celów medycznych lub weterynaryjnych, Preparaty
farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, Preparaty przeciwtrądzikowe, Płyny farmaceutyczne, Żywność dla niemowląt, Plastry, Materiały do opatrunków gipsowych, Materiały
opatrunkowe, Środki sanitarne do celów medycznych,
Środki odkażające, Produkty weterynaryjne, Produkty
chemiczne przeznaczone dla nauk medycznych, Preparaty diagnostyczne do celów medycznych, Środki dezynfekcyjne, 10 Aparaty i instrumenty medyczne, Aparatura
diagnostyczna do celów medycznych, Aparatura do analizy do celów medycznych, Butelki dla niemowląt, Aparatura i instrumenty chirurgiczne, Przyrządy do fizykoterapii,
Przyborniki lekarskie, Artykuły ortopedyczne, Smoczki
dziecięce, Bandaże do celów leczniczych, Poduszki do celów leczniczych, Strzykawki do celów medycznych, Aparaty i narzędzia weterynaryjne.
(210)
(731)

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

538339
(220) 2022 01 02
KRYTSYNA ALIAKSANDRA, Wrocław
(znak słowno-graficzny)
LB LIGHTBROW

Nr ZT04/2022

(531) 26.04.05, 26.04.22, 27.05.01, 27.05.23
(510), (511) 3 Henna do celów kosmetycznych, Tusz
do brwi, Sztuczne brwi, Sztuczne brwi samoprzylepne,
Kosmetyki do brwi, Brwi (Ołówki do -), Kleje do mocowania sztucznych brwi, Ołówki do brwi, Preparaty koloryzujące do brwi, Produkty do makijażu brwi w postaci ołówków i proszków, Puder do brwi, Żel do brwi, Szampony,
Szampony do włosów, Szampon do włosów, Kosmetyki,
Wosk do depilacji, Olejek do włosów, 8 Przyrządy ręczne
do kosmetycznej pielęgnacji brwi, Nieelektryczne trymery do brwi, Pęsety, Pęsety do depilacji, 16 Drukowane
materiały szkoleniowe, Drukowane materiały edukacyjne, Drukowane materiały w zakresie kursów korespondencyjnych, Drukowane materiały dydaktyczne, Materiały drukowane do celów instruktażowych, Materiały
szkoleniowe i instruktażowe, Notatniki, 41 Kształcenie
praktyczne [pokazy], Edukacja, Pisanie tekstów [innych
niż teksty reklamowe], Nauczanie w zakresie pielęgnacji
urody, Nauczanie indywidualne, Nauczanie i szkolenia,
Warsztaty w celach szkoleniowych, Warsztaty w celach edukacyjnych, Prowadzenie kursów, seminariów
i warsztatów, Organizowanie warsztatów zawodowych
i kursów szkoleniowych, Organizowanie i prowadzenie
seminariów i warsztatów [szkolenia], Przygotowywanie,
organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenia],
Pisanie i publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, Publikowanie druków w formie elektronicznej,
Publikowanie drukowanych materiałów edukacyjnych,
Publikowanie dydaktycznych materiałów edukacyjnych,
Publikowanie książek instruktażowych, Publikowanie
przewodników edukacyjnych i szkoleniowych, Usługi
edukacyjne i szkoleniowe, Usługi trenerskie, 44 Świadczenie usług przez salony piękności, Salony piękności,
Doradztwo dotyczące urody, Usługi farbowania brwi,
Usługi farbowania rzęs, Usługi koloryzacji rzęs, Usługi koloryzacji brwi, Usługi kosmetyczne, Usługi kosmetyczne
w zakresie wykonywania makijażu, Usługi kształtowania
brwi, Usługi przedłużania rzęs, Usługi trwałego podkręcania rzęs, Usługi pielęgnacji urody, w szczególności
w zakresie rzęs, Usługi podkręcania rzęs, Usługi nitkowania brwi.
(210) 538365
(220) 2022 01 03
(731) SZYŁKIEWICZ KAMIL WERTOFIX MEDIA, Niepołomice
(540) (znak słowny)
(540) LJ Lady Jessy
(510), (511) 9 Czyste płyty CD-ROM do nagrań dźwiękowych lub wideo, Nagrane płyty kompaktowe [płyty CD],
Cyfrowe dyski audio, Dyski audio, Nagrania audio i wideo,
Płyty kompaktowe [audio-wideo], 21 Kubki ceramiczne, Filiżanki i kubki, 25 Odzież, Obuwie, Nakrycia głowy,
35 Tworzenie tekstów reklamowych, Usługi reklamowe,
promocyjne i marketingowe, Publikowanie tekstów reklamowych, 41 Usługi wydawnicze w zakresie utworów
muzycznych, Występy muzyczne na żywo, Usługi w zakresie produkcji muzycznej, Usługi imprez muzycznych
na żywo, Produkcja nagrań dźwiękowych i muzycznych,
Muzyczne usługi wydawnicze, Produkcja muzyczna, Usługi prezenterów muzyki, Usługi prezenterów telewizyjnych
i radiowych.
538389
(220) 2019 10 02
AGAVENA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(210)
(731)

Nr ZT04/2022
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(540) TEQUILA ÁGUILA SUPERIOR

(540) HC HOCA CANDLE

(531) 27.05.01, 03.07.01, 03.07.16, 03.07.24, 03.11.01
(510), (511) 33 Napoje spirytusowe z agawy zgodne ze specyfikacją chronionego oznaczenia geograficznego „Tequila”.

(531) 26.01.03, 26.01.18, 27.05.01, 27.05.03
(510), (511) 4 Świece i knoty do oświetlenia, Świece, Oświetlenie bożonarodzeniowe [świece], Świece o kształtach owoców, Świece okolicznościowe, Świece perfumowane, Świece
sojowe, Świece stołowe, Świece wotywne, Świece zapachowe, Świece w puszkach, Świece zawierające środki do odstraszania owadów, Zapachowe świece aromaterapeutyczne.

538415
(220) 2022 01 05
SNAILMED POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sosnowiec
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Snailmed

(210)
(731)

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

538464
(220) 2022 01 07
OGIELA ANDRZEJ, Lubomierz
(znak słowno-graficzny)
KOŁBON

(531)

29.01.12, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.11, 01.01.01, 01.01.05,
01.01.10, 26.11.02, 26.11.05, 26.11.08, 26.11.10
(510), (511) 3 Kosmetyki.

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

538423
(220) 2022 01 05
ŻMUDA PATRYCJA EMRA WOOD, Dębica
(znak słowno-graficzny)
EMRA WOOD DESIGN

(531) 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 05.01.03, 05.01.05, 05.01.16
(510), (511) 20 Budy, kojce i legowiska dla zwierząt domowych, Drabiny i ruchome schody, niemetalowe, Meble i akcesoria meblowe wyposażenia domu, Plansze, stoiska wystawowe i oznakowanie, niemetalowe, Pojemniki, spinacze
i uchwyty do nich, niemetalowe, Statuetki, figurki, dzieła
sztuki, ozdoby i dekoracje wykonane z takich materiałów, jak
drewno, wosk, gips lub z tworzyw sztucznych, zawarte w tej
klasie.
(210) 538448
(220) 2022 01 06
(731) HOPKE ALEKSANDRA HOCA LAB, Szczecin
(540) (znak słowno-graficzny)

(531)

05.01.16, 05.01.20, 07.01.08, 07.01.09, 07.01.24, 27.05.01,
27.05.05, 29.01.07, 29.01.08
(510), (511) 19 Statuetki i dzieła sztuki wykonane z takich
materiałów, jak kamień, beton i marmur, zawarte w tej klasie,
Niemetalowe materiały i elementy budowlane i konstrukcyjne, Niemetalowe konstrukcje i budynki przenośne, Niemetalowe drzwi, bramy, okna i osłony okienne, Asfalt, smoła
i bitumy, Drewno i sztuczne drewno, Gotowe kamienie brukowe, Kamień, skała, glina i minerały, Grys, Masy szpachlowe,
Opancerzenie z płyt, niemetalowe, Osłony pancerne, niemetalowe, Smoła, pak, bitumy i asfalt.
(210)
(731)
(540)
(540)

538478
(220) 2022 01 09
CZYŻEWSKI KAJETAN RP, Legnica
(znak słowno-graficzny)
ROLKA sushi & bubbletea

(531) 27.05.01, 24.17.25
(510), (511) 35 Zarządzanie biznesowe restauracjami, Zarządzanie restauracjami dla osób trzecich, Wsparcie w dziedzinie zarządzania biznesowego w zakresie otwierania restauracji i ich działalności, Wsparcie w dziedzinie zarządzania biznesowego w zakresie działalności restauracji, Usługi w zakresie
zamówień online w dziedzinie restauracji oferujących posiłki
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na wynos oraz z dostawą na miejsce, Usługi marketingowe
w dziedzinie restauracji, Doradztwo w zakresie działalności
gospodarczej dotyczące prowadzenia restauracji, Doradztwo w zakresie działalności gospodarczej dotyczące zakładania restauracji, Doradztwo biznesowe w zakresie prowadzenia restauracji w oparciu o umowę franczyzy, 43 Usługi
restauracyjne, Usługi restauracyjne łącznie z wyszynkiem,
Usługi restauracji sprzedających sushi, Oferowanie żywności
i napojów dla gości w restauracjach, Oferowanie żywności
i napojów w restauracjach i barach, Usługi barów i restauracji, Usługi mobilnych restauracji, Usługi restauracji z daniami
ramen, Usługi restauracji szybkiej obsługi, Usługi restauracji
sprzedających posiłki na wynos, Usługi restauracji serwujących tempurę.
538515
(220) 2022 01 10
SILUK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin
(540) (znak słowny)

(210)
(731)

Nr ZT04/2022

(540) freigarten.de
(510), (511) 6 Pawilony metalowe, Metalowe pawilony
targowe, 19 Pawilony wykonane z materiałów niemetalowych, Niemetalowe pawilony targowe, Pawilony targowe,
20 Dopasowane pokrowce na meble, 22 Daszki do namiotów, Namioty, 24 Podkładki na stół z materiałów tekstylnych,
Tkaniny do wyrobu osłon przeciwsłonecznych.
(210)
(731)
(540)
(540)

538563
(220) 2022 01 11
MROWIEC KONRAD TRUST DEAL, Szczucin
(znak słowno-graficzny)
manima

(531) 03.02.01, 03.02.24, 03.02.26, 27.05.01, 27.05.08, 29.01.11
(510), (511) 28 Gry, zabawki i akcesoria do zabawy.

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

Klasa
towarów

Numery zgłoszeń

1

2

1

520882, 535471, 536069, 536997, 537169, 538017

2

536438

3

535085, 535086, 535087, 535325, 535471, 536086, 537164, 537247, 537500, 537501, 537504, 538280, 538282,
538339, 538415

4

520882, 537011, 538017, 538448

5

535085, 535086, 535087, 535325, 535471, 535877, 535878, 535879, 535930, 536069, 536086, 536473, 536474,
536476, 536477, 536483, 536485, 536487, 536835, 536997, 537164, 537166, 537169, 537802, 538103, 538280,
538282

6

533453, 534158, 535180, 537384, 537799, 537881, 537991, 538014, 538017, 538112, 538215, 538515

7

537011, 537384, 537581, 537793, 537839, 537881, 538026

8

537793, 537881, 538339

9

529768, 530659, 532457, 534086, 534170, 535180, 535820, 535833, 535834, 536471, 536751, 536806, 536835,
536867, 536893, 536916, 536940, 536941, 536969, 537011, 537172, 537348, 537430, 537431, 537581, 537590,
537628, 537755, 537788, 537793, 537839, 537866, 537876, 537881, 538017, 538026, 538083, 538161, 538186,
538194, 538195, 538196, 538197, 538198, 538244, 538365

10

535085, 535086, 535087, 536693, 536835, 536997, 537164, 537877, 538104, 538280, 538282

11

535180, 537581, 537793, 537881, 537970, 538014, 538140, 538161

12

535178, 536005, 537001, 538026, 538102

14

470793

16

529573, 529574, 529575, 529768, 530659, 532457, 534086, 534170, 535884, 536086, 536774, 536806, 536811,
536940, 536941, 537168, 537171, 537172, 537416, 537628, 537629, 537733, 538083, 538339

17

535180, 537384, 538017, 538085

18

470793

19

533453, 534158, 536112, 536438, 537799, 537991, 538017, 538085, 538112, 538215, 538464, 538515

20

521062, 534158, 535180, 535577, 538104, 538112, 538423, 538515

21

535180, 535577, 535884, 537793, 538365

22

538515

24

535180, 537540, 538515

25

470793, 529768, 535085, 535086, 535087, 535577, 535813, 535884, 536649, 537157, 537172, 537536, 537539,
537540, 537648, 537733, 537780, 537905, 537991, 538097, 538101, 538106, 538108, 538151, 538167, 538365

26

535180

27

535178, 535180

28

529768, 533978, 535178, 537157, 537163, 537733, 538167, 538563

29

503545, 535024, 536069, 536800, 536801, 537078, 537166, 537645, 537646, 537647, 537664, 538163, 538230,
538233

30

535085, 535086, 535087, 536800, 536801, 536938, 537025, 537345, 537645, 537646, 537647, 537786, 538054,
538096, 538107, 538163, 538167, 538185

31

534413, 535471, 536800, 536801, 537062, 538163, 538230, 538233

32

526363, 526366, 534413, 536084, 536478, 536800, 536801, 537645, 537646, 537647, 537650, 537787, 537899,
538054, 538209

33

533509, 534413, 536917, 537466, 537467, 537763, 537765, 537767, 537787, 537899, 538032, 538209, 538389

34

537091, 537787
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Nr ZT04/2022

1

2

35

520882, 521062, 526363, 526366, 529573, 529574, 529575, 529768, 530659, 532457, 533978, 534086, 534096,
534433, 535085, 535086, 535087, 535374, 535677, 535680, 535792, 535813, 535820, 535884, 536112, 536471,
536649, 536693, 536751, 536811, 536835, 536867, 536893, 536916, 536938, 536940, 536941, 536969, 536992,
537000, 537011, 537155, 537166, 537168, 537171, 537172, 537255, 537416, 537430, 537431, 537520, 537628,
537629, 537648, 537664, 537733, 537780, 537784, 537799, 537836, 537854, 537858, 537859, 537866, 537873,
537881, 537905, 537998, 538046, 538094, 538097, 538101, 538102, 538103, 538104, 538106, 538107, 538108,
538112, 538141, 538182, 538185, 538186, 538194, 538195, 538196, 538197, 538198, 538215, 538230, 538233,
538247, 538250, 538365, 538478

36

532457, 534096, 534433, 535677, 535680, 536751, 536811, 536916, 537011, 537859, 537866, 537908, 538036,
538047, 538151, 538204, 538230, 538233

37

521062, 532457, 533453, 534086, 534096, 535820, 535848, 536693, 536835, 536969, 537011, 537255, 537348,
537384, 537430, 537431, 537540, 537581, 537755, 537799, 537990, 538112, 538140, 538144, 538204, 538247,
538250, 538253

38

529573, 529574, 529575, 530659, 532457, 536471, 536751, 536867, 537172, 537416, 537628, 537629, 537866,
538046

39

520882, 530659, 531023, 532457, 534433, 535388, 537011, 537078, 537430, 537431, 537581, 537816, 537859,
537866, 537990, 538094, 538185, 538230, 538233

40

520882, 521062, 530659, 536867, 537011, 537078, 537430, 537431, 537581, 537905, 538112, 538230, 538233

41

518618, 523732, 529573, 529574, 529575, 529768, 530659, 532457, 534086, 534170, 534301, 535085, 535086,
535087, 535677, 535680, 535884, 536471, 536806, 536811, 536867, 536940, 536941, 536992, 536997, 537012,
537163, 537168, 537171, 537172, 537231, 537232, 537233, 537416, 537453, 537628, 537629, 537648, 537733,
537755, 537788, 537866, 537876, 537908, 537988, 538044, 538046, 538083, 538094, 538102, 538167, 538172,
538182, 538194, 538195, 538196, 538197, 538198, 538222, 538247, 538250, 538254, 538339, 538365

42

521062, 530659, 532457, 534096, 535677, 535680, 536471, 536576, 536578, 536811, 536916, 537011, 537416,
537430, 537431, 537755, 537866, 537988, 537998, 538017, 538204, 538244, 538247, 538250

43

518618, 533478, 536800, 536801, 537018, 537072, 537074, 537664, 538094, 538185, 538187, 538205, 538260,
538478

44

499763, 532457, 534413, 536051, 536362, 536800, 536801, 536893, 536997, 537012, 537873, 537918, 538044,
538181, 538221, 538230, 538233, 538254, 538339

45

532457, 537628, 537648, 537788, 538146

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

Znak

Numer
zgłoszenia

Znak

Numer
zgłoszenia

1

2

1

2

#TALK IT OUT PRZEŁAM BARIERY JĘZYKOWE
„Pniówek” ZZg JSW S.A.
1936 TYMBARK
1936 TYMBARK
1936 TYMBARK
A ALVANAEKO NATURALNE PRODUKTY
EKOLOGICZNE
A KUKU
aBa PIEKARNIA CUKIERNIA
ABO-NJOM
Adaptox
Akustonic
ALUMODERN
anna nay
Anna Otton
aromesept
ATROM
AUDITJOBS
AUDITSPACES
Autodoradca Poznań Ryszard Tchorz
B’ FORT
Balteam
Be Ready Be an inspiration
BetaPRO
BEZSZELESTNI
Bielenda WATER BALANCE
bimly
BLAGOWSKI
BLUESUN POLSKA
boss:ka
BOSSA NOVA
CASINO PALACE PARK CAFE KONSTANCIN
Choya Apartments
Ciocho
CLASSICAUTO MAGAZYN PRAWDZIWYCH
SAMOCHODÓW
CLASSICAUTO WYDANIE SPECJALNE
CLASSICAUTO
Climanette
cocoffee
Dada Pure Care
Dajemy siłę hydraulice!
Decknet
Delicioz
DEPOZYT BIBLIOTECZNY

538046
538146
537646
537647
537650

Deutsch mit Hauka
Dimed
Dobroché
Dolly Glam
Dr Herbich
Dr Herbich
dr Stawowska Instytut Medycyny Estetycznej
i Dermatologii
DYNAMIC
ECO SYSTEM Twoja czysta energia...
EDUAUDIT
EFEKTYWNE NIERUCHOMOŚCI Efekt 100%
EmiBath
EmiRACE
EMRA WOOD DESIGN
enviage
ewl
Expanding Booster by Double Espresso
EXPRESS PIZZA
F FOLMET
fabhill
FALA
FANQUITA
FLIS Lea Life PL-109-002 GLUTEN LACTOSE
FREE NO SUGAR ADDED
FOAM ROYAL
FORA AUDYTORA
Free 4Business
freigarten.de
FROBE
fundacja mam marzenie
www.mammarzenie.org
Fundacja Pekao
FUTURE FRIENDLY PLAY
PRZYJAZNY ŚRODOWISKU
GAJOWY international transport
GEKO
GELIKE
Gia LA MODA
GŁOS OBYWATELSKI
GPD
GPD
GREEN GENIUS
habilitas
hart

538222
538026
534413
538101
535085
535086

535471
538254
538096
537025
535879
538085
538112
534170
537536
535325
537755
538194
538196
538102
537453
534158
533978
535877
538083
537504
536916
537466
536969
537648
538094
533478
538187
538107
537171
537168
537172
537164
538054
536086
537384
536112
536917
537988

537873
537990
537581
538197
537908
535180
535178
538423
536649
537155
538186
538185
537905
534096
538014
536483
537345
538104
538198
537816
538515
538253
529768
536811
530659
535388
537881
537247
470793
537629
538247
538250
537011
499763
536005
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2

Hashtag Vodka
Hats Off ALKO OUTLET
HC HOCA CANDLE
HealthTeam
hop&shop
House of Beauty Brands
HT HYMET TRADING
HydraPLUS
iMoos
INTELIB
IPSO FACTO
iron pack
IRONCAT
IZZYDOOR
JBB BAŁDYGA GROCKA
JENOX SINCE 1989
JS Produkt
KI BR KRAJOWA IZBA BIUR RACHUNKOWYCH
KIBR
Kiki 4Taste & 4Fun
Klinika Grzesiak expert w lipofillingu
KOLTYS.
KOŁBON
KORRIDA PAK
KREATYWNA KAWA
Krevent
kYA ANIMALS
l’amica
La Chocolic
LB LIGHTBROW
LEDwords
LEGENDA 1863
LJ Lady Jessy
LONGSIT
LUMINA PARK
M MARCINIAK OKNA Twoje okna na świat...
Magnat #just Colours
manima
MANUFAKTURA Smaku
Marcowe Mamry
mazovia galeria handlowa
MEDSERVICE
Meta
MISS ZEN
MLECZARNIA MICHÓW M Spółdzielnia
Mleczarska „Michowianka”
www.michowianka.pl
Serek Figaro Ser pełnotłusty Wspaniały smak!
Łatwo obiera się ze skórki!
MOTHER EARTH WE ARE RECYCLED
WE ARE THE FUTURE
MULTIFARB

533509
538141
538448
537012
537866
537500
537000
535878
537877
538195
537854
536774
537991
537799
537166
537348
535820
536941
536940
538163
536997
538036
538464
537169
538205
538215
535374
537520
536938
538339
537970
537467
538365
536477
534301
533453
536438
538563
538260
526366
534433
536835
537590
535577

535024
535813
537836

Nr ZT04/2022
1

NANOMOOD FORTE
NATURAYA
Neuro-Reflex
NOWY KIERUNEK
nutramatic
nutramatic
NUTRICIA NUTRIDRINK
OBERŻYSTY
OCLIJ SIĘ
Odra
OGÓRKIEM PO WARSZAWIE
OLD FOXES HDC POLAND
OLEANDER DEWELOPER
OPERACJA CZYSTA RZEKA
otopodatki
paintdoo
PALL MALL CHANGE
papiery na szczęście
PAUL DOBRZYCKI HAIR DESIGN
PETRODOM Ekogroszek CHAMPION PLUS
PIWO O MOCNYCH KORZENIACH
JAWOROWE 7, 2% EXTRA MOCNE
PK PAN Końcówka
PLPD
PLPD
polsat café
polsat café
polsat news
POROZMAWIAJMY O PODATKACH
pregnavit MULTI MAX
PSG EKOENERGIA
PVP PV PROTECTOR
PVP PV PROTECTOR
Pyrsk
quadoo
QUO VADIS CARDIOLOGIA?
RAID BULL
RAPTUS MG
Rebel Soul
Red Shirt Barber
REPUBLIKA SMAKOSZY
REPUBLIKA SMAKOSZY
RESTAURACJA ŁAJBA SEAFOOD & WINE
RESTAURACJA ŁAJBA SEAFOOD & WINE
RMG
RO-AN NINJA
ROGER THAT FOODS
ROLKA sushi & bubbletea
ROYALMED CENTRUM MEDYCZNE
SANITEX
SAULE

2

538103
536069
536051
538047
538230
538233
537802
503545
537859
537899
531023
536992
538204
535884
538172
537231
537091
536471
538181
520882
536478
536693
538106
538108
529573
529575
529574
537858
535930
538140
535833
535834
538209
537232
536867
537001
537540
538097
537918
536800
536801
537072
537074
537539
537163
537664
538478
536362
535848
538017
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2

SEAFOOD
SelfieSign
Signalink
Silni razem - Team Polska
SIQUEFOR
SIVEL
SŁONECZNA REWOLUCJA
Smocza Karma
Snailmed
snowdoo
SOLA
SORAYA WATER BOMB
SOUR MADNESS
STORRADA
STRAY
SWEET DELISE
SZLACHECKIE
Śniardwy Jasne Lekkie
Świat Bez Ograniczeń ŚBO
TEQUILA ÁGUILA SUPERIOR
test2speed.com
The Real King Kebab 24H
The vodka is g**d when you can hardly say
its name www.tvigwychsin.com
TONY K.
TRIDUFIT
TRUSTUS
Tymbark - kochaj życie
UE Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
UE Wroclaw University of Economics
and Business
Ulica Elektryków

537078
536751
537788
537733
536487
538144
537431
537062
538415
537233
538161
537501
537780
536485
537876
537786
537787
526363
538182
538389
536578
537018
538032
536084
538280
521062
537645
535677
535680
518618

Nr ZT04/2022
1

2

Vantec POLSKA

537839

VIMBAXAL

536474

VISION

536893

VISIPRO

538244

Visual Art

537998

VIZUDAQ

536473

W KATOWICACH EU

537416

WATAHY GŁOSU OBYWATELSKIEGO

537628

WellSen z melatoniną

538282

WILK SPORT TEAM www.wilksport.pl

536806

WULKANO PERFECT

537255

WYKONANA METODAMI RZEMIEŚLNICZYMI
MANUFAKTURA WÓDKI PRODUKT POLSKI
MIODÓWKA z MANUFAKTURY
WYSELEKCJONOWANY ZESTAW POLSKICH
MIODÓW NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI WYRÓB
PREMIUM

537763

WYKONANY METODAMI RZEMIEŚLNICZYMI
MANUFAKTURA WÓDKI PRODUKT POLSKI
BIMBER z MANUFAKTURY DESTYLATY
Z MIEDZIANEGO ALEMBIKA LEŻAKOWANE
W DĘBOWYCH BECZKACH PO MIODZIE
PITNYM WYRÓB PREMIUM

537765

WYKONANY METODAMI RZEMIEŚLNICZYMI
MANUFAKTURA WÓDKI PRODUKT POLSKI
SAMOGON z MANUFAKTURY DESTYLATY
Z MIEDZIANEGO ALEMBIKA LEŻAKOWANE
W DĘBOWYCH BECZKACH PO MIODZIE
PITNYM WYRÓB PREMIUM

537767

XERSIT

536476

XTREME KiDS

538167

ZASILENI SŁOŃCEM

537430

ZDROWERSI kliknij po zdrowie

537784

ZIELONY KIERUNEK

535792

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.
1114134
1232563
1245880
1319023
1360948
1401556
1514488
1524927
1560303
1636789
1636817
1636857
1636884
1636906
1636935
1636947
1636948
1636949
1636950
1636957
1636958
1636984
1637080
1637085
1637215
1637222

unic (2021 12 22)
CFE: 27.05.19, 29.01.12
9, 35, 38, 41, 42, 45
TULA (2014 09 30)
3
REFRESCO (2021 09 07)
32,
akpa ORGANIC PEROXIDES, INITIATORS PAINT
DRIERS (2021 11 09)
CFE: 26.11.07, 27.05.10, 29.01.12
1
PSTYLE (2021 12 18)
10
Primal Pet Foods
31
(2018 03 23)
LUX (2019 12 18, 2019 07 26)
39
BULGARI WINERY
33
(2021 11 19)
mono pizza (2021 12 20)
CFE: 02.03.03, 26.01.03, 27.05.01,
30, 35, 43
29.01.14
N (2021 11 12, 2021 05 18)
CFE: 26.04.04, 27.05.01
9, 25
(2021 02 05)
CFE: 28.03.00
8, 21
HOUSE OF BRANDS (2021 07 15, 2021 03 25)
CFE: 27.05.01
35
aihaodisi (2021 09 06)
CFE: 28.03.00
25
(2021 11 23, 2021 06 11)
CFE: 05.07.02, 24.17.02, 26.11.03,
32, 33
28.05.00, 29.01.13
K! (2021 10 25, 2021 04 29)
18, 25
SALIXABAN (2021 09 06, 2021 05 26)
5
EXAB (2021 09 06, 2021 05 26)
5
ELIXAC (2021 09 06, 2021 05 26)
5
LIXANON (2021 09 06, 2021 05 26)
5
K.DENIM (2021 10 25, 2021 04 29)
18, 25
Cruzee (2021 10 27)
12, 25
Sciomics (2021 11 25)
42
(2021 11 22, 2021 07 01)
CFE: 05.07.02, 08.01.01, 19.07.25,
32
28.05.00, 29.01.14
TMIK (2021 11 30)
CFE: 27.05.01
12
DR. MILAN
29, 30, 32
(2021 06 08, 2021 06 07)
TUĞRA (2021 05 10)
CFE: 27.05.01
12

1637223
1637226
1637250
1637294

1637379

1637400
1637520

1637603
1637740
1637888
1637918
1637951
1638003
1638067
1638135
1638186
1638203
1638257

BMC NEOPORT (2021 05 10)
12, 35
DÇ (2021 05 21)
CFE: 02.09.14, 26.04.10, 26.11.05,
6, 12, 40
27.05.22, 29.01.13
Palmbaby (2021 06 09)
CFE: 01.03.01, 27.05.17, 28.03.00
3, 10, 35,
LIKE (2021 09 08)
CFE: 01.13.15, 02.09.14, 20.07.01,
16, 35, 41
22.01.05, 24.01.05, 25.01.06,
28.05.00, 29.01.01
Raiffeisen Digital Bank
(2021 10 13, 2021 06 11)
CFE: 26.04.05, 26.13.25,
9, 36, 38, 42
27.05.01, 29.01.12
EXTREME (2021 11 17)
CFE: 26.03.06, 27.05.07, 29.01.12
7
ILE DE FRANCE MINI ROLL
(2021 10 20, 2021 07 21)
CFE: 18.03.15, 25.01.15, 26.04.07,
29
26.11.08, 26.13.25, 27.05.01
PALFOS (2021 11 12, 2021 08 20)
2
BEYOND ITALIAN SAUSAGE
29, 30
(2021 09 22)
UNIMITE (2021 11 09, 2021 06 18)
7
loomknits (2021 09 29)
CFE: 27.05.01
3, 10, 21, 24, 25, 26,
28, 35
WAGENER VULCANIZERS
(2021 11 27, 2021 10 29)
CFE: 26.04.02, 27.05.24
7, 9, 37
Qunce (2021 11 17)
CFE: 27.05.01
9
MC (2021 12 15)
CFE: 27.05.14
25
WE konnect (2021 06 04, 2021 05 21)
CFE: 27.05.12, 29.01.12
9, 37, 38, 41, 42
Regedent
3, 5, 10, 41, 44
(2021 10 12, 2021 07 08)
HERMES CHANDRA
14
(2021 11 23, 2021 06 09)
JOSI CAT (2020 09 03, 2020 09 03)
CFE: 03.01.06, 27.05.01
5, 31

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

Klasa
towarów

Numery międzynarodowego rejestru znaków towarowych

1

1319023

2

1637603

3

1232563,

1637250,

1637918,

1638186

5

1636947,

1636948,

1636949,

1636950,

1638186,

1638257

1637888,

1637951
1638003,

1638135

6

1637226

7

1637400,

8

1636817

9

1114134,

1636789,

1637379,

1637951,

10

1360948,

1637250,

1637918,

1638186

12

1636958,

1637085,

1637222,

1637223,

1637226

14

1638203

16

1637294

18

1636935,

1636957

21

1636817,

1637918
1636884,

1636935,

1636957,

1636958,

1637918,

1638067

1637250,

1637294,

1637918

24

1637918

25

1636789,

26

1637918

28

1637918

29

1637215,

1637520,

1637740
1637740

30

1560303,

1637215,

31

1401556,

1638257

32

1245880,

1636906,

33

1524927,

1636906

35

1114134,

1560303,

36

1637379

37

1637951,

1638135

38

1114134,

1637379,

39

1514488

40

1637226

1637080,

1637215

1636857,

1637223,

1638135

41

1114134,

1637294,

1638135,

1638186

42

1114134,

1636984,

1637379,

1638135

43

1560303

44

1638186

45

1114134

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.
526944

530205
527558
530220
530221
531285
532952
532953

OKNOPLAST IP MANAGEMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2021 08 10
6, 35, 37, 40
Biosa Danmark ApS
2021 10 26
5, 29, 30
beIN Media Group LLC
2021 10 26
35, 36, 41
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL S.A.
(INDITEX S.A.)
2021 10 29
24, 25
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL S.A.
(INDITEX S.A.)
2021 10 29
24, 25
Lohman & Rauscher International
GmbH & Co KG
2021 11 16
5
Anheuser-Busch, LLC
2021 12 06
32
Anheuser-Busch, LLC
2021 12 06
32

520694
520695
533244
534163
532876
518694
534065
531598

532718

Anheuser-Busch, LLC
2021 12 13
32, 33
Anheuser-Busch, LLC
2021 12 13
32, 33
IMPERIAL S.p.A.
2021 12 22
25, 35
Ivan Vos Holding B.V.
2022 01 05
25, 28, 35
House of Prince A/S
2022 01 03
1, 3, 5, 16, 34, 35
dm-drogerie markt GmbH + Co. KG
2022 01 05
3
ZTE Corporation
2022 01 07
9, 42
KASPRZYK MACIEJ TYMCZASOWY
ZARZĄDCA SZCZECIŃSKIEJ FABRYKI
WÓDEK STARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W SZCZECINIE
2022 01 05
33
Mars, Incorporated
2022 01 11
31

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.
1613645

Rabe Moden GmbH
2022 01 04

25

SPROSTOWANIE
Nr BUP

50/2021

Strona

8

Nr zgłoszenia

Jest

474982

(210) 474982 (220) 2017 08 03
(731) FLY.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) fly

Powinno być

(210) 474982 (220) 2017 08 03
(731) BOSOWSKI GRZEGORZ GB,
Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) fly

