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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 ZT06

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.
508079
(220) 2019 12 16
BEGLAMOUR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabajka
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) travka
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 26.04.02, 26.04.18
(510), (511) 3 perfumy, aloesowe preparaty do celów kosmetycznych, atomizery wody mineralnej do celów kosmetycznych, balsamy, bawełniane płatki kosmetyczne, chusteczki
nasączane płynami kosmetycznymi, chusteczki nasączane
preparatami kosmetycznymi, kosmetyki, kosmetyki do użytku osobistego, kosmetyki i preparaty kosmetyczne, kosmetyki naturalne, kosmetyki nielecznicze, kosmetyki nielecznicze i preparaty toaletowe, kosmetyki organiczne, kosmetyki
w formie olejków, odżywki do skórek wokół paznokci, olejki
do celów kosmetycznych, olejki do masażu, olejki do masażu,
olejki toaletowe, perfumowane balsamy do ciała [preparaty
toaletowe], perfumowane balsamy [preparaty toaletowe],
płatki oczyszczające nasączone preparatami toaletowymi,
preparaty do czyszczenia nosa do celów higieny osobistej,
płatki oczyszczające nasączone kosmetykami, preparaty
do pedicure, preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, środki
do higieny jamy ustnej, środki perfumeryjne i zapachowe,
preparaty kosmetyczne do twarzy, preparaty kosmetyczne
do pielęgnacji ciała, preparaty higieniczne w postaci środków toaletowych, zestawy kosmetyków, aerozole czyszczące,
aromaty do perfum, bazy do perfum kwiatowych, chusteczki perfumowane, dezodoranty do ciała [wyroby perfumeryjne], ekstrakty kwiatowe [perfumy], ekstrakty perfum, kolońska (woda -), kremy perfumowane, kremy do aromaterapii,
naturalne środki perfumeryjne, olejki naturalne do perfum,
perfumeryjne (produkty -), perfumeryjne (produkty -), perfumeryjny olejek miętowy, perfumowane kosmetyki w aerozolu do ciała, perfumowane wody toaletowe, perfumy
do zastosowań przemysłowych, perfumy o zapachu drewna
cedrowego, perfumy w płynie, perfumy w postaci stałej, piżmo (naturalne), piżmo [wyroby perfumeryjne], piżmo syntetyczne, płyny do aromaterapii, pojemniki z substancjami zapachowymi, preparaty perfumeryjne, preparaty zapachowe,
produkty perfumeryjne, spraye do ciała, spraye do ciała [nielecznicze], zapachy, zapachowe płyny i kremy do pielęgnacji ciała, woda toaletowa, woda toaletowa zawierająca olej
z mieliznówki chińskiej, wody kolońskie, woda perfumowana, woda lawendowa, woda kolońska, wanilina syntetyczna
[artykuły perfumeryjne], waniliowe środki perfumeryjne, toaletowa (woda -), syntetyczne produkty perfumeryjne, substancje zapachowe do użytku osobistego, substancje aromatyczne do zapachów, bazy do ust neutralizujące odcień

ust, brokat do ciała, brokat w formie sprayu do użytku jako
kosmetyk, chusteczki jednorazowe nasączone mieszankami
oczyszczającymi do twarzy, chusteczki nasączone olejkami
eterycznymi, chusteczki nasączone preparatami do usuwania makijażu, chusteczki nawilżane do celów higienicznych
i kosmetycznych, chusteczki oczyszczające do higieny intymnej dla kobiet, dezodoranty i antyperspiranty, kosmetyki
do makijażu, żele do twarzy i ciała [kosmetyki], żele do rąk,
żele do ciała, żel pod prysznic i do kąpieli, środki do pielęgnacji włosów, środki do czyszczenia rąk, spraye do utrwalania makijażu, serum pielęgnacyjne, serum do celów kosmetycznych, puder do rąk, puder w kremle do twarzy, produkty
do mycia rąk, preparaty złuszczające do twarzy do użytku
kosmetycznego, preparaty pod prysznic, preparaty myjące
do użytku osobistego, preparaty kosmetyczne powstrzymujące odrastanie owłosienia, preparaty kosmetyczne do kąpieli i prysznicowe, preparaty kosmetyczne do ujędrniania
biustu, preparaty koloryzujące do celów kosmetycznych,
preparaty kolagenowe do zastosowań kosmetycznych,
preparaty kolagenowe do celów kosmetycznych, preparaty
fitokosmetyczne, preparaty do włosów, preparaty do pielęgnacji skóry, preparaty do kąpieli, preparaty do kąpieli i pod
prysznic, preparaty do pielęgnacji włosów, preparaty do pielęgnacji skóry, preparaty do higieny intymnej lub do celów
dezodorujących [przybory toaletowe], preparaty do depilacji
i golenia, preparaty czyszczące do użytku osobistego, płyny
pielęgnacyjne, płyny do włosów i ciała, płynne kremy [kosmetyki], pianki pod prysznic, pianki oczyszczające do skóry,
pianki do oczyszczania ciała, pianka pod prysznic i do kąpieli,
peeling do stóp, papierowe ręczniki do rąk nasączone środkami czyszczącymi, opakowania uzupełniające do dozowników kosmetyków, olejki do twarzy, olejki do masażu twarzy,
olejki do masażu ciała, olejki do kąpieli i pod prysznic [nielecznicze], olejki do ciała i twarzy, oczyszczające maseczki
do twarzy, nielecznicze preparaty do pielęgnacji ciała, nielecznicze preparaty do namaczania stóp, nielecznicze preparaty do pielęgnacji urody, nielecznicze olejki pod prysznic,
nawilżane chusteczki kosmetyczne, nasączone chusteczki
do oczyszczania [nielecznicze, mydła i żele, mgiełki do ciała,
mleczko kosmetyczne, masła do twarzy i ciała, masła do twarzy, maseczki do twarzy i ciała, makijaż (preparaty do -), kremy
kojące do użytku kosmetycznego, kremy i balsamy kosmetyczne, kremy do twarzy i ciała [kosmetyki], kremy do mycia,
kosmetyki w postaci kremów, krem do opalania dla niemowląt, kosmetyki w formie sproszkowanej [pudry], kosmetyki
upiększające, kosmetyki koloryzujące do skóry, kosmetyki
funkcjonalne, kosmetyki do stosowania na skórę, kosmetyki
do pielęgnacji urody, preparaty aromaterapeutyczne, woda
kwiatowa, żele pod prysznic, żele do użytku kosmetycznego, żele do kąpieli i pod prysznic nie do celów medycznych,
szampony do ciała, środki do mycia rak, środki czyszczące
do higieny intymnej, środek do mycia rąk, roztwory mydła,
przeciw potowe mydła, produkty z mydła, preparaty do mycia rąk, płyny do przemywania pochwy do higieny intymnej
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lub dezodoryzacji, perfumowane mydła, peelingi złuszczające do rąk, peelingi złuszczające do stóp, mydła w postaci
żelu, mydła w żelu, mydło aloesowe, mydła z gąbką roślinną
[luffą], mydło do skóry, mydło migdałowe, mydło niewymagające użycia wody, mydło perfumowane, mydło pielęgnacyjne, mydło pod prysznic, mydło przemysłowe, mydło
w listkach do użytku osobistego, mydło w płynie do kąpieli
stóp, nielecznicze mydła toaletowe, opakowania uzupełniające do dozowników żelu pod prysznic, mydła robione
ręcznie, mydła toaletowe, mydła w kostce, mydła w kremie,
mydła w kremie do mycia, mydła w płynie, mydła w płynie
do kąpieli, mydła w płynie do rąk i twarzy, mydła nielecznicze, mydła perfumowane, mydła przeciw potowe do stóp,
mydła kosmetyczne, mydła karbolowe, mydła granulowane,
mydła do użytku osobistego, mydła do twarzy, mydła do rąk,
mydła do pielęgnacji ciała, mydła, mydełka, kremy pod
prysznic, kremowe mydło do ciała, kostki mydła do mycia
ciała, płyny do prania, płyny do prania chemicznego, płyny
do mycia, płyny do czyszczenia, płyny do szorowania, płyn
do mycia naczyń, antypoślizgowe płyny do podłóg, pasty
płynne do podłóg, płynne detergenty do zmywarek, płyny
do czyszczenia obiektywu aparatu, mydło w płynie do mycia naczyń, środki do czyszczenia toalet, aromaty w aerozolu
przeznaczone do pomieszczeń, aromaty do użytku domowego, dezodoranty zapachowe do pomieszczeń, preparaty
zapachowe do pomieszczeń, preparaty do odświeżania dywanów, pokojowe spraye zapachowe, perfumowane saszetki, perfumowane mieszanki suszonych ziół i kwiatów (potpourri), środki zapachowe do pomieszczeń, środki odświeżające powietrze [zapachowe], środki do usuwania brzydkiego
zapachu zwierząt domowych, saszetki zapachowe do poduszeczek na oczy, saszetki zapachowe do bielizny, saszetki
zapachowe, saszetki perfumowane, rozpylacze zapachowe
do pomieszczeń, preparaty do mycia do użytku domowego.
(210)
(731)
(540)
(540)

510312
(220) 2019 12 13
KOTLICKI DOMINIK ŁUKASZ, Płock
(znak słowno-graficzny)
!N

(531) 29.01.12, 27.05.01, 24.17.04
(510), (511) 25 odzież.
(210) 514415
(220) 2020 06 04
(731) TOMASIK TOMASZ AKADEMIA SPA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) kobido
(510), (511) 3 olejki do celów kosmetycznych, kremy
do twarzy do użytku kosmetycznego, kremy do ciała, kremy
do skóry, kremy do rąk, kremy kosmetyczne, kremy do mycia, kremy odżywcze, kosmetyki w postaci kremów, kremy
przeciw starzeniu się skóry, krem przeciwzmarszczkowy,
kremy do oczyszczania skóry, maseczki do ciała w kremie,
kremy oczyszczające, kremy kosmetyczne odżywcze, kremy
kosmetyczne do masażu, nieleczniczy krem do twarzy, kre-
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my i balsamy kosmetyczne, nielecznicze kremy do skóry, kremy odżywcze nielecznicze, kremy do masażu, nie do celów
leczniczych, kremy, emulsje i żele nawilżające, kremy i balsamy do opalania, płyny do mycia twarzy [kosmetyki], środki
oczyszczające skórę, środki do oczyszczania skóry twarzy
[kosmetyki], maski kosmetyczne, maseczki do twarzy, maseczki do ciała, nawilżacze do skóry, środki nawilżające przeciwdziałające starzeniu się skóry, peelingi do twarzy [kosmetyki], kosmetyczne peelingi do ciała, żele oczyszczające, żele
pod oczy, kosmetyki w formie żeli, mydła i żele, żele do użytku kosmetycznego, żele do masażu, inne niż do celów medycznych, toniki do użytku kosmetycznego, 41 nauczanie,
zapewnianie szkoleń on-line, zapewnianie kursów szkoleniowych, zapewnianie kursów szkoleniowych on-line, zapewnianie seminariów szkoleniowych on-line, zapewnianie szkoleń doskonalenia umiejętności zawodowych, zapewnianie
szkoleń, kształcenia i nauczania, organizacja szkoleń, szkolenia edukacyjne, szkolenia personelu, skomputeryzowane
szkolenia, szkolenie zaawansowane, szkolenia przemysłowe,
wynajmowanie nagranych szkoleń, usługi szkolenia zawodowego, usługi szkolenia personelu, prowadzenie warsztatów
[szkolenia], szkolenie i instruktaż, trening osobisty [szkolenie],
produkcja filmów szkoleniowych, publikowanie podręczników szkoleniowych, organizowanie seminariów szkoleniowych, prowadzenie seminariów szkoleniowych, wypożyczanie materiałów szkoleniowych, udostępnianie informacji dotyczących szkoleń, organizowanie seminariów dotyczących
szkoleń, doradztwo w zakresie szkoleń, szkolenie w zakresie
higieny, szkolenia w dziedzinie medycyny, przekazywanie
know-how [szkolenia], usługi szkoleniowe wspomagane
komputerowo, warsztaty w celach szkoleniowych, szkolenia biznesowe, zapewnianie szkoleniowych kursów medycznych, szkolenia w zakresie pielęgnacji urody, szkolenia
techniczne związane z higieną, kursy szkoleniowe z zakresu
zdrowia, prowadzenie seminariów szkoleniowych dla klientów, organizacja wystaw w celach szkoleniowych, kursy
szkoleniowe związane z medycyną, szkolenie za pośrednictwem mediów radiowo-telewizyjnych, szkolenie w zakresie
zdrowia i wellness, informacje i wiadomości online w dziedzinie szkoleń zawodowych, usługi trenerskie, 44 doradztwo
dotyczące kosmetyków, doradztwo dotyczące urody, doradztwo świadczone za pośrednictwem Internetu w dziedzinie pielęgnacji ciała i urody, usługi spa medycznych, usługi
medyczne, doradztwo w dziedzinie pielęgnacji ciała i urody, doradztwo w zakresie urody, gabinety pielęgnacji skóry,
świadczenie usług przez salony piękności, salony piękności,
pielęgnacja urody dla ludzi, nakładanie produktów kosmetycznych na ciało, nakładanie produktów kosmetycznych
na twarz, usługi doradcze związane z pielęgnacją skóry, usługi doradcze dotyczące urody, usługi doradcze dotyczące
pielęgnacji urody, udzielanie informacji związanych z usługami salonów piękności, usługi kosmetyczne, usługi salonów
piękności, usługi spa, usługi w zakresie higieny i pielęgnacji
urody, usługi w zakresie pielęgnacji twarzy, usługi w zakresie
pielęgnacji urody świadczone przez uzdrowisko [spa], zabiegi kosmetyczne dla twarzy, zabiegi kosmetyczne dla ciała,
zabiegi higieniczne dla ludzi, usługi zabiegów pielęgnacji
twarzy, usługi w zakresie zabiegów upiększających, usługi
woskowania ciała w celu usuwania włosów u ludzi, masaże,
udzielanie informacji związanych z tradycyjnym masażem
japońskim, informacje dotyczące masażu, tradycyjny masaż
japoński.
(210)
(731)

517906
(220) 2020 09 04
KUCA SERWIS KOLEJOWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Stargard
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KUCA

(531) 26.04.04, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 6 metale nieszlachetne i ich stopy, metalowe
materiały budowlane, przenośne metalowe konstrukcje budowlane, materiały metalowe do budowy torów kolejowych,
przewody nieelektryczne i druty z metali nieszlachetnych,
drobne wyroby żelazne, pojedyncze drobne wyroby metalowe, rury i rurki metalowe, kasy pancerne, towary z metali nieszlachetnych nie ujęte w innych klasach, rudy, 9 urządzenia
i przyrządy naukowe, nawigacyjne, geodezyjne, elektryczne,
fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, wagowe, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne (inspekcyjne), ratownicze
i do nauczania, urządzenia i przyrządy do przewodzenia,
przełączania, transformowania, akumulowania, regulowania
lub kontrolowania elektryczności, urządzenia do nagrywania, transmisji lub odtwarzania dźwięku lub obrazu, magnetyczne nośniki danych, dyski z nagraniami, automaty sprzedające i mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez
wrzucenie monety, kasy rejestrujące, maszyny liczące, sprzęt
przetwarzający dane i komputery, urządzenia do gaszenia
ognia, 12 pojazdy, urządzenia do poruszania się na lądzie,
w powietrzu lub na wodzie, 37 Usługi budowlane w zakresie
naprawy nawierzchni torowych, wymiany podkładów, szyn,
rozjazdów i podrozjazdnic kolejkowych i tramwajowych,
usługi naprawy kolejowych i tramwajowych konstrukcji
wsporczych, usługi instalacyjne poprzez montaż i demontaż
sieci trakcyjnej wraz z osprzętem, palowanie fundamentów,
posadowienia konstrukcji wsporczych i uzbrojenie w osprzęt
sieci trakcyjnej kolejowej lub tramwajowej, 42 naukowe
i techniczne usługi i badania oraz ich projektowanie, przemysłowa analiza i usługi badawcze, projektowanie i rozwój
komputerowego sprzętu i oprogramowania.
(210) 521598
(220) 2020 11 30
(731) BLOM KAROL GUSTAW LAGU, Kobyłka
(540) (znak słowny)
(540) LOL COSMETICS
(510), (511) 3 nielecznicze antyperspiranty, dezodoranty
i antyperspiranty, antyperspiranty w aerozolach, antyperspiranty do użytku osobistego, olejki aromatyczne, olejki mineralne, balsamy inne niż do celów medycznych, chusteczki
nasączane płynami kosmetycznymi, preparaty do demakijażu, dezodoranty dla ludzi i zwierząt, mydła dezodorujące
i dezynfekujące oraz przeciwpotne, preparaty do golenia,
preparaty kosmetyczne do kąpieli, woda kolońska, preparaty do makijażu, odświeżacze do ust w aerozolu, preparaty kąpielowe do celów higienicznych, kremy do skóry, sole
kąpielowe do celów innych niż lecznicze, szampony, środki
do czyszczenia zębów, talk kosmetyczny, tłuszcze do celów
kosmetycznych, woda kolońska, woda toaletowa i zapachowa, zestawy kosmetyków, żele do masażu inne niż do celów
medycznych, żele do wybielania zębów, pianki, kosmetyki upiększające, kosmetyki funkcjonalne, żele nawilżające,
kremy tonizujące, kosmetyki do włosów, kosmetyki do demakijażu, środki nawilżające, kosmetyki do rzęs, kosmetyki
do brwi, koncentraty nawilżające, kosmetyki do paznokci,
płynne kremy, kosmetyki do ust, kosmetyki zawierające pantenol, kosmetyki zawierające keratynę, kosmetyki dla dzieci,
kosmetyki w formie mleczek, kosmetyki w postaci kremów,
płyny do twarzy, toniki do twarzy, kremy do ciała, żele
po opalaniu, olejki do ciała, peelingi do twarzy, kosmetyki
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w formie olejków, kosmetyki do cery zmarszczkowej, kosmetyki w formie żeli, kosmetyki do pielęgnacji skóry, zmywacze
do paznokci, kosmetyki i preparaty kosmetyczne, kosmetyki
zawierające kwas hialuronowy, nawilżające balsamy do skóry, płyny do pielęgnacji skóry, perełki zawierające kosmetyki
do kąpieli, kosmetyki w formie sproszkowanej (pudry), zmywacze lakieru do paznokci, mydła nielecznicze, mydła granulowane, mydła w żelu, mydła w płynie, mydła w kremie, mydła w kostce, emulsje do mycia ciała nie zawierające mydła,
balsamy oczyszczające, balsamy do rąk, balsamy do golenia,
balsamy do ciała, żele oczyszczające, żele do kąpieli, żele
do golenia, żele do demakijażu, żele do twarzy, żele do rąk,
żele do ciała, żele do czyszczenia zębów, pasty do zębów,
odżywki do włosów, odżywki do ust, odżywki do paznokci,
szampony, 5 mydła lecznicze, mydła dezynfekujące, mydła
antybakteryjne, mydła i detergenty lecznicze i odkażające,
aldehydy do celów farmaceutycznych, anestetyki, antyseptyki, białkowe suplementy diety, borowina lecznicza, borowina do kąpieli, chusteczki odkażające, nasączone chusteczki
antyseptyczne, chusteczki wilgotne nasączone płynem farmaceutycznym, chusteczki nasączane płynami farmaceutycznymi, wyciąg z chmielu do celów farmaceutycznych,
preparaty czyszczące do szkieł kontaktowych, środki dezynfekcyjne i antyseptyczne, środki dezynfekcyjne do celów
higienicznych, gorczyca do celów farmaceutycznych, lecznicza guma do żucia, guma do żucia odświeżająca oddech
do celów leczniczych, gwajakol do celów farmaceutycznych,
herbaty ziołowe do celów leczniczych, intymne preparaty
nawilżające, jod do celów farmaceutycznych, preparaty terapeutyczne do kąpieli, kompresy, kwasy do celów farmaceutycznych, lecznicze napoje mineralne, lecznicze napoje izotoniczne, napoje stosowane w lecznictwie, herbata ziołowa,
napoje ziołowe do użytku leczniczego, zioła lecznicze, olejek
terpentynowy do celów farmaceutycznych, olejek migdałowy do celów farmaceutycznych), olejek z kopru do celów
leczniczych, leki dla ludzi, leki ziołowe, mięta do celów farmaceutycznych, mineralne suplementy diety, sole mineralne
do kąpieli, suplementy diety dla ludzi i zwierząt, suplementy
zawierające mleczko pszczele, mleczko pszczele do celów
farmaceutycznych, środki oczyszczające, kadzidełka do odstraszania owadów, preparaty farmaceutyczne do uśmierzania skutków ukąszeń owadów, odżywcze suplementy diety,
preparaty i artykuły higieniczne, materiały opatrunkowe,
płyny do płukania ust, płyny do celów farmaceutycznych,
antybakteryjne płyny do rąk, lecznicze płyny pielęgnacji
skóry, płyny dezynfekujące inne niż mydła, płyny lecznicze
do płukania ust, spraye odświeżające do pomieszczeń, preparaty do niszczenia szkodników, preparaty do niszczenia
robactwa, środki przeczyszczające, suplementy zawierające
siemię lniane, mąka z siemienia lnianego do celów farmaceutycznych, sole mineralne do kąpieli, preparaty do sterylizacji, syropy do użytku farmaceutycznego, tabletki do ssania
do celów farmaceutycznych, tampony, środki uspokajające,
wata do celów leczniczych, preparaty witaminowe, zioła
do palenia do celów leczniczych, zioła lecznicze, zioła lecznicze suszone i zakonserwowane, substancje żrące do celów
farmaceutycznych, żywność dla niemowląt.
(210) 521599
(220) 2020 11 30
(731) BLOM KAROL GUSTAW LAGU, Kobyłka
(540) (znak słowny)
(540) LOL SURPRISE
(510), (511) 3 nielecznicze antyperspiranty, dezodoranty
i antyperspiranty, antyperspiranty w aerozolach, antyperspiranty do użytku osobistego, olejki aromatyczne, olejki mineralne, balsamy inne niż do celów medycznych, chusteczki
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nasączane płynami kosmetycznymi, preparaty do demakijażu, dezodoranty dla ludzi i zwierząt, mydła dezodorujące
i dezynfekujące oraz przeciwpotne, preparaty do golenia,
preparaty kosmetyczne do kąpieli, woda kolońska, preparaty do makijażu, odświeżacze do ust w aerozolu, preparaty kąpielowe do celów higienicznych, kremy do skóry, sole
kąpielowe do celów innych niż lecznicze, szampony, środki
do czyszczenia zębów, talk kosmetyczny, tłuszcze do celów
kosmetycznych, woda kolońska, woda toaletowa i zapachowa, zestawy kosmetyków, żele do masażu inne niż do celów
medycznych, żele do wybielania zębów, pianki, kosmetyki upiększające, kosmetyki funkcjonalne, żele nawilżające,
kremy tonizujące, kosmetyki do włosów, kosmetyki do demakijażu, środki nawilżające, kosmetyki do rzęs, kosmetyki
do brwi, koncentraty nawilżające, kosmetyki do paznokci,
płynne kremy, kosmetyki do ust, kosmetyki zawierające pantenol, kosmetyki zawierające keratynę, kosmetyki dla dzieci,
kosmetyki w formie mleczek, kosmetyki w postaci kremów,
płyny do twarzy, toniki do twarzy, kremy do ciała, żele
po opalaniu, olejki do ciała, peelingi do twarzy, kosmetyki
w formie olejków, kosmetyki do cery zmarszczkowej, kosmetyki w formie żeli, kosmetyki do pielęgnacji skóry, zmywacze
do paznokci, kosmetyki i preparaty kosmetyczne, kosmetyki
zawierające kwas hialuronowy, nawilżające balsamy do skóry, płyny do pielęgnacji skóry, perełki zawierające kosmetyki
do kąpieli, kosmetyki w formie sproszkowanej (pudry), zmywacze lakieru do paznokci, mydła nielecznicze, mydła granulowane, mydła w żelu, mydła w płynie, mydła w kremie, mydła w kostce, emulsje do mycia ciała nie zawierające mydła,
balsamy oczyszczające, balsamy do rąk, balsamy do golenia,
balsamy do ciała, żele oczyszczające, żele do kąpieli, żele
do golenia, żele do demakijażu, żele do twarzy, żele do rąk,
żele do ciała, żele do czyszczenia zębów, pasty do zębów,
odżywki do włosów, odżywki do ust, odżywki do paznokci,
szampony, 5 mydła lecznicze, mydła dezynfekujące, mydła
antybakteryjne, mydła i detergenty lecznicze i odkażające,
aldehydy do celów farmaceutycznych, anestetyki, antyseptyki, białkowe suplementy diety, borowina lecznicza, borowina do kąpieli, chusteczki odkażające, nasączone chusteczki
antyseptyczne, chusteczki wilgotne nasączone płynem farmaceutycznym, chusteczki nasączane płynami farmaceutycznymi, wyciąg z chmielu do celów farmaceutycznych,
preparaty czyszczące do szkieł kontaktowych, środki dezynfekcyjne i antyseptyczne, środki dezynfekcyjne do celów
higienicznych, gorczyca do celów farmaceutycznych, lecznicza guma do żucia, guma do żucia odświeżająca oddech
do celów leczniczych, gwajakol do celów farmaceutycznych,
herbaty ziołowe do celów leczniczych, intymne preparaty
nawilżające, jod do celów farmaceutycznych, preparaty terapeutyczne do kąpieli, kompresy, kwasy do celów farmaceutycznych, lecznicze napoje mineralne, lecznicze napoje izotoniczne, napoje stosowane w lecznictwie, herbata ziołowa,
napoje ziołowe do użytku leczniczego, zioła lecznicze, olejek
terpentynowy do celów farmaceutycznych, olejek migdałowy do celów farmaceutycznych, olejek z kopru do celów
leczniczych, leki dla ludzi, leki ziołowe, mięta do celów farmaceutycznych, mineralne suplementy diety, sole mineralne
do kąpieli, suplementy diety dla ludzi i zwierząt, suplementy
zawierające mleczko pszczele, mleczko pszczele do celów
farmaceutycznych, środki oczyszczające, kadzidełka do odstraszania owadów, preparaty farmaceutyczne do uśmierzania skutków ukąszeń owadów, odżywcze suplementy diety,
preparaty i artykuły higieniczne, materiały opatrunkowe,
płyny do płukania ust, płyny do celów farmaceutycznych,
antybakteryjne płyny do rąk, lecznicze płyny pielęgnacji
skóry, płyny dezynfekujące inne niż mydła, płyny lecznicze
do płukania ust, spraye odświeżające do pomieszczeń, pre-
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paraty do niszczenia szkodników, preparaty do niszczenia
robactwa, środki przeczyszczające, suplementy zawierające
siemię lniane, mąka z siemienia lnianego do celów farmaceutycznych, sole mineralne do kąpieli, preparaty do sterylizacji, syropy do użytku farmaceutycznego, tabletki do ssania
do celów farmaceutycznych, tampony, środki uspokajające,
wata do celów leczniczych, preparaty witaminowe, zioła
do palenia do celów leczniczych, zioła lecznicze, zioła lecznicze suszone i zakonserwowane, substancje żrące do celów
farmaceutycznych, żywność dla niemowląt.
522392
(220) 2020 12 18
INSTYTUT BADAŃ NAD GOSPODARKĄ RYNKOWĄ,
Gdańsk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Pomorski Przegląd Gospodarczy INSTYTUT BADAŃ
NAD GOSPODARKĄ RYNKOWĄ

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 07.01.24, 29.01.12
(510), (511) 16 publikacje i materiały drukowane, broszury,
czasopisma, gazety, książki, podręczniki, afisze, plakaty, albumy, almanachy, atlasy, kalendarze, katalogi, mapy, plansze,
plany, prospekty, 35 analizy gospodarczo - społeczne, analizy
w zakresie działalności gospodarczej, prognozy ekonomiczne, badania ekonomiczne, badania opinii publicznej, sondaże, badania rynku, badania i ekspertyzy w zakresie działalności gospodarczej, badania i ekspertyzy w zakresie gospodarki
rynkowej, doradztwo w zakresie prowadzenia działalności
gospodarczej i zarządzania przedsiębiorstwami, działalność
think tank’ów w zakresie tematyki gospodarczo - finansowej
i społecznej, usługi agencji reklamowych, organizowanie
wystaw i targów handlowych i reklamowych, 41 organizacja konferencji, kongresów, debat, dyskusji, forów wymiany
opinii, poglądów i doświadczeń, sympozjów, seminariów,
zjazdów, działalność edukacyjna i szkoleniowa, opracowywanie materiałów edukacyjnych, działalność wydawnicza,
publikowanie materiałów i tekstów innych niż reklamowe,
publikowanie elektroniczne on-line, organizowanie konkursów edukacyjnych, organizowanie wystaw kulturalnych
i edukacyjnych, 42 badania naukowo - techniczne, usługi badawczo - rozwojowe, analizy i ekspertyzy techniczne, usługi
w zakresie projektowania technicznego, usługi w zakresie
doradztwa technicznego, programowanie komputerów, doradztwo w zakresie ochrony środowiska, hosting infrastruktury sieciowej on-line na rzecz osób trzecich do celów prowadzenia interaktywnych debat, dyskusji, wymiany opinii,
poglądów i doświadczeń, 45 usługi w zakresie organizowania debat i dyskusji publicznych, usługi w zakresie organizowania negocjacji i konsultacji społecznych, usługi serwisów
społecznościowych on-line, opracowywanie opinii i ekspertyz w zakresie spraw publicznych, usługi lobbingowe w zakresie spraw gospodarczych i społecznych, usługi w zakresie
nawiązywania współpracy międzynarodowej na rzecz osób
trzecich, usługi w zakresie monitorowania i oceny działalności władz i urzędów, badania i doradztwo prawne, doradztwo w zakresie własności intelektualnej, zarządzanie własnością intelektualną, licencjonowanie własności intelektualnej,
usługi w zakresie tworzenia projektów aktów prawnych oraz
ich wnoszenia do władz i urzędów.
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524523
(220) 2021 02 11
MARKIEWICZ GRZEGORZ, Płock
(znak słowno-graficzny)
MOTO-PIAST PŁOCK

(531)

26.01.16, 27.05.01, 29.01.15, 24.01.11, 06.07.25, 26.04.06,
26.04.18
(510), (511) 41 Organizowanie rajdów motocyklowych.

(210) 524828
(220) 2021 02 17
(731) CELIK MURAT NEXT COLLECTION, Wólka Kosowska
(540) (znak graficzny)
(540)

(531) 29.01.13, 26.04.02, 26.04.08, 26.04.09
(510), (511) 25 Odzież, obuwie, nakrycia głowy, podkoszulki,
koszule, bluzy, swetry, pulowery, spodnie, bermudy, bielizna
osobista, bielizna nocna, odzież sportowa, dresy, buty sportowe, buty wizytowe, czapki, ubrania dżersejowe, garnitury,
kapelusze, stroje kąpielowe, kąpielówki, kombinezony, kurtki, leginsy, marynarki, odzież ze skóry, odzież z imitacji skóry,
okrycia wierzchnie, piżamy, stroje plażowe, prochowce, rajstopy, rajtuzy, rękawiczki, skarpetki, spódnice, sukienki, szaliki,
szale, szelki do spodni, szlafroki, T-shirty, żakiety.
525062
(220) 2021 02 22
OWCZAREK PIOTR, Łódź; GAWLAK MICHAŁ, Łódź;
CHAJDAS JAKUB, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CGO FINANCE
(210)
(731)

(531) 26.04.02, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 Pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością
gospodarczą, Rachunkowość, księgowość i audyt, zarządzanie w działalności handlowej, Administrowanie działalności handlowej, Prace biurowe, Usługi rachunkowe,
usługi księgowe, prowadzenie ksiąg i ewidencji dla celów podatkowych, przygotowanie zeznań podatkowych,
sporządzanie deklaracji podatkowych oraz ubezpieczeniowych, sporządzanie sprawozdań rachunkowych, sporządzanie bilansów księgowych, usługi analizy kosztów,
doradztwo w zakresie rachunkowości, analiza podatkowa
przedsięwzięć, wycena działalności handlowej, prowadzenie ewidencji pracowniczej, sporządzanie analiz ekono-
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micznych, badania rynku, badania w dziedzinie działalności gospodarczej, informacja o działalności gospodarczej
i handlowej, doradztwo w dziedzinie rachunkowości, doradztwo w zakresie organizacji, prowadzenia i zarządzania
działalnością gospodarczą, usługi wycen handlowych, pośrednictwo w zawieraniu transakcji handlowych, ekspertyzy w dziedzinie działalności gospodarczej, ekspertyzy
opłacalności, Usługi związane z przenoszeniem przedsiębiorstw, usługi pozyskiwania, opracowywania i udostępniania informacji o działalności gospodarczej, Usługi
w zakresie badań statystycznych i przeprowadzania wyceny 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, Informacja o powyższych
usługach, w tym prezentowana w Internecie, Usługi doradcze dotyczące wszystkich usług ujętych w tej klasie,
36 Usługi finansowe, Usługi w zakresie majątku nieruchomego, usługi finansowe, usługi audytów finansowych, doradztwo finansowe, pozyskiwanie środków finansowych
na rzecz osób trzecich, inwestowanie środków finansowych w imieniu osób trzecich, badania sprawozdań finansowych, usługi biegłych rewidentów, przygotowywanie
wycen i doradztwo w zakresie fuzji i podziałów spółek,
przygotowywanie raportów i analiz w zakresie sytuacji
finansowej spółek, wyceny przedsiębiorstw, doradztwo
finansowe przy nabyciu i sprzedaży przedsiębiorstw oraz
udziałów w przedsiębiorstwach, usługi finansowej likwidacji przedsiębiorstw, usługi doradztwa w zakresie obrotu
papierami wartościowymi - raporty, analizy i opracowania
na zamówienie klienta, wykonywanie ekspertyz i prognoz finansowych, analiza finansowa, świadczenie usług
konsultacyjne - doradczych w sprawach finansowych,
doradztwo inwestycyjne, wycena aktywów ruchomych
i nieruchomości, zarządzanie majątkiem, informacja o powyższych usługach, w tym prezentowana w Internecie,
Usługi doradcze dotyczące wszystkich usług ujętych w tej
klasie.
(551) wspólne prawo ochronne
(210)
(731)
(540)
(540)

526717
(220) 2021 03 26
JURAJSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Postęp
(znak słowno-graficzny)
TONIC JURAJSKI

(531)

27.05.01, 29.01.15, 25.05.05, 05.07.11, 05.07.22, 01.15.15,
26.11.01, 26.11.08, 24.09.02, 24.09.03
(510), (511) 32 Napoje bezalkoholowe, Toniki [napoje nielecznicze].
(210)
(731)

527979
(220) 2021 04 23
FORTUM POWER AND HEAT POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
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(540) (znak słowny)
(540) EC OdNova
(510), (511) 4 Oleje i smary przemysłowe, paliwa (w tym
benzyna) i materiały oświetlające, energia elektryczna, paliwa kopalne, biopaliwa, torf, odpady jako paliwo, gazy
do użytku jako paliwo, biogaz do użytku jako paliwo, bio-olej
do użytku jako paliwo, olej popirolityczny do użytku jako paliwo, węgiel drzewny, paliwa lotnicze, gaz ziemny, węgiel,
paliwa z biomasy, oleje opałowe, paliwa odpadowe, 7 Maszyny
i obrabiarki w dziedzinie przemysłu energetycznego, mianowicie, generatory prądu, pompy stosowane w elektrowniach
i przemyśle, turbiny wodne i wiatrowe, kruszarki, przenośniki
stosowane w elektrowniach i przemyśle, wymienniki ciepła
dla elektrowni, przemysłu i budynków, turbiny parowe, turbiny gazowe, łopatki turbin do produkcji energii elektrycznej,
elementy sprzęgające i przekładniowe do maszyn (z wyjątkiem pojazdów lądowych), turbiny i łopatki turbin do produkcji energii elektrycznej, generatory, wymienniki ciepła
jako części maszyn, pompy, zbiorniki wody zasilającej jako
części maszyn, młyny węglowe, przenośniki, maszyny
do uzdatniania wody, maszyny do filtrowania wody, sprzęt
i maszyny do mielenia odpadów, wiatraki, urządzenia i maszyny do usuwania, unieszkodliwiania i zagospodarowywania odpadów, maszyny do oczyszczania ścieków, 9 Aparatura i przyrządy naukowe, optyczne, do ważenia i pomiarowe,
urządzenia i przyrządy do przewodzenia, przełączania, przekształcania, gromadzenia, regulowania lub kontrolowania
energii elektrycznej, sprzęt do przetwarzania danych, komputery, oprogramowanie komputerowe, urządzenia sieci
elektroenergetycznej, mianowicie transformatory napięcia
elektrycznego, przekaźniki i transformatory elektryczne,
transformatory rozdzielcze, urządzenia do sieci elektroenergetycznej do inteligentnych sieci elektrycznych składające
się głównie z komputerowego systemu operacyjnego opartego na mikroprocesorze (sprzęt komputerowy i oprogramowanie), falowników, konwerterów, transformatorów
i elektronicznych złączy zasilania, zdalne i automatyczne liczniki zużycia energii, aparatura do inteligentnych sieci elektroenergetycznych w zakresie wykorzystywania energii, produkcji energii, dokonywania pomiarów produkcji energii, regulacji energii i sterowania nią, bezpieczeństwa energetycznego, wygody użycia i użycia energii, mianowicie, urządzenia elektroniczne, monitory oraz sprzęt komputerowy
do śledzenia, monitorowania, regulacji i kontrolowania zużycia i wykorzystania energii, oraz produkcji energii, urządzenia
i przyrządy do elektrochemicznego magazynowania energii,
urządzenia do kontroli i przekształcania mocy, akumulatory
elektryczne, urządzenia i przyrządy elektryczne, używane
z akumulatorami w zakresie wykorzystania energii, produkcji
energii, dokonywania pomiarów produkcji energii, regulacji
energii i sterowania nią, bezpieczeństwa energetycznego,
wygody użycia i użycia energii, liczniki, liczniki energii elektrycznej, systemy elektryczne składające się z regulatorów,
termostatów i elektrycznych włókien oporowych, elektryczne panele sprzęgające, złącza elektryczne, złącza wielobiegunowe, gniazda elektryczne, tablice rozdzielcze i moduły
zasilania, detektory elektryczne, jednostki zdalnego sterowania, kable elektryczne, przewody elektroniczne, kable optyczne, oprogramowanie do zarządzania informacjami / danymi,
kontroli procesów, planowania produkcji, optymalizacji i gromadzenia danych w zakresie energii, programy do symulacji
i modelowania procesów elektrowni, symulatory elektrowni,
oprogramowanie do zdalnego monitorowania elektrowni,
oprogramowanie do optymalizacji wersji, sprzęt do przetwarzania danych, komputery, sprzęt komputerowy i oprogramowanie komputerowe związane z wykorzystaniem
energii, dystrybucją energii, wydajnością energetyczną
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i technologią energetyczną, 11 Urządzenia do ogrzewania,
wytwarzania pary, zaopatrzenia w wodę, kotły do elektrowni, kotły do centralnego ogrzewania, urządzenia i instalacje
do spalania, palniki, pompy ciepła, kolektory słonecznej
energii cieplnej, systemy grzewcze składające się z regulatorów, termostatów i elektrycznych włókien oporowych, akumulatory pary, osadniki (odstojniki), urządzenia do przetwarzania wody ściekowej, instalacje, urządzenia i systemy
do uzdatniania wody, instalacje do oczyszczania ścieków, instalacje i urządzenia do oczyszczania odpadów i płynów odpadowych, urządzenia do oczyszczania ścieków, 35 Reklama, zarządzanie działalnością gospodarczą, administrowanie
działalnością gospodarczą, prace biurowe, pośrednictwo
i zawieranie transakcji elektronicznych na rzecz osób trzecich, handel lub handel elektroniczny, związany ze sprzedażą, zakupem energii, w tym energii elektrycznej, ogrzewania,
pary, lokalnych systemów ciepłowniczych, lokalnych systemów chłodniczych, elektroniczna sprzedaż detaliczna i hurtowa przez sieć Internet lub Extranet w zakresie różnego rodzaju liczników, mierników, urządzeń monitorujących i kontrolnych związanych z energią, elektroniczna prezentacja towarów, prezentacja usług związanych ze sprzedażą energii,
negocjowanie i zawieranie transakcji handlowych na rzecz
osób trzecich, pośrednictwo w umowach kupna i sprzedaży
produktów dla osób trzecich, pomoc w zarządzaniu i konsultacje w zakresie energochłonnych gałęzi przemysłu (EID)
przemysłu energetycznego, zbieranie informacji do baz danych, kompilacja systematyzacja baz danych, konsultacje dotyczące przetwarzania danych, usług organizowane online
lub przez zamkniętą sieć komputerową (Extranet), mianowicie wyszukiwanie, odzyskiwanie, indeksowanie i organizacja
danych w elektronicznych sieciach telekomunikacyjnych,
analiza, zarządzanie i optymalizacja kosztów związanych
z użytkowaniem i konserwacją maszyn, urządzeń i elektrowni, usługi przetwarzania danych, odczyt liczników energii
elektrycznej do celów rozliczeniowych, aktualizacja baz danych, zarządzanie bazami danych i usługi z tym związane,
37 Naprawa maszyn, urządzeń i przyrządów stosowanych
w przemyśle energetycznym, usługi instalacyjne w zakresie
maszyn, urządzeń i przyrządów stosowanych w przemyśle
energetycznym, usługi budowlane, remontowe, naprawcze
i instalacyjne związane z produkcją, przesyłaniem i dostawą
energii, usługi wyceny i inspekcji związane z budową, remontem, użytkowaniem, konserwacją i naprawą w zakresie
funkcjonowania elektrowni i w przemyśle energochłonnym,
usługi w zakresie instalacji, użytkowania, remontu i konserwacji sprzętu związanego z produkcją, użytkowaniem, przesyłaniem i dostawą energii, budowa elektrowni, usługi związane z uruchomieniem elektrowni, mianowicie instalacja,
konserwacja i naprawa systemów bezpieczeństwa elektrowni, usługi instalacyjne, eksploatacyjne, remontowe, konserwacyjne i doradcze dla różnych typów elektrowni i przemysłowych zakładów produkcyjnych, planowanie obsługi
serwisowej, optymalizacja programów remontowych, budowa, montaż, remont i naprawa kotłów elektrowni, budowa i montaż kanałów wentylacyjnych elektrowni, budowa,
montaż, remont i naprawa palników i generatorów w elektrowniach, zarządzanie warunkami zabudowy w zakresie poprawy użyteczności i stanu technicznego elektrowni i zakładów przemysłu energochłonnego, zarządzanie w zakresie
poprawy użyteczności i stanu technicznego maszyn przemysłowych oraz urządzeń technologicznych stosowanych
w budownictwie, budowa, remont, naprawa i instalacja spalarni odpadów i zakładów przetwarzania odpadów, instalacja i naprawa sprzętu elektrycznego, grzewczego i centralnego ogrzewania, naprawa i konserwacja urządzeń i sprzętu
do systemów automatyzacji procesu i systemów kompute-
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rowych, usługi w zakresie instalacji, konserwacji i naprawy
sieci przesyłowych energii elektrycznej, okablowanie, usługi
w zakresie instalacji, konserwacji i naprawy aparatury ciepłowniczej, 39 Przesyłanie, dostarczanie i dystrybucja energii, przesyłanie i dystrybucja energii elektrycznej, przesyłanie
i dystrybucja ciepła, dystrybucja gazu ziemnego, usługi doradcze w zakresie przesyłania i dystrybucji energii, magazynowanie energii elektrycznej, magazynowanie ciepła, dostarczanie rezerw mocy, pary, sprężonego powietrza lub
wody, magazynowanie dwutlenku węgla, dostawa energii,
dostawa energii elektrycznej, usługi zaopatrzenia w ciepło,
dostarczanie systemu lokalnego chłodzenia, dostarczanie
lokalnych systemów ciepłowniczych lub lokalnych systemów chłodzenia, konsultacje dotyczące przesyłania i dystrybucji energii, 40 Obróbka materiałów i przedmiotów w dziedzinie energetyki, mianowicie usługi związane z paliwami,
emisjami i utylizacją odpadów, produkcja energii, produkcja
energii elektrycznej, produkcja ciepła, wytwarzanie lokalnych systemów ciepłowniczych lub lokalnych systemów
chłodzenia, połączona produkcja energii elektrycznej i ciepła, usługi doradcze dotyczące produkcji energii, przetwarzanie odpadów, spalanie odpadów i śmieci dla celów produkcji energii, uzdatnianie wody, uzdatnianie wody, wody
odpływowej, ścieków i płynów, doradztwo w zakresie produkcji energii za pośrednictwem zdalnie sterowanych elektrowni, wychwytywanie dwutlenku węgla, 42 Projektowanie
i opracowywanie oprogramowania komputerowego, badania naukowe i przemysłowe związane z produkcją, przesyłaniem i dystrybucją energii, usługi projektowe związane
z produkcją, przesyłaniem i dystrybucją energii, usługi projektowania inteligentnych sieci elektroenergetycznych, usługi projektowe dotyczące rozwiązań energetycznych w budynkach, a także rozwiązań chłodzących w pomieszczeniach
komputerowych i procesach przemysłowych, usługi monitorowania technicznego związane z produkcją, przesyłaniem
i dystrybucją energii, audyt energetyczny, usługi inspekcji
technicznych elektrowni, usługi inżynieryjne, doradztwo
techniczne w dziedzinie oszczędzania energii i efektywności
energetycznej w przemyśle elektrycznym i energetycznym,
projektowanie elektrowni, projektowanie i optymalizacja
strategii eksploatacyjnych dla elektrowni, usługi ulepszania
i optymalizacji polegające na pomiarze i ocenie efektywności eksploatacji w zakładach energetycznych i przemysłowych, usługi inżynieryjno-techniczne w zakresie obsługi
elektrowni lub przemysłowych zakładów produkcyjnych,
usługi konsultacyjne związane z doradztwem i badaniami
w dziedzinie ochrony środowiska w zakresie elektrowni
i przemysłu, doradztwo techniczne dla firm w zakresie wykorzystania energii i ochrony środowiska, usługi informacyjne,
konsultacyjne i doradcze dotyczące wydajności energetycznej, użytkowania i oszczędzania energii, a także zrównoważonego rozwoju, opracowywanie zintegrowanych planów
energetycznych, usługi zdalnego monitorowania i raportowania dotyczące budynków, elektrowni i urządzeń z nimi
związanych, zdalne monitorowanie i raportowanie parametrów w produkcji energii, automatyczne sprawdzanie i inspekcja mierników i liczników energii elektrycznej, zdalna
kontrola jakości dla obciążenia napięciem, wymiarowanie
urządzeń elektrycznych, grzewczych i centralnego ogrzewania, wynajem przyrządów związanych z monitorowaniem
i nadzorowaniem liczników energii oraz energii w budynkach, usługi testowania i konsultacje dotyczące produkcji
energii, usługi i konsultacje techniczne dotyczące kontroli
emisji, usługi związane z modelowaniem i symulacją elektrowni i procesów, usługi związane z symulacją procesów
spalania i emisji w elektrowniach, usługi konsultacji technicznych, analizy technologiczne i usługi badawcze, konsultacje
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technologiczne w zakresie produkcji i zużycia energii, zdalne
pomiary energii, usługi doradcze w dziedzinie zarządzania
zużyciem energii i efektywności energetycznej, przechowywanie informacji w bazie danych, utrzymywanie baz danych
i usługi z tym związane.
(210) 529472
(220) 2021 05 26
(731) SIKORA MARIAN SIKORKA - MARIAN SIKORA, Gorzyce
(540) (znak słowny)
(540) Drewniana mapa świata
(510), (511) 20 Figurki drewniane, Dekoracyjne skrzynki
drewniane, Drabiny drewniane, Drewniane skrzynie, Drewniane pudła i pudełka do przechowywania, Drewniane
znaczniki do roślin, Dzieła sztuki z wosku, gipsu lub tworzyw sztucznych, Elementy meblowe, Figurki z drewna,
Figury drewniane, Kosze drewniane, 35 Usługi sprzedaży
detalicznej i hurtowej w zakresie następujących towarów,
Figurki drewniane, Dekoracyjne skrzynki drewniane, Drabiny
drewniane, Drewniane skrzynie, Drewniane pudła i pudełka
do przechowywania, Drewniane znaczniki do roślin, Dzieła
sztuki z wosku, gipsu lub tworzyw sztucznych, Elementy meblowe, Figurki z drewna, Figury drewniane, Kosze drewniane.
530909
(220) 2021 06 30
TRYKACZ WOJCIECH ZAKŁAD WYROBÓW
BETONOWYCH, Lubartów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KOLUMBARIA
(210)
(731)

(531) 26.11.06, 26.11.02, 26.11.08, 27.05.01, 27.05.17
(510), (511) 19 Materiały i elementy budowlane z betonu
i z kamienia, Wyroby betonowe budowlane, Płyty, Płyty
konstrukcyjne, Płyty pokrywowe, Płyty przykrywcze, Płyty
fundamentowe, Podwaliny, Stopy, Słupy, Belki, Stropy, Ściany,
Ściany oporowe, Komory, Zbiorniki, Zbiorniki oczyszczalni,
Kręgi, Pokrywy do kręgów, Koryta, Przepusty, Wyloty drenów, Wpusty, Obruki, Pierścienie wyrównawcze, Pierścienie
odciążające, Płyty drogowe, Płyty drogowe wielootworowe,
Płyty drogowe ażurowe, Płyty oporowe ażurowe, Krawężniki, Obrzeża, Kostki, Stopnie schodowe, Ogrodzenia, Bloczki,
Pustaki, Kształtki, Ławki, Donice, Gazony, Skrzynie, Czerpnie,
Statuetki, Pomniki, Postumenty, Wyroby budowlane z kamienia, kwarcytu, spieku i konglomeratu kwarcowego, Parapety,
Cokoliki, Tralki, Policzki, Stopnice, Podstopnice, Schody, Płytki,
Blaty, Pasy międzyszafkowe, Nogi, Stoliki, Stelaże, Rozety, Zlewy, Ociekacze, Brodziki, Kratki, Obudowy kominkowe, Mozaiki, Obudowy wanien, Prezbiteria, Tabernakula, 37 Usługi
budowlane.
(210) 530951
(220) 2021 06 30
(731) PAWLAK MARCIN, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) Filtus

(531) 27.05.01, 27.05.17, 29.01.12
(510), (511) 1 Węgiel aktywny, Węgiel akwarystyczny, Mineralne i chemiczne materiały do filtracji, Torf granulowany
i włóknisty, Ceramiczne wkłady do filtracji, Gaz do stymulacji wzrostu roślin, Preparaty do usuwania twardości wody,
16 Torebki z tworzyw sztucznych, Makiety do akwariów,
22 Wata do filtrowania wody, 35 Zgrupowanie na rzecz osób
trzecich różnych towarów krajowych i importowanych, pozwalające nabywcy wygodnie je oglądać i kupować w sklepie lub hurtowni z produktami i materiałami dla akwarystyki,
szczególnie do filtracji wody w akwariach.
(210) 531986
(220) 2021 07 23
(731) CZEKAJSKI DOMINIK CZEKAJSKI, Warszawa
(540) (znak graficzny)
(540)

(531) 29.01.14, 26.03.01, 26.03.16, 11.03.03, 26.13.25
(510), (511) 43 Usługi zaopatrzenia w żywność i napoje.
533147
(220) 2021 08 25
COALAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sieniawa
(540) (znak słowny)
(540) Humitopic
(510), (511) 3 Kosmetyki, kosmetyki do pielęgnacji skóry, kosmetyki do ciała, emulsja do ciała, emulsja do ciała dla skóry atopowej, emulsje nawilżające do skóry, emulsja do mycia ciała, emulsja do mycia ciała dla skóry atopowej, krem
do rąk, krem do rąk dla skóry atopowej, szampon do włosów,
szampon do atopowej skóry głowy, emulsje dermatologiczne [inne niż lecznicze], nielecznicze kremy do skóry, kremy
do twarzy, serum do twarzy, mgiełka do twarzy, emulsja
do mycia twarzy, żel do mycia twarzy, krem z filtrem UV,
skoncentrowany krem na zmiany miejscowe, tonik, płyn
micelarny, Artykuły kosmetyczne powszechnego użytku:
kosmetyki do pielęgnacji skóry, kosmetyki do ciała, emulsja
do ciała, emulsja do ciała dla skóry atopowej, emulsje nawilżające do skóry, emulsja do mycia ciała, emulsja do mycia
ciała dla skóry atopowej, krem do rąk, krem do rąk dla skóry atopowej, szampon do włosów, szampon do atopowej
skóry głowy, emulsje dermatologiczne [inne niż lecznicze],
nielecznicze kremy do skóry, nielecznicze kremy do skóry, kremy do twarzy, serum do twarzy, mgiełka do twarzy,
emulsja do mycia twarzy, żel do mycia twarzy, krem z filtrem
UV, skoncentrowany krem na zmiany miejscowe, tonik, płyn
micelarny, Artykuły kosmetyczne profesjonalnego użytku:
(210)
(731)
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kosmetyki do pielęgnacji skóry, kosmetyki do ciała, emulsja
do ciała, emulsja do ciała dla skóry atopowej, emulsje nawilżające do skóry, emulsja do mycia ciała, emulsja do mycia
ciała dla skóry atopowej, krem do rąk, krem do rąk dla skóry atopowej, szampon do włosów, szampon do atopowej
skóry głowy, emulsje dermatologiczne [inne niż lecznicze],
nielecznicze kremy do skóry, nielecznicze kremy do skóry, kremy do twarzy, serum do twarzy, mgiełka do twarzy,
emulsja do mycia twarzy, żel do mycia twarzy, krem z filtrem
UV, skoncentrowany krem na zmiany miejscowe, tonik, płyn
micelarny, Kosmetyki do pielęgnacji skóry skłonnej do atopii,
łuszczycy, egzemy, podrażnień i zmian alergicznych [inne
niż lecznicze]: emulsja do ciała dla skóry skłonnej do atopii,
łuszczycy, egzemy, podrażnień i zmian alergicznych, emulsja
do mycia skóry skłonnej do atopii, łuszczycy, egzemy, podrażnień i zmian alergicznych, krem do rąk dla skóry skłonnej
do atopii, łuszczycy, egzemy, podrażnień i zmian alergicznych, szampon do atopowej skóry głowy skłonnej do atopii,
łuszczycy, egzemy, podrażnień i zmian alergicznych, emulsje dermatologiczne do skóry skłonnej do atopii, łuszczycy,
egzemy, podrażnień i zmian alergicznych, kremy do skóry
twarzy skłonnej do atopii, łuszczycy, egzemy, podrażnień
i zmian alergicznych, serum do skóry twarzy skłonnej do atopii, łuszczycy, egzemy, podrażnień i zmian alergicznych, żel
do mycia skóry twarzy skłonnej do atopii, łuszczycy, egzemy,
podrażnień i zmian alergicznych, krem z filtrem UV dla skóry skłonnej do atopii, łuszczycy, egzemy, podrażnień i zmian
alergicznych, skoncentrowany krem na zmiany miejscowe
dla skóry skłonnej do atopii, łuszczycy, egzemy, podrażnień
i zmian alergicznych, tonik dla skóry skłonnej do atopii, łuszczycy, egzemy, podrażnień i zmian alergicznych, płyn micelarny dla skóry skłonnej do atopii, łuszczycy, egzemy, podrażnień i zmian alergicznych, 35 Usługi sprzedaży detalicznej:
kosmetyków, kosmetyków do pielęgnacji skóry, kosmetyków
do ciała, emulsji do ciała, emulsji do ciała dla skóry atopowej,
emulsji nawilżające do skóry, emulsji do mycia ciała, emulsji do mycia ciała dla skóry atopowej, kremu do rąk, kremu
do rąk dla skóry atopowej, szamponu do włosów, szamponu
do atopowej skóry głowy, emulsji dermatologiczne [inne niż
lecznicze], nieleczniczego kremu do skóry, nieleczniczego
kremu do skóry, kremu do twarzy, serum do twarzy, mgiełki
do twarzy, emulsji do mycia twarzy, żelu do mycia twarzy,
kremu z filtrem UV, skoncentrowanego kremu na zmiany
miejscowe, toniku, płynu micelarnego, Usługi sprzedaży
hurtowej: kosmetyków, kosmetyków do pielęgnacji skóry,
kosmetyków do ciała, emulsji do ciała, emulsji do ciała dla
skóry atopowej, emulsji nawilżające do skóry, emulsji do mycia ciała, emulsji do mycia ciała dla skóry atopowej, kremu
do rąk, kremu do rąk dla skóry atopowej, szamponu do włosów, szamponu do atopowej skóry głowy, emulsji dermatologiczne [inne niż lecznicze], nieleczniczego kremu do skóry,
nieleczniczego kremu do skóry, kremu do twarzy, serum
do twarzy, mgiełki do twarzy, emulsji do mycia twarzy, żelu
do mycia twarzy, kremu z filtrem UV, skoncentrowanego kremu na zmiany miejscowe, toniku, płynu micelarnego, Usługi
sprzedaży za pośrednictwem Internetu: kosmetyków, kosmetyków do pielęgnacji skóry, kosmetyków do ciała, emulsji
do ciała, emulsji do ciała dla skóry atopowej, emulsji nawilżające
do skóry, emulsji do mycia ciała, emulsji do mycia ciała dla skóry
atopowej, kremu do rąk, kremu do rąk dla skóry atopowej, szamponu do włosów, szamponu do atopowej skóry głowy, emulsji
dermatologiczne [inne niż lecznicze], nieleczniczego kremu
do skóry, nieleczniczego kremu do skóry, kremu do twarzy, serum do twarzy, mgiełki do twarzy, emulsji do mycia twarzy, żelu
do mycia twarzy, kremu z filtrem UV, skoncentrowanego kremu
na zmiany miejscowe, toniku, płynu micelarnego.
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533603
(220) 2021 09 06
HYDROSTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MUSHUP
(210)
(731)

Nr ZT06/2022

toaletowy, Czyściwa przemysłowe z papieru lub celulozy,
Podkłady papierowe, Papier do celów kuchennych, Serwetki
papierowe.
(210)
(731)
(540)
(540)

534004
(220) 2021 09 16
DUBROWNIK MARCIN, Koszalin
(znak słowno-graficzny)
TOP TOYS POLSKA SZKOŁA TAŃCA 1996

(531) 26.02.07, 26.03.23, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 Suplementy diety i preparaty dietetyczne, Preparaty medyczne i weterynaryjne.
533797
(220) 2021 09 10
KLEMENTOWSKI PRZEMYSŁAW PIEKARNIA
KACZEŃCOWA, Konstantynów Łódzki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Piekarnia Cukiernia Kaczeńcowa KLEMENTOWSKI

(210)
(731)

(531) 05.07.02, 08.01.01, 08.01.03, 14.09.03, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 30 Ciasto śliwkowe, ciasto biszkoptowe, kruche
ciasto, lukrowane ciasto, ciasto francuskie, ciasto na ciastka,
ciasto na chleb, ciastka (ciasto na -), babeczki (ciasto) płaskie, ciasto do pieczenia ciastek, ciasto na słodkie wypieki,
ciasto z przyprawionymi owocami, ciasto na bazie jaj, ciasto
na ciastka (kruche), ciasto [masa do pieczenia], chleb, świeży
chleb, chleb bezdrożdżowy, chleb chrupki, chleb żytni, chleb
razowy, zakwas chlebowy, ciasto na chleb, chleb i bułki, bułki, bułki chrupiące, słodkie bułki, bułki nadziewane, bułki
z nadzieniem, chrupiące pieczywo, bułeczki słodkie, słodkie
bułki, sernik, serniki, pączki, drożdżowe bułeczki, ciasta drożdżowe z nadzieniem z owoców, piernik.

(531) 01.01.04, 27.05.01, 27.07.01, 09.01.10
(510), (511) 18 Torby na odzież sportową, Torby podręczne
na odzież sportową, 25 Odzież sportowa, Odzież sportowa
[z wyjątkiem rękawic do golfa], Kurtki jako odzież sportowa,
Koszulki sportowe i bryczesy do uprawiania sportów, Koszulki sportowe z krótkimi rękawami, Buty sportowe, Buty treningowe [obuwie sportowe], 35 Agencje reklamowe, Dystrybucja drukowanych materiałów reklamowych, Dystrybucja ulotek, broszur, druków i próbek do celów reklamowych, Dystrybucja i rozpowszechnianie materiałów reklamowych [ulotek,
prospektów, materiałów drukowanych, próbek], Dystrybucja
drukowanych materiałów promocyjnych za pośrednictwem
poczty, 41 Edukacja, Edukacja, rozrywka i sport, Edukacja
sportowa, Kultura fizyczna, Nauczanie przedszkolne, Organizowanie balów, Organizowanie zawodów [edukacja lub rozrywka], Obozy letnie [rozrywka i edukacja], Rozrywka, Usługi
instruktorów tańca.
534240
(220) 2021 09 22
CHOIŃSKA AGATA, Żyrardów; CHOIŃSKI ŁUKASZ,
Żyrardów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NKRP

(210)
(731)

533815
(220) 2021 09 10
ALMUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Słomniki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Almusso Venus

(210)
(731)

(531) 03.09.18, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 16 Wyroby papierowe, a mianowicie papier
higieniczny, śliniaki papierowe, worki papierowe, rolki papieru toaletowego, bielizna stołowa papierowa, chusteczki
do nosa papierowe, Papier do celów domowych, Chusteczki
papierowe, Chusteczki higieniczne, Chusteczki toaletowe,
Ręczniki papierowe, Ręczniki kuchenne w rolkach, Papier

(531) 03.07.21, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 35 Księgowość, Księgowość administracyjna,
Skomputeryzowana księgowość, Księgowość i rachunkowość, Prowadzenie księgowości przedsiębiorstwa, Księgowość i prowadzenie ksiąg, Doradztwo z zakresu księgowości, Usługi w zakresie księgowości i rachunkowości,
Usługi konsultingowe w zakresie księgowości podatkowej,
Rachunkowość, Doradztwo podatkowe [rachunkowość],
Rachunkowość, księgowość i audyt, Rachunkowość na rzecz
osób trzecich, Administrowanie listami płac na rzecz osób
trzecich, Pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej,
zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą,
Pomoc w zarządzaniu, Pomoc w zarządzaniu działalnością
gospodarczą, Pomoc i porady dotyczące organizacji i zarzą-
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dzania działalnością gospodarczą, Usługi w zakresie sporządzania listy płac, Administrowanie sprawami przedsiębiorstwa, Przygotowywanie sprawozdań finansowych i analiz
dla przedsiębiorstw, Przygotowywanie rocznych zeznań podatkowych na rzecz przedsiębiorstw, Aktualizacja informacji
dotyczących działalności gospodarczej w komputerowej
bazie danych, Usługi w zakresie działalności gospodarczej
dotyczące zakładania przedsiębiorstw, Doradztwo w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej,
Sporządzanie sprawozdań finansowych, Audyt sprawozdań
finansowych.
(551) wspólne prawo ochronne
534274
(220) 2021 09 21
VANHALTEN INVESTMENTS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) lexU! app
(210)
(731)

15

(531)

26.11.01, 26.11.13, 05.03.11, 05.03.13, 05.03.15, 27.05.01,
29.01.12
(510), (511) 1 Masa celulozowa do produkcji papieru, Polimery do zastosowania w przemyśle, Polimery kwasu mlekowego, 6 Folia aluminiowa laminowana papierem, Folia metalizowana laminowana papierem, 16 Torebki do pakowania
[koperty, woreczki] z papieru lub tworzyw sztucznych, Folia,
Folia bąbelkowa do pakowania, Folia przylepna z tworzyw
sztucznych do opakowań, Folia samoprzylegająca z tworzyw
sztucznych, rozciągliwa, do paletyzacji, Folia spożywcza, Folia z tworzyw sztucznych do pakowania, Folia z tworzyw
sztucznych do pakowania żywności, Folia z biopolimerów
naturalnych do pakowania żywności, Folia z biopolimerów
do pakowania żywności, Folia kompostowalna do owijania
i pakowania, Laminat wysokobarierowy biokompostowalny
do pakowania żywności, Laminat polikompostowalny na bazie roślin i olejów estrów roślinnych do pakowania żywności,
17 Folia rozdmuchiwana [inna niż do pakowania], Laminat
wysokobarierowy biokompostowalny do pakowania produktów przemysłowych, Laminat polikompostowalny na bazie roślin i olejów estrów roślinnych do pakowania produktów przemysłowych.
534853
(220) 2021 10 04
MEDIA SERVICE ZAWADA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WIEM i ja
(210)
(731)

(531) 24.17.04, 27.05.01, 29.01.12
(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,
35 Reklama, Zarządzanie w działalności gospodarczej,
Administrowanie działalności gospodarczej, Prace biurowe, 42 Badania oraz usługi - naukowe i techniczne oraz
ich projektowanie, Analizy przemysłowe i usługi badawcze, Projektowanie i ulepszanie sprzętu oraz oprogramowania komputerowego, 45 Usługi prawne.
534601
(220) 2021 09 30
GREEN TREE GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tomaszów Mazowiecki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) More than a package.... NatureBioFilm

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.15, 26.15.09
(510), (511) 9 urządzenia do nagrywania, transmisji lub reprodukcji dźwięku lub obrazu, magnetyczne nośniki danych,
płyty z nagraniami, płyty kompaktowe, DVD i inne cyfrowe
nośniki do nagrywania danych, także do zastosowań interaktywnych, oprogramowanie komputerowe i programy
komputerowe (zapisane lub do pobrania), książki i czasopisma audio, publikacje elektroniczne, do pobrania przez sieć
komputerową i on-line, animowane filmy rysunkowe, filmy
kinematograficzne, oprogramowanie i programy do gier
komputerowych, elektroniczne gry planszowe, podręczniki
użytkownika w postaci elektronicznej do oprogramowania
komputerowego i gier, w tym na dyskietkach lub dyskach
CD-ROM, nagrane kasety video, płyty DVD, Blu-ray z animacją, ubrania odblaskowe zabezpieczające przed wypadkami,
16 publikacje, materiały drukowane, książki, przewodniki,
podręczniki, drukowane materiały edukacyjne i szkoleniowe,
czasopisma, gazetki, periodyki, afisze, transparenty, albumy,
broszury, plakaty, ulotki, druki, formularze, fotografie, kalendarze, katalogi, klasery, atlasy, globusy, mapy, prospekty,
publikacje, fotografie, rysunki, zakładki do książek, materiały
instruktażowe i do nauczania, komiksy - historyjki obrazkowe, książeczki z kuponami, drukowane nagrody, certyfikaty
i zaproszenia, dyplomy, karty wyników, arkusze z papieru
i tworzyw sztucznych, do pakowania, artykuły biurowe,
cyrkle, długopisy, dziurkacze, ekierki, kątowniki, kątomierze,
krzywki, linijki, liniały, pióra, pisaki, rysiki, ołówki, flamastry,
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etui na przybory do pisania, piórniki, spinacze, zszywki, gumki, pędzle, stemple do znakowania i pieczętowania, zestawy
do malowania dla dzieci, akwarele, przyborniki biurkowe,
szablony, artykuły piśmiennicze, teczki papierowe, koperty,
litery i cyfry papierowe, aplikacje z papieru, zeszyty, bloczki
do pisania i zapisywania, notesy, segregatory, bilety wstępu,
drukowane zaproszenia papierowe, drukowane karty okolicznościowe, karty na wymianę, znaczki i klasery, kalkomanie,
bielizna stołowa papierowa, etykiety papierowe i tekturowe,
folie do pakowania i owijania, torebki papierowe na odchody zwierząt domowych, kartonowe pudełka, kasetki, kokardy
papierowe, ręczniki papierowe do czyszczenia, ręczniki papierowe do rąk i do osuszania, ręczniki papierowe w rolkach,
dekoracje ścienne 3D z papieru, ozdoby ścienne z papieru,
maty papierowe i z kartonu, obwoluty i okładki papierowe
i skórzane, papierowe i foliowe opakowania śniadaniowe,
torby papierowe na zakupy, papierowe worki na śmieci, drukowane wykroje kostiumów, chusteczki do nosa papierowe,
higieniczne ręczniki papierowe do rąk, papierowe podkładki,
24 ręczniki tekstylne, w szczególności dla małych dzieci, obrusy i serwetki tekstylne kuchenne artykuły tekstylne, pościel
tekstylna, bielizna stołowa, bielizna pościelowa dla dzieci, narzuty tekstylne, koce, tkaniny pościelowe w postaci śpiworów, tekstylne, dodatki do odzieży, artykuły do szycia, ozdobne artykuły tekstylne, tekstylne artykuły kąpielowe, tekstylne
pokrowce na meble ubrania codzienne, ubrania dla sportowców, odzież ochronna na ubrania, odzież dla niemowląt
i małych dzieci, odzież wierzchnia dla dzieci, letnie ubranka
dla dzieci, ubranka do wózka ( kombinezony dla niemowląt),
odzież jednoczęściowa w szczególności pajacyki dla dzieci,
25 ręczniki tekstylne, w szczególności dla małych dzieci, obrusy i serwetki tekstylne kuchenne artykuły tekstylne, pościel
tekstylna, bielizna stołowa, bielizna pościelowa dla dzieci, narzuty tekstylne, koce, tkaniny pościelowe w postaci śpiworów, tekstylne, dodatki do odzieży, artykuły do szycia, ozdobne artykuły tekstylne, tekstylne artykuły kąpielowe, tekstylne
pokrowce na meble ubrania codzienne, ubrania dla sportowców, odzież ochronna na ubrania, odzież dla niemowląt
i małych dzieci, odzież wierzchnia dla dzieci, letnie ubranka
dla dzieci, ubranka do wózka ( kombinezony dla niemowląt),
odzież jednoczęściowa w szczególności pajacyki dla dzieci, 28 gry i zabawki, gry zręcznościowe, gry planszowe, gry
karciane, wielofunkcyjne zabawki dla dzieci, sprzęt sprzedawany jako zestaw do gier karcianych, podręczne aparaty
do gier elektronicznych, układanki zabawowe, kulki do gry,
gry łamigłówki, gry towarzyskie, 35 usługi w zakresie reklamy
i informacji handlowej świadczone na rzecz osób trzecich,
także on-line, usługi publikowania materiałów i ogłoszeń
prasowych oraz reklamowych, w tym wynajmowania miejsc
na umieszczanie ogłoszeń i reklam, przygotowywania audiowizualnych i multimedialnych prezentacji do wykorzystania
w reklamie, aktualizacji materiałów reklamowych, usługi handlu detalicznego świadczone za pośrednictwem Internetu,
dotyczące publikacji elektronicznych, nagrań audio i wideo
do pobrania, nośników dźwięku i obrazu oraz oprogramowania i książek oraz usługi informacji handlowej dla nabywców
tych towarów, 38 usługi prowadzenia elektronicznych biuletynów informacyjnych telekomunikacyjnego przekazywania
informacji, tekstów, obrazów oraz plików audio i wideo z wykorzystaniem platform i portali w Internecie, elektronicznej
wymiany informacji za pomocą forów internetowych, elektronicznego przechowywania i wyszukiwania informacji
tekstowych i obrazowych oraz danych, rozpowszechniania
filmów i nagrań wideo o charakterze edukacyjnym, rekreacyjnym, sportowym lub kulturalno-rozrywkowym za pośrednictwem sieci komputerowych oraz Internetu, 41 usługi w zakresie: edukacji i instruktażu, publikowania tekstów

Nr ZT06/2022

(innych niż reklamowe), publikowania książek i czasopism,
w tym w postaci elektronicznej, także w systemie on-line,
elektronicznych publikacji nie do pobrania, organizowania
i prowadzenia imprez o charakterze edukacyjnym, rekreacyjnym i kulturalno-rozrywkowym, usługi organizowania plebiscytów i konkursów, udostępniania filmów animowanych,
także do pobrania ze strony internetowej, usługi udostępniania gier nie do pobrania i do pobrania z sieci komputerowej,
usługi rozrywkowe oferowane w systemie z komputerowej
bazy danych lub z Internetu, usługi dostarczania informacji
i publikacji w zakresie edukacji i rozrywki za pośrednictwem
sieci komunikacyjnych i komputerowych, usługi prowadzenia on-line tematycznych klubów skupionych wokół specjalnych zainteresowań, 42 usługi w zakresie, konwersji danych
lub dokumentów na formę elektroniczną udostępniania
platformy i serwisów internetowych osobom trzecim, aktualizowania oprogramowania komputerowego i pakietów
oprogramowania oraz zabezpieczenia danych.
(210)
(731)
(540)
(540)

534929
(220) 2021 10 05
URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
%ZE

(531)

29.01.03, 29.01.11, 26.04.01, 26.04.04, 26.04.16, 26.04.18,
24.17.05, 05.03.14
(510), (511) 42 Badania w zakresie ochrony środowiska naturalnego.
(210) 535239
(220) 2021 10 14
(731) ROZPŁOCHOWSKI JAROSŁAW, Gorlice
(540) (znak słowny)
(540) ECPU Polska
(510), (511) 35 Usługi reklamowe, w tym usługi agencji reklamowych, produkcja reklam telewizyjnych, radiowych,
kinowych, reklama internetowa i na portalach społecznościowych, publikowanie tekstów reklamowych, dystrybucja
materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych,
prowadzenie hurtowni, sklepu oraz sklepu internetowego
z artykułami przemysłowymi, odzieżą, gadżetami reklamowymi, produkcja i rozpowszechnianie materiałów reklamowych, pozyskiwanie patronatów medialnych, 41 Edukacja,
informacje o edukacji, publikowanie książek, organizowanie
i obsługa konferencji, organizacja kongresów edukacyjnych,
kształcenie praktyczne, nauczanie, organizacja i prowadzenie seminariów, sympozjów, zjazdów, usługi wolontariatu
w zakresie nauczania osób trzecich, usługi szkolenia wolontariuszy, organizowanie i prowadzenie konkursów edukacyjnych i rozrywkowych, organizowanie i prowadzenie forów
edukacyjnych z udziałem osób.
(210) 535418
(220) 2021 10 19
(731) ENERGA SPÓŁKA AKCYJNA, Gdańsk
(540) (znak graficzny)

Nr ZT06/2022

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

(540)

(531)

29.01.01, 29.01.06, 29.01.12, 26.13.25, 24.15.01, 24.15.13,
26.01.05
(510), (511) 35 Usługi w zakresie reklamy oraz informacji
o działalności gospodarczej na rzecz osób trzecich, Organizowanie, prowadzenie oraz obsługa kampanii reklamowych,
akcji promocyjnych, prezentacji, aukcji publicznych, Marketing oraz prezentacja towarów i/lub usług poprzez telewizję,
radio, Internet i sieci komputerowe oraz inne środki komunikacji, Reklama z wykorzystaniem metod słownych, dźwiękowych, audiowizualnych i multimedialnych - przeznaczona
do transmisji telewizyjnej, radiowej, za pomocą Internetu
i sieci komputerowych oraz innych środków komunikacji,
Organizowanie, przygotowywanie i obsługa udziału osób
trzecich na targach, wystawach, Prezentacjach towarów i/lub
usług, Pośrednictwo handlowe, kojarzenie kontrahentów,
doradztwo oraz pomoc w prowadzeniu negocjacji i zawieraniu umów, Usługi w zakresie pośrednictwa w kontakcie
z mediami, Usługi konsultingowe i doradcze w zakresie
public relations, Badanie rynku i opinii publicznej, Badania
i ekspertyzy w dziedzinie działalności gospodarczej, Prognozy ekonomiczne, Analizy i zarządzanie kosztami, Wycena
przedsiębiorstw, działalności gospodarczej, przedsięwzięć
gospodarczych i organizacyjnych, Doradztwo oraz pomoc
w zakresie podejmowania, organizowania, prowadzenia
i zarządzania działalnością gospodarczą, Planowanie, koordynowanie i kontrola przebiegu projektów ekonomicznych,
strategicznych i marketingowych w przedsiębiorstwach,
Usługi menedżerskie, Usługi związane z przenoszeniem
przedsiębiorstw, Doradztwo oraz pomoc w zakresie zarządzania personalnego, rekrutacja personelu, pośrednictwo
pracy, Usługi w zakresie działalności rachunkowej i księgowej, Pozyskiwanie, kompilacja, systematyzacja, sortowanie,
transkrypcja i przetwarzanie danych oraz innych materiałów
i elementów komputerowych baz danych i innych zbiorów
informatycznych, Zarządzanie zbiorami informatycznymi,
Wyszukiwanie danych w plikach komputerowych, komputerowych bazach danych i innych zbiorach informatycznych,
36 Usługi w zakresie zarządzania, administrowania oraz obsługi nieruchomości, Pośrednictwo w sprawach obrotu nieruchomościami, wynajmowanie pomieszczeń biurowych,
Usługi i pośrednictwo finansowe, ubezpieczenia, doradztwo
finansowe i ubezpieczeniowe, Usługi wyceny mienia i majątku, Sponsorowanie finansowe, Organizowanie funduszy
na cele dobroczynne i wspieranie kultury, 37 Usługi budowlano-remontowe, Budownictwo specjalistyczne, Usługi instalacyjne w zakresie wykonawstwa instalacji elektrycznych
i telekomunikacyjnych, eliminacja zakłóceń w instalacjach
elektrycznych, Informacja budowlana, Nadzór budowlany,
Usługi w zakresie instalacji, konserwacji oraz napraw maszyn
i urządzeń, Usługi w zakresie obsługi pojazdów, 38 Emisja
programów telewizyjnych i radiowych, Łączność i przesyłanie informacji za pomocą internetu i sieci komputerowych
oraz innych środków komunikacji, Poczta elektroniczna,
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usługi w zakresie udostępniania i komunikacji za pomocą komunikatorów internetowych, Usługi w zakresie prowadzenia,
administrowania i udostępniania internetowych list i for dyskusyjnych, Ogłoszenia elektroniczne, Usługi telekomunikacyjne, Wynajmowanie urządzeń telekomunikacyjnych oraz
urządzeń do przesyłania informacji, 39 Usługi w zakresie
dystrybucji energii elektrycznej, Usługi transportowe, Wynajmowanie pojazdów i miejsc parkingowych, Magazynowanie elektronicznych nośników danych i/lub dokumentów, 40 Usługi w zakresie wytwarzania energii elektrycznej,
Usługi w zakresie obróbki mechanicznej, cieplnej i chemicznej metali, drewna, tworzyw sztucznych, Usługi w zakresie
obróbki i przetwarzania materiałów niebezpiecznych i odpadów przemysłowych, Recykling odpadków i odpadów,
41 Usługi edukacyjne, Usługi w zakresie organizowania, prowadzenia i obsługi szkoleń, Usługi w zakresie organizowania,
prowadzenia i obsługi sympozjów, kongresów, konferencji,
seminariów, zjazdów, Usługi wydawnicze, Publikowanie tekstów innych niż reklamowe, Organizowanie imprez o charakterze sportowym, kulturalnym i rozrywkowym, 42 Prace
badawczo-rozwojowe, Badania techniczne, ekspertyzy
inżynieryjne, opracowywanie projektów technicznych, Projektowanie obiektów budowlanych, Projektowanie i rozwój
komputerów oraz sprzętu komputerowego, projektowanie,
aktualizacja, konserwacja oraz wypożyczanie oprogramowania komputerowego, Tworzenie i utrzymywanie stron,
portali i wortali internetowych, Tworzenie i utrzymywanie
systemów obsługi klienta dostępnych przez Internet i sieci
komputerowe, Administrowanie stronami komputerowymi
(sieciowymi), Obsługa baz danych dostępnych przez Internet
i sieci komputerowe, Konwersja danych i/lub dokumentów
na formę elektroniczną, Odzyskiwanie danych, Doradztwo
budowlane, Doradztwo w zakresie ochrony środowiska, Doradztwo w zakresie komputerów oraz sprzętu komputerowego, 43 Usługi w zakresie tymczasowego zakwaterowania,
Wynajmowanie mieszkań i pomieszczeń na pobyt czasowy, Wynajmowanie sal na posiedzenia, Usługi zaopatrzenia
w żywność i napoje, 44 Usługi medyczne w pełnym zakresie, Usługi w zakresie higieny i troski o urodę istot ludzkich,
45 Usługi w zakresie monitoringu systemów bezpieczeństwa i systemów antywłamaniowych.
(210)
(731)
(540)
(540)

535419
(220) 2021 10 19
ENERGA SPÓŁKA AKCYJNA, Gdańsk
(znak słowno-graficzny)
Energa

(531) 29.01.01, 29.01.06, 29.01.12, 27.05.01, 27.05.17
(510), (511) 35 Usługi w zakresie reklamy oraz informacji
o działalności gospodarczej na rzecz osób trzecich, Organizowanie, prowadzenie oraz obsługa kampanii reklamowych,
akcji promocyjnych, prezentacji, aukcji publicznych, Marketing oraz prezentacja towarów i/lub usług poprzez telewizję,
radio, Internet i sieci komputerowe oraz inne środki komunikacji, Reklama z wykorzystaniem metod słownych, dźwiękowych, audiowizualnych i multimedialnych - przeznaczona
do transmisji telewizyjnej, radiowej, za pomocą Internetu
i sieci komputerowych oraz innych środków komunikacji,
Organizowanie, przygotowywanie i obsługa udziału osób
trzecich na targach, wystawach, Prezentacjach towarów i/lub
usług, Pośrednictwo handlowe, kojarzenie kontrahentów,
doradztwo oraz pomoc w prowadzeniu negocjacji i zawie-
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raniu umów, Usługi w zakresie pośrednictwa w kontakcie
z mediami, Usługi konsultingowe i doradcze w zakresie
public relations, Badanie rynku i opinii publicznej, Badania
i ekspertyzy w dziedzinie działalności gospodarczej, Prognozy ekonomiczne, Analizy i zarządzanie kosztami, Wycena
przedsiębiorstw, działalności gospodarczej, przedsięwzięć
gospodarczych i organizacyjnych, Doradztwo oraz pomoc
w zakresie podejmowania, organizowania, prowadzenia
i zarządzania działalnością gospodarczą, Planowanie, koordynowanie i kontrola przebiegu projektów ekonomicznych,
strategicznych i marketingowych w przedsiębiorstwach,
Usługi menedżerskie, Usługi związane z przenoszeniem
przedsiębiorstw, Doradztwo oraz pomoc w zakresie zarządzania personalnego, rekrutacja personelu, pośrednictwo
pracy, Usługi w zakresie działalności rachunkowej i księgowej, Pozyskiwanie, kompilacja, systematyzacja, sortowanie,
transkrypcja i przetwarzanie danych oraz innych materiałów
i elementów komputerowych baz danych i innych zbiorów
informatycznych, Zarządzanie zbiorami informatycznymi,
Wyszukiwanie danych w plikach komputerowych, komputerowych bazach danych i innych zbiorach informatycznych,
36 Usługi w zakresie zarządzania, administrowania oraz obsługi nieruchomości, Pośrednictwo w sprawach obrotu nieruchomościami, wynajmowanie pomieszczeń biurowych,
Usługi i pośrednictwo finansowe, ubezpieczenia, doradztwo
finansowe i ubezpieczeniowe, Usługi wyceny mienia i majątku, Sponsorowanie finansowe, Organizowanie funduszy
na cele dobroczynne i wspieranie kultury, 37 Usługi budowlano-remontowe, Budownictwo specjalistyczne, Usługi instalacyjne w zakresie wykonawstwa instalacji elektrycznych
i telekomunikacyjnych, eliminacja zakłóceń w instalacjach
elektrycznych, Informacja budowlana, Nadzór budowlany,
Usługi w zakresie instalacji, konserwacji oraz napraw maszyn
i urządzeń, Usługi w zakresie obsługi pojazdów, 38 Emisja
programów telewizyjnych i radiowych, Łączność i przesyłanie informacji za pomocą Internetu i sieci komputerowych
oraz innych środków komunikacji, Poczta elektroniczna,
usługi w zakresie udostępniania i komunikacji za pomocą komunikatorów internetowych, Usługi w zakresie prowadzenia,
administrowania i udostępniania internetowych list i for dyskusyjnych, Ogłoszenia elektroniczne, Usługi telekomunikacyjne, Wynajmowanie urządzeń telekomunikacyjnych oraz
urządzeń do przesyłania informacji, 39 Usługi w zakresie
dystrybucji energii elektrycznej, Usługi transportowe, wynajmowanie pojazdów i miejsc parkingowych, Magazynowanie elektronicznych nośników danych i/lub dokumentów, 40 Usługi w zakresie wytwarzania energii elektrycznej,
Usługi w zakresie obróbki mechanicznej, cieplnej i chemicznej metali, drewna, tworzyw sztucznych, Usługi w zakresie
obróbki i przetwarzania materiałów niebezpiecznych i odpadów przemysłowych, Recykling odpadków i odpadów,
41 Usługi edukacyjne, Usługi w zakresie organizowania, prowadzenia i obsługi szkoleń, Usługi w zakresie organizowania,
prowadzenia i obsługi sympozjów, kongresów, konferencji,
seminariów, zjazdów, Usługi wydawnicze, Publikowanie tekstów innych niż reklamowe, Organizowanie imprez o charakterze sportowym, kulturalnym i rozrywkowym, 42 Prace
badawczo-rozwojowe, Badania techniczne, ekspertyzy
inżynieryjne, opracowywanie projektów technicznych, Projektowanie obiektów budowlanych, Projektowanie i rozwój
komputerów oraz sprzętu komputerowego, projektowanie,
aktualizacja, konserwacja oraz wypożyczanie oprogramowania komputerowego, Tworzenie i utrzymywanie stron,
portali i wortali internetowych, Tworzenie i utrzymywanie
systemów obsługi klienta dostępnych przez internet i sieci
komputerowe, Administrowanie stronami komputerowymi
(sieciowymi), Obsługa baz danych dostępnych przez internet

Nr ZT06/2022

i sieci komputerowe, Konwersja danych i/lub dokumentów
na formę elektroniczną, Odzyskiwanie danych, Doradztwo
budowlane, Doradztwo w zakresie ochrony środowiska, Doradztwo w zakresie komputerów oraz sprzętu komputerowego, 43 Usługi w zakresie tymczasowego zakwaterowania,
Wynajmowanie mieszkań i pomieszczeń na pobyt czasowy, Wynajmowanie sal na posiedzenia, Usługi zaopatrzenia
w żywność i napoje, 44 Usługi medyczne w pełnym zakresie, Usługi w zakresie higieny i troski o urodę istot ludzkich,
45 Usługi w zakresie monitoringu systemów bezpieczeństwa i systemów antywłamaniowych.
(210)
(731)
(540)
(540)

(531)

535420
(220) 2021 10 19
ENERGA SPÓŁKA AKCYJNA, Gdańsk
(znak słowno-graficzny)
Energa

29.01.01, 29.01.06, 29.01.12, 27.05.01, 27.05.17, 26.13.25,
26.01.05, 24.15.13
(510), (511) 35 Usługi w zakresie reklamy oraz informacji
o działalności gospodarczej na rzecz osób trzecich, Organizowanie, prowadzenie oraz obsługa kampanii reklamowych,
akcji promocyjnych, prezentacji, aukcji publicznych, Marketing oraz prezentacja towarów i/lub usług poprzez telewizję,
radio, Internet i sieci komputerowe oraz inne środki komunikacji, Reklama z wykorzystaniem metod słownych, dźwiękowych, audiowizualnych i multimedialnych - przeznaczona
do transmisji telewizyjnej, radiowej, za pomocą Internetu
i sieci komputerowych oraz innych środków komunikacji,
Organizowanie, przygotowywanie i obsługa udziału osób
trzecich na targach, wystawach, Prezentacjach towarów i/lub
usług, Pośrednictwo handlowe, kojarzenie kontrahentów,
doradztwo oraz pomoc w prowadzeniu negocjacji i zawieraniu umów, Usługi w zakresie pośrednictwa w kontakcie
z mediami, Usługi konsultingowe i doradcze w zakresie
public relations, Badanie rynku i opinii publicznej, Badania
i ekspertyzy w dziedzinie działalności gospodarczej, Prognozy ekonomiczne, Analizy i zarządzanie kosztami, Wycena
przedsiębiorstw, działalności gospodarczej, przedsięwzięć
gospodarczych i organizacyjnych, Doradztwo oraz pomoc
w zakresie podejmowania, organizowania, prowadzenia
i zarządzania działalnością gospodarczą, Planowanie, koordynowanie i kontrola przebiegu projektów ekonomicznych,
strategicznych i marketingowych w przedsiębiorstwach,
Usługi menedżerskie, Usługi związane z przenoszeniem
przedsiębiorstw, Doradztwo oraz pomoc w zakresie zarządzania personalnego, rekrutacja personelu, pośrednictwo
pracy, Usługi w zakresie działalności rachunkowej i księgowej, Pozyskiwanie, kompilacja, systematyzacja, sortowanie,
transkrypcja i przetwarzanie danych oraz innych materiałów
i elementów komputerowych baz danych i innych zbiorów
informatycznych, Zarządzanie zbiorami informatycznymi,
Wyszukiwanie danych w plikach komputerowych, komputerowych bazach danych i innych zbiorach informatycznych,
36 Usługi w zakresie zarządzania, administrowania oraz ob-
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sługi nieruchomości, Pośrednictwo w sprawach obrotu nieruchomościami, wynajmowanie pomieszczeń biurowych,
Usługi i pośrednictwo finansowe, ubezpieczenia, doradztwo
finansowe i ubezpieczeniowe, Usługi wyceny mienia i majątku, Sponsorowanie finansowe, Organizowanie funduszy
na cele dobroczynne i wspieranie kultury, 37 Usługi budowlano-remontowe, Budownictwo specjalistyczne, Usługi instalacyjne w zakresie wykonawstwa instalacji elektrycznych
i telekomunikacyjnych, eliminacja zakłóceń w instalacjach
elektrycznych, Informacja budowlana, Nadzór budowlany,
Usługi w zakresie instalacji, konserwacji oraz napraw maszyn
i urządzeń, Usługi w zakresie obsługi pojazdów, 38 Emisja
programów telewizyjnych i radiowych, Łączność i przesyłanie informacji za pomocą Internetu i sieci komputerowych
oraz innych środków komunikacji, Poczta elektroniczna,
usługi w zakresie udostępniania i komunikacji za pomocą komunikatorów internetowych, Usługi w zakresie prowadzenia,
administrowania i udostępniania internetowych list i for dyskusyjnych, Ogłoszenia elektroniczne, Usługi telekomunikacyjne, Wynajmowanie urządzeń telekomunikacyjnych oraz
urządzeń do przesyłania informacji, 39 Usługi w zakresie
dystrybucji energii elektrycznej, Usługi transportowe, Wynajmowanie pojazdów i miejsc parkingowych, Magazynowanie elektronicznych nośników danych i/lub dokumentów, 40 Usługi w zakresie wytwarzania energii elektrycznej,
Usługi w zakresie obróbki mechanicznej, cieplnej i chemicznej metali, drewna, tworzyw sztucznych, Usługi w zakresie
obróbki i przetwarzania materiałów niebezpiecznych i odpadów przemysłowych, Recykling odpadków i odpadów,
41 Usługi edukacyjne, Usługi w zakresie organizowania, prowadzenia i obsługi szkoleń, Usługi w zakresie organizowania,
prowadzenia i obsługi sympozjów, kongresów, konferencji,
seminariów, zjazdów, Usługi wydawnicze, Publikowanie tekstów innych niż reklamowe, Organizowanie imprez o charakterze sportowym, kulturalnym i rozrywkowym, 42 Prace
badawczo-rozwojowe, Badania techniczne, ekspertyzy
inżynieryjne, opracowywanie projektów technicznych, Projektowanie obiektów budowlanych, Projektowanie i rozwój
komputerów oraz sprzętu komputerowego, projektowanie,
aktualizacja, konserwacja oraz wypożyczanie oprogramowania komputerowego, Tworzenie i utrzymywanie stron,
portali i wortali internetowych, Tworzenie i utrzymywanie
systemów obsługi klienta dostępnych przez Internet i sieci
komputerowe, Administrowanie stronami komputerowymi
(sieciowymi), Obsługa baz danych dostępnych przez Internet
i sieci komputerowe, Konwersja danych i/lub dokumentów
na formę elektroniczną, Odzyskiwanie danych, Doradztwo
budowlane, Doradztwo w zakresie ochrony środowiska, Doradztwo w zakresie komputerów oraz sprzętu komputerowego, 43 Usługi w zakresie tymczasowego zakwaterowania,
Wynajmowanie mieszkań i pomieszczeń na pobyt czasowy, Wynajmowanie sal na posiedzenia, Usługi zaopatrzenia
w żywność i napoje, 44 Usługi medyczne w pełnym zakresie, Usługi w zakresie higieny i troski o urodę istot ludzkich,
45 Usługi w zakresie monitoringu systemów bezpieczeństwa i systemów antywłamaniowych.
(210)
(731)
(540)
(540)

535422
(220) 2021 10 19
ENERGA SPÓŁKA AKCYJNA, Gdańsk
(znak słowno-graficzny)
Energa

(531)
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29.01.01, 29.01.06, 29.01.12, 29.01.99, 27.05.01, 27.05.17,
26.01.05, 24.15.13
(510), (511) 35 Usługi w zakresie reklamy oraz informacji
o działalności gospodarczej na rzecz osób trzecich, Organizowanie, prowadzenie oraz obsługa kampanii reklamowych,
akcji promocyjnych, prezentacji, aukcji publicznych, Marketing oraz prezentacja towarów i/lub usług poprzez telewizję,
radio, Internet i sieci komputerowe oraz inne środki komunikacji, Reklama z wykorzystaniem metod słownych, dźwiękowych, audiowizualnych i multimedialnych - przeznaczona
do transmisji telewizyjnej, radiowej, za pomocą Internetu
i sieci komputerowych oraz innych środków komunikacji,
Organizowanie, przygotowywanie i obsługa udziału osób
trzecich na targach, wystawach, Prezentacjach towarów i/lub
usług, Pośrednictwo handlowe, kojarzenie kontrahentów,
doradztwo oraz pomoc w prowadzeniu negocjacji i zawieraniu umów, Usługi w zakresie pośrednictwa w kontakcie
z mediami, Usługi konsultingowe i doradcze w zakresie
public relations, Badanie rynku i opinii publicznej, Badania
i ekspertyzy w dziedzinie działalności gospodarczej, Prognozy ekonomiczne, Analizy i zarządzanie kosztami, Wycena
przedsiębiorstw, działalności gospodarczej, przedsięwzięć
gospodarczych i organizacyjnych, Doradztwo oraz pomoc
w zakresie podejmowania, organizowania, prowadzenia
i zarządzania działalnością gospodarczą, Planowanie, koordynowanie i kontrola przebiegu projektów ekonomicznych,
strategicznych i marketingowych w przedsiębiorstwach,
Usługi menedżerskie, Usługi związane z przenoszeniem
przedsiębiorstw, Doradztwo oraz pomoc w zakresie zarządzania personalnego, rekrutacja personelu, pośrednictwo
pracy, Usługi w zakresie działalności rachunkowej i księgowej, Pozyskiwanie, kompilacja, systematyzacja, sortowanie,
transkrypcja i przetwarzanie danych oraz innych materiałów
i elementów komputerowych baz danych i innych zbiorów
informatycznych, Zarządzanie zbiorami informatycznymi,
Wyszukiwanie danych w plikach komputerowych, komputerowych bazach danych i innych zbiorach informatycznych,
36 Usługi w zakresie zarządzania, administrowania oraz obsługi nieruchomości, Pośrednictwo w sprawach obrotu nieruchomościami, wynajmowanie pomieszczeń biurowych,
Usługi i pośrednictwo finansowe, ubezpieczenia, doradztwo
finansowe i ubezpieczeniowe, Usługi wyceny mienia i majątku, Sponsorowanie finansowe, Organizowanie funduszy
na cele dobroczynne i wspieranie kultury, 37 Usługi budowlano-remontowe, Budownictwo specjalistyczne, Usługi instalacyjne w zakresie wykonawstwa instalacji elektrycznych
i telekomunikacyjnych, eliminacja zakłóceń w instalacjach
elektrycznych, Informacja budowlana, Nadzór budowlany,
Usługi w zakresie instalacji, konserwacji oraz napraw maszyn
i urządzeń, Usługi w zakresie obsługi pojazdów, 38 Emisja
programów telewizyjnych i radiowych, Łączność i przesyłanie informacji za pomocą Internetu i sieci komputerowych
oraz innych środków komunikacji, Poczta elektroniczna,
usługi w zakresie udostępniania i komunikacji za pomocą komunikatorów internetowych, Usługi w zakresie prowadzenia,
administrowania i udostępniania internetowych list i for dyskusyjnych, Ogłoszenia elektroniczne, Usługi telekomunikacyjne, Wynajmowanie urządzeń telekomunikacyjnych oraz
urządzeń do przesyłania informacji, 39 Usługi w zakresie
dystrybucji energii elektrycznej, Usługi transportowe, Wynajmowanie pojazdów i miejsc parkingowych, Magazynowanie elektronicznych nośników danych i/lub dokumentów, 40 Usługi w zakresie wytwarzania energii elektrycznej,
Usługi w zakresie obróbki mechanicznej, cieplnej i chemicznej metali, drewna, tworzyw sztucznych, Usługi w zakresie
obróbki i przetwarzania materiałów niebezpiecznych i odpadów przemysłowych, Recykling odpadków i odpadów,
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41 Usługi edukacyjne, Usługi w zakresie organizowania, prowadzenia i obsługi szkoleń, Usługi w zakresie organizowania,
prowadzenia i obsługi sympozjów, kongresów, konferencji,
seminariów, zjazdów, Usługi wydawnicze, Publikowanie tekstów innych niż reklamowe, Organizowanie imprez o charakterze sportowym, kulturalnym i rozrywkowym, 42 Prace
badawczo-rozwojowe, Badania techniczne, ekspertyzy
inżynieryjne, opracowywanie projektów technicznych, Projektowanie obiektów budowlanych, Projektowanie i rozwój
komputerów oraz sprzętu komputerowego, projektowanie,
aktualizacja, konserwacja oraz wypożyczanie oprogramowania komputerowego, Tworzenie i utrzymywanie stron,
portali i wortali internetowych, Tworzenie i utrzymywanie
systemów obsługi klienta dostępnych przez Internet i sieci
komputerowe, Administrowanie stronami komputerowymi
(sieciowymi), Obsługa baz danych dostępnych przez Internet
i sieci komputerowe, Konwersja danych i/lub dokumentów
na formę elektroniczną, Odzyskiwanie danych, Doradztwo
budowlane, Doradztwo w zakresie ochrony środowiska, Doradztwo w zakresie komputerów oraz sprzętu komputerowego, 43 Usługi w zakresie tymczasowego zakwaterowania,
Wynajmowanie mieszkań i pomieszczeń na pobyt czasowy, Wynajmowanie sal na posiedzenia, Usługi zaopatrzenia
w żywność i napoje, 44 Usługi medyczne w pełnym zakresie, Usługi w zakresie higieny i troski o urodę istot ludzkich,
45 Usługi w zakresie monitoringu systemów bezpieczeństwa i systemów antywłamaniowych.
535453
(220) 2021 10 20
HERMES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Włoszakowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DON LEMON

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 26.11.02, 26.11.13
(510), (511) 32 Napoje orzeźwiające, Bezalkoholowe gazowane napoje na bazie soków owocowych, Napoje bezalkoholowe zawierające soki owocowe.
535636
(220) 2021 10 25
Z.532789
(320) 2021 08 17
(330) PL
SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA ZIELONY EDUKATOR,
Olsztyn
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WARMIŃSKIE KISZONKI

(210)
(310)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.13, 05.09.21, 05.03.11, 05.03.14
(510), (511) 29 Kiszone warzywa [kimchi], Choucroute garnie [kapusta kiszona garnirowana], Przetworzone owoce,
grzyby, warzywa, orzechy i nasiona roślin strączkowych,
Kapusta kwaszona, Warzywa fermentowane, Kiszone warzywa, Produkty spożywcze kiszone, 35 Sprzedaż za pośrednictwem radia, telewizji, sieci Internet oraz sklepów detalicznych i hurtowych przetworzonych owoców, grzybów,
warzyw, orzechów i nasion roślin strączkowych, kiszonych
warzyw [kimchi], choucroute garnie [kapusta kiszona garnirowana], kapusty kwaszonej, warzyw fermentowanych,
warzyw kiszonych, produktów spożywczych kiszonych, Re-
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klamy za pośrednictwem mediów elektronicznych, zwłaszcza Internetu, Usługi reklamowe i marketingowe świadczone
za pośrednictwem mediów społecznościowych, Dystrybucja materiałów reklamowych (próbek, druków, prospektów,
broszur), Analizy rynkowe, Zarządzanie w zakresie zamówień
handlowych, Handlowe informacje i porady udzielane konsumentom, Usługi reklamowe i marketingowe świadczone
za pośrednictwem bloga, Usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych, Usługi informacyjne
dla konsumentów w zakresie wyboru nabywanych towarów,
Pomoc w zarządzaniu biznesowym w ramach kontraktu
franczyzowego, Usługi franczyzowe związane z pomocą dla
firm.
(210)
(731)
(540)
(540)

535897
(220) 2021 10 29
ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
ARTERIA

(531) 27.05.01, 01.01.02, 01.01.10, 29.01.14
(510), (511) 35 Badania rynkowe za pośrednictwem telefonu, Badania rynkowe prowadzone przez telefon, Marketing
telefoniczny, Obsługiwanie centrali telefonicznych na rzecz
innych, Usługi doradcze w zakresie zarządzania centrami
obsługi telefonicznej, Usługi promocji działalności gospodarczej świadczone za pośrednictwem telefonu, Usługi w zakresie promocji działalności gospodarczej świadczone za pośrednictwem telefonu, Zarządzanie punktami obsługi telefonicznej dla osób trzecich, Badanie rynku, Badanie działalności gospodarczej i rynku, Komputerowe zarządzanie plikami,
Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, Doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia
działalności gospodarczej, Doradztwo w zakresie organizacji
i prowadzenia działalności gospodarczej, Komputerowe bazy
danych (Pozyskiwanie danych do -), Systematyzacja danych
w komputerowych bazach danych, Przeprowadzanie badań rynkowych obejmujących sondaże opinii publicznych,
Dystrybucja materiałów reklamowych, Dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych, Reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, Reklama
online za pośrednictwem komputerowej sieci komunikacyjnej, Aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych
bazach danych, Gromadzenie i systematyzowanie informacji
w komputerowych bazach danych, Kompilacja informacji
w komputerowych bazach danych, Systematyzowanie danych w komputerowych bazach danych, Zestawianie danych
w komputerowych bazach danych, Gromadzenie informacji
związanych z reklamą, Kompilacja statystyk związanych z reklamą, Promocja, reklama i marketing stron internetowych
on-line, Reklama, Reklama banerowa, Reklama biznesowych
stron internetowych, Reklama i marketing, Reklama i usługi
reklamowe, Reklama korespondencyjna, Reklama na billboardach elektronicznych, Reklama online poprzez komputerowe sieci komunikacyjne, Reklama poprzez przesyłanie
materiałów reklamowych online dla osób trzecich poprzez
elektroniczne sieci komunikacyjne, Reklama poprzez wszystkie publiczne środki komunikacji, Reklama promocyjna projektów badawczych, Reklama radiowa, Reklama towarów
i usług sprzedawców online za pośrednictwem przewodnika online do przeszukiwania, Reklama w czasopismach,
Reklama w czasopismach, broszurach i gazetach, Reklama
w Internecie dla osób trzecich, Reklama w prasie popularnej
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i profesjonalnej, Reklama za pomocą marketingu bezpośredniego, Reklama za pośrednictwem mediów elektronicznych,
w szczególności Internetu, Reklama za pośrednictwem sieci
telefonii komórkowej, Reklama za pośrednictwem telefonu,
Reklama zewnętrzna, Reklama związana z transportem i dostawą, Rozpowszechnianie danych związanych z reklamą,
Udzielanie informacji związanych z reklamą, Usługi badawcze związane z reklamą, Usługi reklamowe, w tym reklama
on-line w sieci komputerowej, Usługi w zakresie tworzenia
marki (reklama i promocja), Promocja [reklama] koncertów,
Promocja [reklama] podróży, Promowanie [reklama] działalności gospodarczej, Usługi reklamowe i promocyjne w zakresie sprzedaży, Usługi w zakresie zarządzania biznesowego
świadczone na rzecz hurtowni i punktów sprzedaży detalicznej, Usługi w zakresie zarządzania biznesowego świadczone
na rzecz punktów sprzedaży detalicznej, Usługi reklamowe
w zakresie sprzedaży towarów, Usługi w zakresie administrowania działalnością gospodarczą w celu obsługi transakcji
sprzedaży dokonywanych za pomocą Internetu, Usługi w zakresie analizy rynków dotyczące sprzedaży towarów, Usługi
w zakresie promocji sprzedaży, Usługi w zakresie reklamy
i promocji sprzedaży, Usługi w zakresie tymczasowego przydziału pracowników, Usługi w zakresie pracowników tymczasowych, Doradztwo w zakresie zarządzania personelem
i zatrudniania, Usługi w zakresie wyszukiwania i zatrudniania kadry kierowniczej, Administrowanie sprzedażą, Usługi
zarządzania sprzedażą, Zarządzanie personelem zajmującym się sprzedażą, Zarządzanie sprzedażą i bazą klientów,
36 Doradztwo w sprawach finansowych, Doradztwo w sprawach ubezpieczeniowych, 38 Usługi telefoniczne, Usługi
w zakresie telekonferencji i wideokonferencji, Usługi telefoniczne i telekomunikacyjne.
(210)
(731)
(540)
(540)

535949
(220) 2021 10 29
MOSTOWIK SYLWIA HS, Ryczów
(znak słowno-graficzny)
HS SYLWIA MOSTOWIK

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.18
(510), (511) 7 Siłowniki hydrauliczne, pompy hydrauliczne,
silniki hydrauliczne, rozdzielacze hydrauliczne i pneumatyczne, regulatory i dzielniki natężenia przepływu, hydrauliczne
przekładnie planetarne, filtry do części maszyn i silników, części do maszyn: rolniczych, transportowych, budowlanych,
35 Doradztwo w zakresie: zarządzania przedsiębiorstwem
produkcyjnym, Usługi w zakresie: organizacji i zarządzania
przedsięwzięciami inwestycyjnymi w celu budowy, Sprzedaż, w tym przy użyciu środków telekomunikacji i Internetu:
pojazdów, maszyn i urządzeń transportowych, rolniczych,
budowlanych i burzących, części do w/w maszyn i urządzeń,
artykułów spożywczych, odzieży, wyrobów tekstylnych, artykułów wyposażenia wnętrz, materiałów budowlanych, materiałów instalacyjnych, środków chemicznych, olejów do części maszyn, preparatów i detergentów do mycia i pielęgnacji
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pojazdów, preparatów do konserwacji pojazdów i ich części,
preparatów niezbędnych do utrzymania sprawności pojazdów, profesjonalnych urządzeń i narzędzi stanowiących
wyposażenie wszelkiego typu stacji naprawczych i diagnostycznych, usługi promocyjne i marketingowe, Usługi agencji eksportowych i importowych, Reprezentowanie interesów osób trzecich, Wydawanie, dystrybucja i rozpowszechnianie materiałów reklamowych, Zapewnienie platformy
internetowej dla nabywców towarów i usług, 37 Konserwacja i naprawa maszyn budowlanych, burzących, rolniczych,
pojazdów transportowych, części do maszyn budowlanych,
burzących, pojazdów transportowych, rolniczych, naprawa
i konserwacja metalowych wyrobów gotowych, Stacje diagnostyczne maszyn budowlanych, burzących, rolniczych,
pojazdów i ich części zamiennych, Serwisowanie maszyn
budowlanych, rolniczych, transportowych i pojazdów, Usługi budowlane, Usługi instalacyjne w zakresie instalacji: gazowych, sanitarnych, wodno-kanalizacyjnych, eklektycznych,
teletechnicznych, alarmowych, internetowych, światłowodowych, Wypożyczanie i dzierżawa maszyn budowlanych,
burzących oraz sprzętu budowlanego, naprawa i regeneracja pomp i silników hydraulicznych, naprawa i remonty
generalne układów hydraulicznych, regeneracja siłowników
hydraulicznych, instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia, 39 Transport drogowy towarów, Magazynowanie i przechowywanie towarów, Przeładunek towarów,
Konfekcjonowanie i sortowanie towarów, Usługi logistyczne
w zakresie transportu, 42 Certyfikowanie sprawności części
składowych maszyn budowlanych, burzących i pojazdów
transportowych po zrealizowanych naprawach i ich konserwacji zakończone wydaniem dokumentu potwierdzającego
ich sprawność, Projektowanie części składowych maszyn
budowlanych, burzących, rolniczych i pojazdów transportowych na zlecenie użytkowników, doradztwo i ekspertyzy
z zakresu maszyn i urządzeń z napędem hydraulicznym.
(210)
(731)
(540)
(540)

535950
(220) 2021 10 29
MOSTOWIK MARCIN SMB HYDRO-MAR, Ryczów
(znak słowno-graficzny)
SMB HYDRAULIKA SIŁOWA

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.01.01, 26.01.05, 26.01.18
(510), (511) 7 Siłowniki hydrauliczne, pompy hydrauliczne,
silniki hydrauliczne, rozdzielacze hydrauliczne i pneumatyczne, regulatory i dzielniki natężenia przepływu, hydrauliczne
przekładnie planetarne, filtry do części maszyn i silników, części do maszyn: rolniczych, transportowych, budowlanych,
35 Doradztwo w zakresie: zarządzania przedsiębiorstwem
produkcyjnym, Usługi w zakresie: organizacji i zarządzania
przedsięwzięciami inwestycyjnymi w celu budowy, Sprzedaż, w tym przy użyciu środków telekomunikacji i Internetu:
pojazdów, maszyn i urządzeń transportowych, rolniczych,
budowlanych i burzących, części do w/w maszyn i urządzeń,
artykułów spożywczych, odzieży, wyrobów tekstylnych, artykułów wyposażenia wnętrz, materiałów budowlanych, materiałów instalacyjnych, środków chemicznych, olejów do czę-
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ści maszyn, preparatów i detergentów do mycia i pielęgnacji
pojazdów, preparatów do konserwacji pojazdów i ich części,
preparatów niezbędnych do utrzymania sprawności pojazdów, profesjonalnych urządzeń i narzędzi stanowiących
wyposażenie wszelkiego typu stacji naprawczych i diagnostycznych, usługi promocyjne i marketingowe, Usługi agencji eksportowych i importowych, Reprezentowanie interesów osób trzecich, Wydawanie, dystrybucja i rozpowszechnianie materiałów reklamowych, Zapewnienie platformy
internetowej dla nabywców towarów i usług, 37 Konserwacja i naprawa maszyn budowlanych, burzących, rolniczych,
pojazdów transportowych, części do maszyn budowlanych,
burzących, pojazdów transportowych, rolniczych, naprawa
i konserwacja metalowych wyrobów gotowych, Stacje diagnostyczne maszyn budowlanych, burzących, rolniczych,
pojazdów i ich części zamiennych, Serwisowanie maszyn
budowlanych, rolniczych, transportowych i pojazdów, Usługi budowlane, Usługi instalacyjne w zakresie instalacji: gazowych, sanitarnych, wodno-kanalizacyjnych, eklektycznych,
teletechnicznych, alarmowych, internetowych, światłowodowych, Wypożyczanie i dzierżawa maszyn budowlanych,
burzących oraz sprzętu budowlanego, naprawa i regeneracja pomp i silników hydraulicznych, naprawa i remonty
generalne układów hydraulicznych, regeneracja siłowników
hydraulicznych, instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia, 39 Transport drogowy towarów, Magazynowanie i przechowywanie towarów, Przeładunek towarów,
Konfekcjonowanie i sortowanie towarów, Usługi logistyczne
w zakresie transportu, 42 Certyfikowanie sprawności części
składowych maszyn budowlanych, burzących i pojazdów
transportowych po zrealizowanych naprawach i ich konserwacji zakończone wydaniem dokumentu potwierdzającego
ich sprawność, Projektowanie części składowych maszyn
budowlanych, burzących, rolniczych i pojazdów transportowych na zlecenie użytkowników, doradztwo i ekspertyzy
z zakresu maszyn i urządzeń z napędem hydraulicznym.
(210)
(731)
(540)
(540)

535955
(220) 2021 11 02
SZYMIK ZBIGNIEW, Zbrosławice
(znak słowno-graficzny)
GLC

(531) 26.03.23, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 Usługi rachunkowe, Usługi księgowe, Nadzór
księgowy, Usługi biegłych rewidentów, Prowadzenie ksiąg,
Przygotowywanie zeznań podatkowych, Sporządzanie sprawozdań finansowych, Sporządzanie bilansów, Usługi audytorskie, Badanie sprawozdań finansowych, Doradztwo w zakresie sporządzania sprawozdań finansowych, Doradztwo
w zakresie stosowania systemów rachunkowości, Doradztwo podatkowe, Restrukturyzacja przedsiębiorstw, Organizacja księgowości w przedsiębiorstwach, Analiza opłacalności przedsięwzięć, Analiza podatkowa przedsięwzięć, Opracowywanie strategii podatkowych i finansowych, Przygotowywanie Bussiness Planów oraz projektów inwestycyjnych,
Wycena działalności handlowej, Finansowe audyty śledcze,
Usługi HR, Prowadzenie ewidencji pracowniczej, Rozliczenia
z ZUS, Rozliczenia płac, Listy płac, Pośrednictwo pracy, Do-
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radztwo w zakresie zarządzania personalnego, Obsługa kadrowa, Rekrutacja pracowników, Usługi w zakresie badania
rynku, Badania opinii publicznej, Statystyki, Doradztwa
w sprawach działalności gospodarczej i handlowej, Zarządzania w działalności gospodarczej i handlowej, Ekspertyz
w zakresie działalności gospodarczej, Prognoz ekonomicznych, Analizy kosztów, Administrowania działalności gospodarczej i handlowej, Prace biurowe, Doradztwo biznesowe,
Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, Usługi reklamowe, Zarządzanie zbiorami informatycznymi i zbiorami danych w systemach komputerowych, Pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, Usługi
systematyzacji, Sortowania i kompilacji danych w komputerowych bazach danych, Komputerowe zarządzanie plikami,
Wyszukiwanie informacji w bazach i plikach komputerowych, Tworzenie i zarządzanie bazami danych oraz udostępnianie tych baz w internecie lub poprzez sieć telekomunikacyjną, Audyt finansowy, Audyt przedsiębiorstw, Audyt sprawozdań finansowych, Doradztwo związane z audytem, Rachunkowość, księgowość i audyt, Audyt działalności gospodarczej, Audyt skomputeryzowany, Doradztwo księgowe
w zakresie podatków, Doradztwo księgowe w zakresie sporządzania zeznań podatkowych, Doradztwo podatkowe [rachunkowość], Doradztwo w zakresie zwrotu podatku [rachunkowość], Planowanie podatkowe [rachunkowość], Porady związane z przygotowywaniem zeznań podatkowych,
Przygotowywanie i wypełnianie zeznań podatkowych, Przygotowywanie rocznych zeznań podatkowych na rzecz
przedsiębiorstw, Przygotowywanie wymiaru podatku [rachunki], Przygotowywanie zeznań podatkowych i doradztwo podatkowe, Skomputeryzowane ustalanie wysokości
podatku [rachunkowość], Usługi konsultingowe w zakresie
księgowości podatkowej, Usługi w zakresie procesów związanych z deklaracjami podatkowymi, Usługi wypełniania zeznań podatkowych, Doradztwo w zakresie zarządzania kadrami, Spełnianie funkcji działu kadr dla osób trzecich, Administrowanie listami płac na rzecz osób trzecich, Doradztwo
w zakresie działalności gospodarczej świadczone w celu
określenia struktury płacy i stanowisk, Doradztwo w zakresie
działalności gospodarczej świadczone w celu określenia
struktury płacy i stanowisk poprzez ocenianie stanowisk,
Komputerowe sporządzanie listy płac, Pomoc w sporządzaniu listy płac, Przetwarzanie danych z listy płac [dla osób trzecich], Przygotowanie listy płac, Przygotowywanie pakietów
płacowych, Sporządzanie listy płac, Sporządzanie listy płac
[dla osób trzecich], Usługi doradcze w zakresie sporządzania
listy płac, Usługi przetwarzania danych w dziedzinie listy
płac, Usługi w zakresie sporządzania listy płac, Sporządzanie
dokumentacji cen transferowych, Compliance podatkowy,
Doradztwo w zakresie określania prawidłowej wysokości
podstawy opodatkowania, Doradztwo z zakresie określania
wysokości zobowiązań podatkowych, Sporządzanie dokumentacji cen transferowych, Sporządzanie polityk cen transferowych, Doradztwo podatkowe w zakresie cen transferowych, Przeprowadzanie analiz porównawczych, Reprezentowanie podatników w postępowaniach w przedmiocie cen
transferowych, 36 Doradztwo finansowe dotyczące podatków, Doradztwo finansowe dotyczące planowania podatków, Doradztwo finansowe w zakresie podatków, Doradztwo podatkowe [nie dotyczy prowadzenia rachunków], Doradztwo podatkowe [nie dotyczy księgowości], Doradztwo
podatkowe [nie prowadzenie rachunków], Doradztwo w zakresie podatków dochodowych, Doradztwo w zakresie podatków dochodowych [finansowe], Konsultacje podatkowe
[nie dotyczy prowadzenia rachunków], Konsultowanie zeznań podatkowych [nie dotyczy prowadzenia rachunków],
Ocena i wycena podatkowa, Ocena podatkowa, Planowanie
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finansów w zakresie podatków, Planowanie podatkowe
[nie księgowe], Pobieranie podatków od nieruchomości komercyjnych, Usługi podatkowe i celne, Usługi realizacji płatności podatków, Usługi związane z podatkami [nie księgowość], Usługi finansowe, Doradztwo i ekspertyzy w sprawach finansowych, Pośrednictwo ubezpieczeniowe, Informacja i doradztwo ubezpieczeniowe, Wycena przedsiębiorstw lub poszczególnych części jego majątku, Wycena
majątku ruchomego i nieruchomego, Szacowanie wartości
dla celów fiskalnych, Ekspertyzy dla celów podatkowych,
Wyceny dla celów podatkowych, Analizy finansowe, Zarządzanie majątkiem, Zarządzanie oraz administrowanie majątkiem nieruchomym i ruchomym, Wycena majątku, Wycena
nieruchomości, Usługi pośrednictwa w sprawach majątku
nieruchomego, Zarządzanie i administrowanie nieruchomościami, Doradztwo w zakresie zarządzania i administrowania
nieruchomościami, Usługi związane z opodatkowaniem
płac, 45 Audyty zgodności z prawem, Audyty zgodności
z przepisami, Usługi prawne, Doradztwo prawne, Obsługa
prawna firm, Doradztwo z zakresie prawa bilansowego, Handlowego, Podatkowego oraz prawa pracy, Analiza prawna
przedsięwzięć, Pomoc w sporach z organami kontroli skarbowej, Doradztwo w zakresie przekształceń majątkowych
oraz formalno-prawnych, Reprezentacja przed sądami, Urzędami, Obsługa w zakresie fuzji i przejęć, Upadłości i likwidacji,
Badania prawne, Badania w zakresie własności intelektualnej,
Badania [wyszukiwanie] w zakresie informacji prawnych, Doradztwo dotyczące licencjonowania własności intelektualnej, Doradztwo dotyczące udzielania licencji na znak towarowy, Doradztwo dotyczące własności przemysłowej, Doradztwo prawne w dziedzinie opodatkowania, Doradztwo prawne w zakresie odpowiedzi na ogłoszenia przetargowe, Doradztwo prawne związane z prawami własności intelektualnej, Doradztwo prawne związane z transakcjami w zakresie
nieruchomości, Doradztwo w sporach sądowych, Doradztwo w zakresie sporów sądowych, Doradztwo związane
z osobistymi sprawami prawnymi, Dostarczanie informacji
prawnych, Kompilacja informacji prawnych, Konsultacje
w zakresie zgodności z przepisami dotyczącymi ochrony danych, Mediacja [usługi prawne], Mediacje, Ochrona praw autorskich, Ochrona własności intelektualnej, Pomoc prawna
przy tworzeniu umów, Porady prawne i zastępstwo procesowe, Porady prawne w zakresie franchisingu, Pośrednictwo
w procedurach prawnych, Rozstrzyganie spraw spornych,
Sporządzanie ekspertyz prawnych, Sprawy sporne (Usługi
pomocy w -), Usługi adwokackie, Usługi adwokatów, Udzielanie opinii prawnych przez ekspertów, Udzielanie informacji
sądowych, Udzielanie informacji dotyczących usług prawnych, Usługi asystentów prawnych, Usługi biegłych sądowych, Usługi arbitrażowe, Usługi arbitrażu, mediacji i rozstrzygania sporów, Usługi arbitrażu w zakresie stosunków
pracowniczych, Usługi alternatywnego rozwiązywania sporów, Usługi doradcze w zakresie prawa, Usługi doradcze
związane z rejestracją, Usługi doradcze związane z prawami
konsumenta [doradztwo prawne], Usługi doradcze związane
z prawami autorskimi, Usługi informacji prawnej, Usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące zagadnień
prawnych, Usługi monitorowania prawnego, Usługi monitorowania znaków towarowych, Usługi prawne dotyczące testamentów, Usługi prawne w zakresie testamentów, Usługi
prawne w zakresie mediacji, Usługi prawne związane z tworzeniem i rejestracją firm, Usługi radców prawnych, Usługi
w zakresie alternatywnego rozstrzygania sporów [usługi
prawne], Usługi w zakresie badań prawnych, Usługi w zakresie doradztwa prawnego, Usługi w zakresie badań i dochodzeń prawniczych, Usługi w zakresie pomocy prawnej, Usługi w zakresie przygotowywania dokumentów prawnych,

23

Usługi w zakresie rejestracji firm, Usługi w zakresie sporów
sądowych, Usługi wsparcia prawnego, Usługi wsparcia procesowego w sporach sądowych, Usługi w zakresie mediacji,
Compliance prawny, Doradztwo prawne w sprawach przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu,
Obsługa prawna przedsiębiorców.
(210)
(731)
(540)
(540)

535958
(220) 2021 11 02
CZAJA MAGDALENA DOG WAY, Wolin
(znak słowno-graficzny)
BOSS QUALITY

(531)

27.05.01, 29.01.11, 24.09.02, 24.09.05, 26.11.01, 26.11.08,
26.05.01
(510), (511) 31 Karma dla kotów, Karma dla psów.
535997
(220) 2021 11 03
ORZESZEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Moglino Duże
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Przyprawy Twojej Kuchni SPICES & HERBS Since 2006

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 02.01.11
(510), (511) 29 Suszone grzyby jadalne, Borowiki szlachetne suszone, Podgrzybki suszone, Przyprawy smakowe - pikle, Oleje z przyprawami, Orzechy z przyprawami, Warzywa
przetworzone do przyprawiania, Nasiona przetworzone,
Marynaty, Agar-agar do celów kulinarnych, Żelatyna, Cebula
konserwowana, Imbir, konserwowany, Pomidory konserwowane, Pomidory, przetworzone, Pomidory obrane ze skóry,
Papryka przetworzona, Cebula smażona, 30 Przyprawy suche, Przyprawy spożywcze, Przyprawy korzenne, Zioła konserwowane, Zioła suszone, Chemiczne przyprawy kuchenne,
Marynaty zawierające przyprawy, Przyprawy do pieczenia,
Dodatki smakowe i przyprawy, Koncentraty warzywne stosowane jako przyprawy, Sosy stanowiące przyprawy, Marynaty smakowe, Kukurydza smażona, Suszone zioła do celów
kulinarnych, Czosnek w proszku, Ekstrakty przypraw, Marynata z przyprawami, Anyż, Bazylia, suszona, Przyprawa curry, Mieszanki curry, Pasty curry, Cynamon, Laski cynamonu,
Czosnek mielony, Czosnek w proszku, Gałka muszkatołowa,
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Goździki, Imbir, Kurkuma, Papryka, Ostra sproszkowana papryka, Pieprz, Pieprz ziarnisty, Pieprz, Pieprz mielony, Zioła
przetworzone, Zioła konserwowane, Marynaty zawierające
zioła, Zioła konserwowane, Zioła do celów spożywczych,
Przyprawy spożywcze, Przyprawy suche, Przyprawy do żywności, Mieszanki przypraw, Marynaty.
536113
(220) 2021 11 05
DREVED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ząbkowice Śląskie
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DREVED

(210)
(731)

(531) 29.01.12, 27.05.01, 07.03.11
(510), (511) 19 Deski, Deski drewniane, Deski podłogowe,
Deski [drewno budowlane], Drewniane deski sufitowe, Drewniane deski tarasowe, Niemetalowe deski dachowe, 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, Niemetalowe
deskowanie zewnętrzne ścian, Deski z materiałów niemetalowych do użytku w budownictwie, Niemetalowe deski
poszycia ściany, Deskowanie budowlane, Niemetalowe materiały kompozytowe do brukowania nawierzchni, 35 Usługi
sprzedaży detalicznej w związku z artykułami 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.
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gazową: gazomierze, reduktory ciśnienia gazu, urządzenia
telemetryczne, Reklama i marketing, Usługi prezentacji towarów, Usługi organizowania targów handlowych i wystaw,
37 Usługi montażu instalacji gazowej zewnętrznej, usługi
serwisu instalacji gazowej zewnętrznej, Instalacja urządzeń
do zaopatrzenia w gaz i do dystrybucji gazu, 39 Transport
i dystrybucja gazu płynnego.
536755
(220) 2021 11 22
BAŁTYKGAZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rumia
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GAZ DLA CIEBIE WWW.GAZDLACIEBIE.PL
(210)
(731)

(531) 01.15.15, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej, usługi sprzedaży hurtowej, usługi sprzedaży za pośrednictwem Internetu
i usługi sprzedaży wysyłkowej następujących towarów: gaz
płynny propan, gaz płynny propan-butan, zbiorniki metalowe na gaz (naziemne i podziemne), armatura zbiornikowa:
zawory bezpieczeństwa, zawory poboru fazy płynnej, poziomowskazy, zawory poboru fazy gazowej, zawory tankowania, inna armatura związana z zewnętrzną instalacją
gazową: gazomierze, reduktory ciśnienia gazu, urządzenia
telemetryczne, Reklama i marketing, Usługi prezentacji towarów, Usługi organizowania targów handlowych i wystaw,
37 Usługi montażu instalacji gazowej zewnętrznej, usługi
serwisu instalacji gazowej zewnętrznej, Instalacja urządzeń
do zaopatrzenia w gaz i do dystrybucji gazu, 39 Transport
i dystrybucja gazu płynnego.
536817
(220) 2021 11 23
KOLEJ GONDOLOWA JAWORZYNA KRYNICKA
SPÓŁKA AKCYJNA, KRYNICA-ZDRÓJ
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SZKOŁA JAWORZYNA SKI & SNOWBOARD

(210)
(731)

536754
(220) 2021 11 22
BAŁTYKGAZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rumia
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GAZ DLA CIEBIE WWW.GAZDLACIEBIE.PL

(210)
(731)

(531) 01.15.15, 27.05.01
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej, usługi sprzedaży hurtowej, usługi sprzedaży za pośrednictwem Internetu
i usługi sprzedaży wysyłkowej następujących towarów: gaz
płynny propan, gaz płynny propan-butan, zbiorniki metalowe na gaz (naziemne i podziemne), armatura zbiornikowa:
zawory bezpieczeństwa, zawory poboru fazy płynnej, poziomowskazy, zawory poboru fazy gazowej, zawory tankowania, inna armatura związana z zewnętrzną instalacją

(531) 26.13.01, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 41 Usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe,
Edukacja, rozrywka i sport, Wynajem sprzętu sportowego
i obiektów sportowych, Nauka jazdy na nartach, Nauka jazdy
na snowboardzie, Nauka jazdy, Organizowanie obozów sportowych.
(210) 536824
(220) 2021 11 23
(731) KWIECIŃSKI JAKUB DAKU PRESS, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) HELSKIE TARASY

(531)

01.15.24, 26.04.01, 26.04.05, 26.04.13, 27.05.01, 29.01.04,
29.01.06, 29.01.12
(510), (511) 43 Usługi hotelowe, Biura zakwaterowania [hotele, pensjonaty], Hotele, hostele i pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne.
(210) 536828
(220) 2021 11 23
(731) ERGIS SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Tape2Tape
(510), (511) 16 Materiały z tworzyw sztucznych do pakowania, 22 Taśmy niemetalowe do owijania i związywania,
Sznurki do wiązania, Niemetalowe pasy do przenoszenia
ładunków, Pasy niemetalowe do transportu ładunków, Liny
niemetalowe.
(210)
(731)
(540)
(540)

(531)

536861
(220) 2021 11 24
PHYTOPHARM KLĘKA SPÓŁKA AKCYJNA, Klęka
(znak słowno-graficzny)
PhytoPharm OLEJ RYCYNOWY Z APLIKATOREM
Olej tłoczony na zimno do włosów do brwi
i rzęs do paznokci i skórek wygodny aplikator
Z DODATKIEM WITAMINY E

01.15.15, 02.09.04, 02.09.14, 02.03.01, 02.03.16, 27.05.01,
29.01.15
(510), (511) 3 Olejki do celów kosmetycznych, Kosmetyki
w formie olejków, Olej rycynowy do celów kosmetycznych,
Preparaty do pielęgnacji skóry, oczu, paznokci i włosów.

25

536871
(220) 2021 11 24
ŚWIERCZEK RAFAŁ AGENCJA HANDLOWA RAFA,
Nowy Sącz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) rafa WINO
(210)
(731)

(531) 27.05.01
(510), (511) 33 Wino, Napoje alkoholowe, 35 Sprzedaż hurtowa oraz detaliczna, w sklepach stacjonarnych i w Internecie
wina i napojów alkoholowych, napojów bezalkoholowych,
soków, wód mineralnych, Usługi reklamy i promocji, Sprzedaż
hurtowa oraz detaliczna, w sklepach stacjonarnych i w Internecie skrzynek drewnianych na wino, półek na wino, półek
- ekspozytorów butelek z winem, kontenerów na wino, pojemników drewnianych, Eksport, import, promocja i reklama
skrzynek drewnianych na wino, półek na wino, półek- ekspozytorów butelek z winem, kontenerów na wino, pojemników
drewnianych, Sprzedaż hurtowa oraz detaliczna, w sklepach
stacjonarnych i w Internecie żywności i artykułów spożywczych, wędlin, przetworów wędliniarskich, mięsa, ekstraktów
i przetworów mięsnych, ryb, filetów rybnych, przetworów
rybnych, dżemów, przetworów owocowych, mrożonych
owoców, przekąsek na bazie owoców, sałatek owocowych
i warzywnych, przetworów warzywnych, warzyw mrożonych, zup warzywnych, syropów smakowych, produktów
nabiałowych, mleka, produktów na bazie mleka, jogurtów,
masła, serów, śmietany, kefiru, napojów mlecznych, produktów mącznych, pieczywa, ciast, ciastek, produktów piekarniczych, słodkich produktów piekarniczych, produktów zbożowych, muesli, płatków kukurydzianych, kawy, herbaty, kakao,
napojów na bazie kawy i herbaty, czekolady i kakao, soli,
cukru, majonezu, keczupu, musztardy, ryżu, kasz, makaronów, pierogów, naleśników, pizzy, placków, marynat, sosów
mięsnych, sosów pomidorowych, sosów sałatkowych, miodu, migdałów, słodyczy, czekolady, cukierków, batoników,
owoców w czekoladzie, przypraw, warzyw i owoców świeżych, nasion, orzechów, Eksport, import, promocja i reklama
żywności i artykułów spożywczych, wędlin, przetworów wędliniarskich, mięsa, ekstraktów i przetworów mięsnych, ryb,
filetów rybnych, przetworów rybnych, dżemów, przetworów
owocowych, mrożonych owoców, przekąsek na bazie owoców, sałatek owocowych i warzywnych, przetworów warzywnych, warzyw mrożonych, zup warzywnych, syropów
smakowych, produktów nabiałowych, mleka, produktów
na bazie mleka, jogurtów, masła, serów, śmietany, kefiru, napojów mlecznych, produktów mącznych, pieczywa, ciast,
ciastek, produktów piekarniczych, słodkich produktów
piekarniczych, produktów zbożowych, muesli, płatków
kukurydzianych, kawy, herbaty, kakao, napojów na bazie
kawy i herbaty, czekolady i kakao, soli, cukru, majonezu,
keczupu, musztardy, ryżu, kasz, makaronów, pierogów,
naleśników, pizzy, placków, marynat, sosów mięsnych,
sosów pomidorowych, sosów sałatkowych, miodu, migdałów, słodyczy, czekolady, cukierków, batoników, owoców
w czekoladzie, przypraw, warzyw i owoców świeżych, nasion, orzechów, Eksport, import, promocja i reklama wina
i napojów alkoholowych, napojów bezalkoholowych, soków, wód mineralnych.
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536877
(220) 2021 11 25
MIHEL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MIHEL
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 01.15.15
(510), (511) 1 Dodatki chemiczne do benzyny, paliw i smarów, Gazy do celów przemysłowych, Płyny zapobiegające zamarzaniu, Płyny hamulcowe, Inhibitory detonacji do silników
spalinowych, Preparaty do oszczędzania paliwa, Mieszanka
do naprawy opon, Środki utwardzające, środki przeciwmgielne/środki do okien, Preparaty do separacji i degradacji
olejów, Dodatki do paliw silnikowych, Ciecze do obwodów
hydraulicznych i do obwodów przekładniowych, Płyny chłodzące, Płyn do automatycznej skrzyni biegów, Inhibitory korozji, Dodatki do olejów silnikowych, Środek zapobiegający
zamarzaniu przewodów gazowych, Ekonomizer oleju silnikowego, Preparaty odladzające, 4 Ropa naftowa, surowa lub
rafinowana, Paliwa płynne, stałe i gazowe, Paliwa silnikowe,
Mieszanki paliw, Dodatki niechemiczne do paliwa, Mineralne
oleje smarowe, Mineralne paliwo silnikowe, Niechemiczne
dodatki do benzyny, Niechemiczne dodatki do olejów, Niechemiczne dodatki do paliw, Niechemiczne dodatki do smarów, Niechemiczne skoncentrowane dodatki do paliw silnikowych, Olej i smar do konserwacji skóry, Olej napędowy,
Oleje do hydrodynamicznych napędów do pojazdów, Oleje
do samochodowych przekładni głównych, Oleje do silników
samochodowych, Oleje do turbin, Oleje do turbosprężarek, Oleje i tłuszcze przemysłowe, smary, Oleje oczyszczone
do silników, Oleje samochodowe, Oleje silnikowe, Oleje smarowe do silników pojazdów mechanicznych, Oleje smarowe
jako oleje hydrauliczne, Oleje smarujące do silników benzynowych, Oleje smarujące do urządzeń samochodowych,
Oleje syntetyczne do sprężarek, Oleje techniczne, Oleje
wysokooczyszczone do silników, Oleje zawierające dodatki
antykorozyjne, Paliwa, Preparaty do smarowania złącz, Preparaty wiążące do paliw stałych, Ropa naftowa, Rozpuszczalne ciecze chłodząco-smarujące, Samochodowe mieszanki
smarujące, Samochodowe smary do silników samochodowych, Smar do klocków hamulcowych, Smar do maszyn,
Smary do demontażu opon pneumatycznych, Smary do łańcuchów, Smary do montażu opon pneumatycznych, Smary do pojazdów, Smary do pojazdów silnikowych, Smary
do samochodów, Środki do konserwacji skóry [oleje i smary],
Środki konserwujące do metalu [smary], Środki konserwujące
do metalu [oleje], Środki konserwujące do kauczuku [smary],
Środki konserwujące do cementu [oleje], Środki polepszające
spalanie [oleje], Środki poprawiające spalanie [produkty naftowe], Parafiny i woski, Wosk i smar do oświetlania, Niechemiczne dodatki do paliw silnikowych, paliw i smarów, Rozpuszczalniki będące pochodnymi ropy naftowej, Biopaliwa.
(210) 536882
(220) 2021 11 23
(731) RYSZKA KAROLINA BIURO RACHUNKOWE, Dachnów
(540) (znak słowny)
(540) RESTAX
(510), (511) 35 Księgowość i rachunkowość, Księgowość administracyjna, Doradztwo z zakresu księgowości, Doradztwo
podatkowe [rachunkowość], 36 Usługi związane z podatkami [nie księgowość], Doradztwo podatkowe [nie dotyczy
księgowości].
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536890
(220) 2021 11 25
BĄK KAROLINA, BYRDZIAK ROMAN BOBIK
SPÓŁKA CYWILNA, Międzyrzecze Górne
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BOBIK
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.15, 03.01.08, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.15
(510), (511) 41 Nauczanie w przedszkolach, Prowadzenie przedszkoli, 43 Prowadzenie żłobków, 45 Opieka nad
dziećmi.
(210)
(731)
(540)
(540)

536921
(220) 2021 11 23
SPÓŁDZIELNIA PRACY CUKRY NYSKIE, Nysa
(znak słowno-graficzny)
CHRUPS

(531) 27.05.01
(510), (511) 30 Wyroby cukiernicze i słodycze: biszkopty,
ciastka, cukierki, ciasta ryżowe, herbatniki, herbatniki Petit
Beurre, imbirowe pieczywo (piernik), krakersy, ptifurki (ciasteczka), słodycze, suchary, wyroby cukiernicze, wafle, żywność na bazie mąki.
537046
(220) 2021 11 29
VICAR MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) SENSE MED CONCEPT For Life
(510), (511) 35 Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, Usługi sprzedaży sprzętu do fizjoterapii, suplementów diety,
produktów dietetycznych, artykułów sportowych, Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem do fizjoterapii, Usługi
sprzedaży detalicznej w związku z suplementami diety, Usługi
sprzedaży detalicznej w związku z produktami dietetycznymi,
Promowanie zawodów i wydarzeń sportowych, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie artykułów sportowych, Zarządzanie i doradztwo w sprawach działalności gospodarczej, Pomoc
w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, Doradztwo i zarządzanie biznesowe w zakresie działalności marketingowej, Zarządzanie działalnością handlową, Promowanie wydarzeń specjalnych,
41 Usługi w zakresie sportu i kultury, Usługi edukacyjne związane z jogą, Trening medytacji, Trening jogi, Nauczanie i szkolenia, Nauczanie, trening i instruktaż sportowy, Nauka pilatesu,
Trening osobisty, Usługi w zakresie edukacji dietetycznej, Prowadzenie kursów internetowych w zakresie diet, Zapewnianie
kursów edukacyjnych związanych z dietą, Szkolenie w zakresie
(210)
(731)
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diety nie medyczne, Usługi sportowe i w zakresie fitnessu, Treningi zdrowotne i treningi fitness, Usługi szkoleniowe związane
ze sprawnością fizyczną [fitness], Usługi trenerskie w zakresie
ćwiczeń fizycznych [fitness], Usługi doradcze w zakresie ćwiczeń
fizycznych [fitness], Udostępnianie obiektów i sprzętu do ćwiczeń i fitnessu, Usługi klubów zdrowia i klubów sprawności fizycznej [fitness klub], Usługi w zakresie treningu fizycznego, Doradztwo w zakresie treningu fizycznego, Instruktaż w zakresie
treningu kondycyjnego, Usługi treningowe w zakresie aerobiku,
Udostępnianie obiektów i sprzętu treningowego, Usługi treningowe siłowe i poprawiające kondycję, Usługi siłowni związane
z treningiem siłowym, Udostępnianie informacji dotyczących
treningu fitness za pomocą portalu on-line, Udzielanie informacji związanych z treningiem fizycznym za pośrednictwem strony internetowej online, Obiekty i sprzęt do aerobiku i tańca, Edukacja sportowa, Organizowanie zajęć sportowych i zawodów
sportowych, Przeprowadzanie wydarzeń sportowych, Organizowanie imprez sportowych, zawodów i turniejów sportowych,
Organizacja konkursów sportowych, Kursy szkoleniowe dotyczące zajęć sportowych, Świadczenie usług sportowych i rekreacyjnych, Usługi trenerskie w zakresie zajęć sportowych, Usługi
rozrywkowe w postaci wydarzeń sportowych, Usługi trenerów
osobistych, 44 Usługi dietetyków, Masaż, Masaż sportowy, Informacje dotyczące masażu, Opieka zdrowotna w zakresie masaży
terapeutycznych, Rehabilitacja fizyczna, Terapia zajęciowa i rehabilitacja, Usługi fizjoterapii, Usługi elektroterapii dla fizjoterapii,
Pilates terapeutyczny, Opracowywanie indywidualnych programów rehabilitacji fizycznej, Zapewnianie obiektów i sprzętu do rehabilitacji fizycznej, Udostępnianie sprzętu i obiektów
do ćwiczeń fizycznych do celów rehabilitacji zdrowotnej, Poradnictwo dietetyczne, Doradztwo dietetyczne, Planowanie
i nadzorowanie diety, Usługi świadczone przez dietetyków, Planowanie i nadzorowanie diet odchudzających, Usługi doradcze
związane z dietą, Doradztwo w zakresie dietetyki i odżywiania,
Doradztwo w zakresie diety i odżywiania się, Udzielanie informacji związanych z suplementami diety i odżywczymi, Udzielanie informacji w zakresie odżywiania, Udzielanie informacji
na temat poradnictwa dietetycznego i żywieniowego, Usługi
w zakresie higieny i pielęgnacji urody ludzi, Usługi doradztwa
dietetycznego [medyczne].
537047
(220) 2021 11 29
VICAR MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SENSE MED CONCEPT For Life

(210)
(731)

nistrowanie działalnością gospodarczą, Doradztwo i zarządzanie biznesowe w zakresie działalności marketingowej, Zarządzanie działalnością handlową, Promowanie wydarzeń specjalnych,
41 Usługi w zakresie sportu i kultury, Usługi edukacyjne związane z jogą, Trening medytacji, Trening jogi, Nauczanie i szkolenia, Nauczanie, trening i instruktaż sportowy, Nauka pilatesu,
Trening osobisty, Usługi w zakresie edukacji dietetycznej, Prowadzenie kursów internetowych w zakresie diet, Zapewnianie
kursów edukacyjnych związanych z dietą, Szkolenie w zakresie
diety nie medyczne, Usługi sportowe i w zakresie fitnessu, Treningi zdrowotne i treningi fitness, Usługi szkoleniowe związane
ze sprawnością fizyczną [fitness], Usługi trenerskie w zakresie
ćwiczeń fizycznych [fitness], Usługi doradcze w zakresie ćwiczeń
fizycznych [fitness], Udostępnianie obiektów i sprzętu do ćwiczeń i fitnessu, Usługi klubów zdrowia i klubów sprawności fizycznej [fitness klub], Usługi w zakresie treningu fizycznego, Doradztwo w zakresie treningu fizycznego, Instruktaż w zakresie
treningu kondycyjnego, Usługi treningowe w zakresie aerobiku,
Udostępnianie obiektów i sprzętu treningowego, Usługi treningowe siłowe i poprawiające kondycję, Usługi siłowni związane
z treningiem siłowym, Udostępnianie informacji dotyczących
treningu fitness za pomocą portalu on-line, Udzielanie informacji związanych z treningiem fizycznym za pośrednictwem strony internetowej online, Obiekty i sprzęt do aerobiku i tańca, Edukacja sportowa, Organizowanie zajęć sportowych i zawodów
sportowych, Przeprowadzanie wydarzeń sportowych, Organizowanie imprez sportowych, zawodów i turniejów sportowych,
Organizacja konkursów sportowych, Kursy szkoleniowe dotyczące zajęć sportowych, Świadczenie usług sportowych i rekreacyjnych, Usługi trenerskie w zakresie zajęć sportowych, Usługi
rozrywkowe w postaci wydarzeń sportowych, Usługi trenerów
osobistych, 44 Usługi dietetyków, Masaż, Masaż sportowy, Informacje dotyczące masażu, Opieka zdrowotna w zakresie masaży
terapeutycznych, Rehabilitacja fizyczna, Terapia zajęciowa i rehabilitacja, Usługi fizjoterapii, Usługi elektroterapii dla fizjoterapii,
Pilates terapeutyczny, Opracowywanie indywidualnych programów rehabilitacji fizycznej, Zapewnianie obiektów i sprzętu do rehabilitacji fizycznej, Udostępnianie sprzętu i obiektów
do ćwiczeń fizycznych do celów rehabilitacji zdrowotnej, Poradnictwo dietetyczne, Doradztwo dietetyczne, Planowanie
i nadzorowanie diety, Usługi świadczone przez dietetyków, Planowanie i nadzorowanie diet odchudzających, Usługi doradcze
związane z dietą, Doradztwo w zakresie dietetyki i odżywiania,
Doradztwo w zakresie diety i odżywiania się, Udzielanie informacji związanych z suplementami diety i odżywczymi, Udzielanie informacji w zakresie odżywiania, Udzielanie informacji
na temat poradnictwa dietetycznego i żywieniowego, Usługi
w zakresie higieny i pielęgnacji urody ludzi, Usługi doradztwa
dietetycznego [medyczne].
(210)
(731)
(540)
(540)

(531) 26.01.16, 26.04.16, 26.04.22, 26.13.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, Usługi sprzedaży sprzętu do fizjoterapii, suplementów diety,
produktów dietetycznych, artykułów sportowych, Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem do fizjoterapii, Usługi
sprzedaży detalicznej w związku z suplementami diety, Usługi
sprzedaży detalicznej w związku z produktami dietetycznymi,
Promowanie zawodów i wydarzeń sportowych, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie artykułów sportowych, Zarządzanie i doradztwo w sprawach działalności gospodarczej, Pomoc
w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i admi-

27

537061
(220) 2021 11 29
FAASSH SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
FAASSH.
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(531) 24.17.02, 27.05.01, 27.05.17
(510), (511) 3 Kosmetyki, Kosmetyki ochronne i regeneracyjne do pielęgnacji skóry, Kremy, Emulsje, Spraye, Żele, Balsamy, Toniki, Mleczka, Kosmetyki kolorowe, Środki upiększające, Środki perfumeryjne, Preparaty toaletowe, Preparaty do włosów, Kosmetyki do opalania, Kosmetyki wyszczuplające, Preparaty do pielęgnacji ciała, Preparaty do depilacji, wosk do depilacji, Preparaty na porost włosów, preparaty przeciwko wrastaniu włosów, Środki kosmetyczne
do pielęgnacji skóry, Preparaty do manicure i pedicure,
Sztuczne paznokcie, Rzęsy sztuczne, Antyperspiranty, Błota, sole, algi i wodorosty do celów kosmetycznych, Preparaty do czyszczenia i odświeżania, Preparaty do pielęgnacji
zwierząt, Środki toaletowe, Olejki esencjonalne i ekstrakty
aromatyczne, Preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, Środki
do higieny jamy ustnej, Środki perfumeryjne i zapachowe,
Chusteczki perfumowane, Dezodoranty do ciała [wyroby
perfumeryjne], Perfumeryjne (produkty -), esencjonalne
(olejki -), Zapachowe płyny i kremy do pielęgnacji ciała,
Woda perfumowana, Woda kolońska, Spraye do ciała, Produkty perfumeryjne, Perfumy w płynie, Zapachy, Kosmetyki do użytku osobistego, Kosmetyki dla dzieci, Kosmetyki
naturalne, Kosmetyki i preparaty kosmetyczne, Kosmetyki
organiczne, Preparaty kosmetyczne do twarzy, Preparaty
kosmetyczne do pielęgnacji ciała, Zestawy kosmetyków,
Waciki do celów kosmetycznych, Wata do celów kosmetycznych, Chusteczki nasączane preparatami kosmetycznymi, Kosmetyki do makijażu, 9 Okulary, Okulary przeciwsłoneczne, Oprawki do okularów, Akcesoria okularowe, łańcuszki, sznurki, etui do okularów, pojemniki na szkła kontaktowe, Artykuły optyczne, Części do okularów, Noski do okularów, Woreczki na okulary, Soczewki korekcyjne [optyka],
Etui na akcesoria optyczne, Osłony do okularów, Zauszniki
do okularów, podstawki do: tabletów, telefonów, smartfonów, rękawiczki do ekranów dotykowych, Głośniki, Słuchawki, Kamery, Etui i futerały na: telefony smartfony, tablety, płyty DVD, Etui, futerały, torby: na komputery, laptopy, notebooki, sprzęt fotograficzny, kamery, Obudowy
do sprzętu i akcesoriów komputerowych, Obudowy do: telefonów, smartfonów, tabletów, sprzętu telekomunikacyjnego i audio-wizualnego, kable, przejściówki, ładowarki,
akumulatory, diody świecące (LED), Termometry, Wagi, Alarmy, dzwonki alarmowe, Urządzenia elektroniczne do pomiaru temperatury, wilgotności i ciśnienia, Alkoholomierze,
Płyty kompaktowe, DVD i inne cyfrowe nośniki danych,
Komputery oraz sprzęt i akcesoria komputerowe, Urządzenia peryferyjne do komputerów, Sprzęt i akcesoria telekomunikacyjne, Sprzęt radiowo-telewizyjny, Sprzęt audiowizualny, Urządzenia audio, Radia, Odtwarzacze muzyczne,
Telefony i akcesoria do telefonów, Sprzęt fotograficzny, Nośniki danych, nagrane nośniki danych, płyty (dyski), dyski
twarde, pamięci USB, programy komputerowe, Gry komputerowe, Urządzenia nawigacyjne, naprowadzające, lokalizacyjne, do namierzania celu i kartograficzne, 14 Wyroby jubilerskie, Biżuteria, Sztuczna biżuteria, Zegarki, Zegary, Budziki, Stopery, Przyrządy chronometryczne, Biżuteria optyczna, Biżuteria komórkowa, Kamienie szlachetne, perły, metale szlachetne i ich imitacje, Przyrządy do mierzenia czasu,
Pudełka na biżuterię i pudełka na zegarki, Ozdoby wykonane z lub pokryte szlachetnymi i półszlachetnymi metalami
lub kamieniami i ich imitacjami, Posągi i figurki wykonane
z lub pokryte szlachetnymi i półszlachetnymi metalami lub
kamieniami i ich imitacjami, Artykuły ozdobne [ozdoby lub
biżuteria] do użytku osobistego, Bibeloty z brązu, Breloczki
do kluczy [ozdoby], Dzieła sztuki z metali szlachetnych,
Ozdoby jubilerskie, Kamienie szlachetne i półszlachetne,
Klejnoty, Koraliki do wyrobu biżuterii, Metale szlachetne
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i ich stopy, Półfabrykaty z kamieni szlachetnych przeznaczone do produkcji biżuterii, 18 Skóry zwierzęce, Skóry surowe, Parasolki i parasole (duże), Torby, Torebki, Aktówki,
teczki, Plecaki, kuferki, Portfele, Portmonetki, Wizytowniki,
Paski, Wyroby rymarskie, bicze i ubrania dla zwierząt, Walizy, torby podróżne, torby, portfele i inne artykuły służące
do przenoszenia, Bigle do torebek, Bigle do portmonetek,
Dyplomatki, Etui, futerały, Kosmetyczki, Kopertówki [małe
torebki], Podróżne torby na ubranie, Przywieszki do bagażu, Torby na zakupy na kółkach, Torby pamiątkowe, Torby
plażowe, Worki, sakiewki, Zestawy podróżne, Pudełka
ze skóry, Pudełka ze skóry lub ze skóry wtórnej, Sztuczne
futro, futra, futra (skóry), Bagaż, Etui na klucze, Kufry i walizki, Płócienne torby na zakupy, Portfele skórzane, Portmonetki wielofunkcyjne, Teczki i aktówki, Walizy, Walizki,
25 Odzież, Nakrycia głowy, Obuwie, Akcesoria na szyję,
Apaszki, Bielizna nocna, Bielizna osobista, Bielizna termoaktywna, Czapki i czapeczki sportowe, Krawaty, Odzież sportowa, Odzież ze skóry, Odzież z imitacji skóry, Odzież dla
małych dzieci, Paski, Skarpetki i pończochy, Szale, Szaliki,
Wyroby pończosznicze, Wyprawki dziecięce [odzież], Buty,
Czapki, Rękawice, Pidżamy, Szlafroki, Rajstopy, pończochy,
skarpetki, Nakrycia głowy, Części i akcesoria do wymienionych towarów, zawarte w tej klasie, 35 Usługi w zakresie
handlu i usługi informacyjne dla konsumentów, Usługi handlu detalicznego, handlu hurtowego, sprzedaż za pośrednictwem internetu (sprzedaż online), sprzedaż wysyłkowa,
sprzedaż katalogowa i sprzedaż w oparciu o zamówienia
telefoniczne w zakresie następujących towarów: odzież,
obuwie, nakrycia głowy, odzież męska, damska i dziecięca,
środki perfumeryjne, kosmetyki, urządzenia kosmetyczne,
urządzenia do pielęgnacji ciała i urody, zestawy do pielęgnacji dłoni i stóp, tatuaże, okulary, okulary przeciwsłoneczne, oprawki do okularów, akcesoria do okularów i łańcuszki
do okularów, sznurki, etui na okulary, pojemniki na szkła
kontaktowe, etui, futerały i torby na komputery, laptopy,
notebooki, sprzęt fotograficzny i kamery filmowe, futerały
na sprzęt komputerowy i akcesoria, etui na telefony, smartfony, tablety i sprzęt telekomunikacyjny i audiowizualny,
breloki do kluczy, wyroby jubilerskie, zegarki, zegary, przyrządy chronometryczne, torby, torebki, aktówki, etui, portfele, portmonetki, etui na wizytówki, paski, walizy i torby
podróżne, parasole, skóry zwierzęce, skóry zwierzęce, futra
(odzież), odzież futrzana, futrzane nakrycia głowy, meble,
leżaki, meble i artykuły dekoracyjne do wnętrz, przybory
kuchenne i gospodarstwa domowego, oświetlenie, artykuły dekoracyjne, wyroby szklane, porcelanowe i ceramiczne,
tekstylia i wyroby włókiennicze, ręczniki, świeczki, publikacje elektroniczne, publikacje multimedialne, audiobooki,
gry komputerowe, książki, albumy, materiały piśmienne, artykuły piśmienne, karty podarunkowe, gry, zabawki, artykuły sportowe, pamięci zewnętrzne USB, pendrive’y, sprzęt
radiowy i telewizyjny, sprzęt audiowizualny, sprzęt komputerowy i akcesoria, telefony i sprzęt telekomunikacyjny, akcesoria telefoniczne, artykuły spożywcze, czekolady, kawa,
kakao, napoje, tytoń, wyroby tytoniowe, przybory dla palaczy, Salony mody oferujące usługi w zakresie sprzedaży
odzieży, obuwia, akcesoriów odzieżowych, biżuterii, zegarków, okularów, dodatków do odzieży, Reklama, Administrowanie działalności gospodarczej, Prace biurowe, Doradztwo handlowe, promocja sprzedaży, agencje importowo-eksportowe, poszukiwanie partnerów handlowych, tworzenie przedstawicielstw handlowych, pośrednictwo handlowe, informacja handlowa, Promocja sprzedaży, wdrażanie produktów na rynek, pokazy towarów, organizowanie
giełd, targów, aukcji, przetargów, imprez handlowych, organizowanie wystaw w celach handlowych i/lub reklamo-
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wych, organizacja stanowisk na targach handlowych, Doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności handlowej i gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością handlową, 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, komputerowe zarządzanie plikami,
wyszukiwanie informacji w bazach i plikach komputerowych, Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne,
Usługi aukcyjne, Administrowanie i organizacja usług sprzedaży wysyłkowej, Doradztwo i informacje na temat usług
konsumpcyjnych i zarządzania produktami oraz cenami
w serwisach internetowych w związku z zakupami dokonywanymi przez Internet, Organizowanie zakupów zbiorowych, Organizowanie zakupu towarów na rzecz osób trzecich, Skomputeryzowane zamówienia towarów, Zarządzanie w zakresie zamówień, Zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, Usługi zarządzania sprzedażą, Pokazy towarów, Pokazy mody
w celach handlowych i promocyjnych.
537063
(220) 2021 11 30
STORYWIND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białystok
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NWW NIGDY WIĘCEJ WOJNY
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537077
(220) 2021 11 25
INELEKTRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Lumeego Candles
(510), (511) 4 Świece zapachowe.

(210)
(731)

537079
(220) 2021 11 25
INELEKTRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Lumeego
(510), (511) 11 Lampy oświetleniowe.

(210)
(731)

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

537080
(220) 2021 11 25
PARDUŁA JACEK MODENA NAILS, Gliwice
(znak słowno-graficzny)
Artistic PIGMENT GEL

(210)
(731)

(531) 26.13.25, 01.05.15, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 3 Preparaty do pielęgnacji paznokci, Lakiery
do paznokci.
(210)
(731)
(540)
(540)

(531)

26.11.06, 26.11.09, 26.11.08, 27.05.01, 27.05.23, 27.05.24,
27.01.01
(510), (511) 9 Platformy oprogramowania komputerowego,
Platformy oprogramowania komputerowego umożliwiające
przenikanie zdjęć nowych w historyczne za pomocą slidera w miejscu aktualnego przebywania, Aplikacje mobilne,
Aplikacje mobilne umożliwiające przenikanie zdjęć nowych
w historyczne za pomocą slidera w miejscu aktualnego
przebywania, Oprogramowanie, Oprogramowanie umożliwiające przenikanie zdjęć nowych w historyczne za pomocą slidera w miejscu aktualnego przebywania, 42 Platforma
jako usługa [PaaS], Platforma jako usługa [PaaS] obejmująca
platformy oprogramowania do transmisji obrazów, treści
audiowizualnych, treści wideo i wiadomości, Platforma jako
usługa [PaaS] umożliwiająca przenikanie zdjęć nowych w historyczne za pomocą slidera w miejscu aktualnego przebywania, Tworzenie platform internetowych, Oprogramowanie jako usługa [SaaS], Oprogramowanie jako usługa [SaaS]
umożliwiające przenikanie zdjęć nowych w historyczne
za pomocą slidera w miejscu aktualnego przebywania, Pisanie oprogramowania komputerowego, Doradztwo komputerowe, Doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, Usługi doradztwa informatycznego, Projektowanie
i opracowywanie systemów komputerowych.

537083
(220) 2021 11 25
PARDUŁA JACEK MODENA NAILS, Gliwice
(znak słowno-graficzny)
Modena Nails PROFESSIONAL MASTER
CONSTRUCTION GEL

(531) 26.02.01, 26.11.02, 26.11.08, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 Preparaty do pielęgnacji paznokci, Lakiery
do paznokci.
(210)
(731)
(540)
(540)

537085
(220) 2021 11 25
PARDUŁA JACEK MODENA NAILS, Gliwice
(znak słowno-graficzny)
Modena Nails PROFESSIONAL THIXO CONTROL GEL

(531) 01.13.15, 26.02.01, 26.15.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 3 Preparaty do pielęgnacji paznokci, Lakiery
do paznokci.
(210)
(731)

537147
(220) 2021 11 26
SEAFOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Będzino

30

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) na Bogato! CODZIENNIE ŚWIEŻE PYSZNE JEDZENIE

(531) 27.05.01, 29.01.12, 24.03.07, 24.03.18, 25.01.15
(510), (511) 43 Usługi restauracyjne.
(210)
(731)
(540)
(540)

537188
(220) 2021 12 01
ARTYCH BARBARA ARTYCH FOR KIDS, Skierdy
(znak słowno-graficzny)
CERAMIKA W TERAPII
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) IMPROVER

(531) 27.05.01, 29.01.14, 26.04.02, 26.04.10, 26.07.04
(510), (511) 9 Oprogramowanie, Oprogramowanie kompilujące, Oprogramowanie komunikacyjne, Pakiety oprogramowania, Oprogramowanie interfejsów, Oprogramowanie
interfejsowe, Oprogramowanie komputerowe, Oprogramowanie społecznościowe, Oprogramowanie antywirusowe,
Oprogramowanie użytkowe, Oprogramowanie dekoderów,
Oprogramowanie gier, Oprogramowanie firmowe, Oprogramowanie sprzętowe, Oprogramowanie bioinformatyczne,
Oprogramowanie interaktywne, Oprogramowanie biometryczne, Oprogramowanie blogów, Oprogramowanie systemowe, Oprogramowanie miernicze, Oprogramowanie
do niezawodności oprogramowania, Oprogramowanie biznesowe, Oprogramowanie do testowania oprogramowania,
Oprogramowanie serwerów, Oprogramowanie referencyjne, Oprogramowanie dla środowiska programistycznego,
Aplikacje do pobrania, Aplikacje komputerowe do pobrania,
Aplikacje do pobrania na smartfony, Aplikacje do pobrania
na tablety, Aplikacje mobilne do pobrania do zamawiania
taksówek, Aplikacje do pobrania do użytku z telefonami komórkowymi, Aplikacje programowe do pobrania do użytku
z drukarkami trójwymiarowymi, Aplikacje mobilne do pobrania do użytku z urządzeniami komputerowymi do noszenia
na sobie, Programy komputerowe [software] do gier wideo.
537218
(220) 2021 11 30
PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE WEGA
A SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
KALISZ
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WEGA A

(210)
(731)
(531) 03.02.09, 03.02.24, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.15
(510), (511) 28 Gry planszowe, Gry edukacyjne, Akcesoria
do gier i zabaw, akcesoria do gimnastyki rąk, przyrządy
do masażu dłoni, piłki do masażu dłoni, masy plastyczne
do terapii rąk, przyrządy do ćwiczeń i rehabilitacji dłoni,
jajko do ćwiczenia ręki, karty do gry, klocki, zabawki - nakładki na narzędzia pisarskie, wielokształtne kości do gry,
kulki do zabaw paluszkowych, krążki zabawki, pluszowe
zabawki do ściskania, zabawki paluszkowe, puzzle, zabawki ściskacze do gimnastyki palców, plansze do gimnastyki
palców, narzędzia wymuszające właściwy chwyt: szpatułki, patyczki, stempelki, zabawka-ciężarki do ćwiczeń paluszkowych, maty do lepienia z mas plastycznych, wałki
zabawki, 41 Przekazywanie know-how, Organizowanie
i prowadzenie warsztatów i szkoleń z zakresu terapii,
Kursy korespondencyjne, Informacja o edukacji, Nauczanie indywidualne, Warsztaty ceramiczne, Organizowanie
i prowadzenie konferencji, Organizowanie i prowadzenie
kongresów, Organizowanie i prowadzenie seminariów,
Organizowanie i prowadzenie sympozjów, Organizowanie
konkursów [edukacja lub rozrywka], Publikowanie on-line
elektronicznych książek i czasopism, Publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, Udostępnianie publikacji elektronicznych [nie do pobrania], 44 Usługi doradcze w zakresie zdrowia, Usługi medycyny alternatywnej,
Usługi terapeutyczne.
(210)
(731)

537217
(220) 2021 11 30
SALES PISTOLS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(531) 27.05.01, 29.01.12, 27.05.11
(510), (511) 35 Usługi pośrednictwa handlowego na rzecz
firm krajowych i zagranicznych, usługi prowadzenia sprzedaży w salonach, hurtowniach poprzez agentów oraz
za pośrednictwem stron internetowych towarów takich
jak: pojazdy mechaniczne, części akcesoria do pojazdów
mechanicznych, maszyn, urządzenia transportu i paliw,
36 Usługi agencji celnych, obsługa celna samochodów
na eksport, usługi finansowe, pośrednictwo finansowe,
usługi w zakresie leasingu finansowego, usługi w zakresie pojazdów mechanicznych, Usługi ubezpieczeniowe,
Doradztwo finansowe, usługi kompanii holdingowych
„kapitału powierniczego”, zarządzanie nieruchomościami,
37 Usługi stacji obsługi pojazdów: kompleksowa obsługa poprodukcyjna i długo składowanych samochodów,
naprawa, rozkonserwowanie, czyszczenie, mycie, smarowanie i polerowanie samochodów, wymiana olejów, Instalowanie i naprawa urządzeń elektrycznych, układów
zabezpieczających dostęp, sygnalizacyjnych i alarmów
przeciwwłamaniowych, Naprawy tapicerskie, usługi
warsztatowe i lakiernicze, Serwis ogumienia, wymiana,
naprawa i wulkanizacja opon, wyważanie kół samocho-
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dowych, Usługi myjni samochodowych, Usługi w zakresie
prowadzenia stacji paliw: Tankowanie i obsługa, 39 Usługi
transportowe i spedycyjne krajowe i zagraniczne, Towarowy transport drogowy pojazdami uniwersalnymi i specjalistycznymi, transport kolejowy, rzeczny i morski, Składowanie, magazynowanie, przechowywanie, pakowanie,
sortowanie, konfekcjonowanie, rozładunek, załadunek
i dostarczanie towarów, Obsługa magazynów, Składowanie, magazynowanie, przechowywanie, przeładunek, pakowanie, załadunek i rozładunek pojazdów samochodowych i wagonów kolejowych, konfekcjonowanie i dystrybucja samochodów, Obsługa logistyczna samochodów
przeznaczonych do transportu kolejowego i drogowego,
Usługi informacyjne i pośrednictwo w zakresie transportu i spedycji, Wynajmowanie samochodów osobowych,
dostawczych i ciężarowych z kierowcą, Wynajmowanie
garaży i miejsc parkingowych, Usługi związane z parkowaniem samochodów, magazynowanie i dystrybucja paliw, Pomoc drogowa w przypadku awarii samochodu, holowanie pojazdów mechanicznych, 42 Usługi w zakresie
prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej dla osób
trzecich, Ekspertyzy inżynierskie, Poprodukcyjna kontrola
jakościowa samochodów, badania techniczne pojazdów,
testy statyczne i dynamiczne pojazdów.
537220
(220) 2021 11 30
SALES PISTOLS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) IMPROVER

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.14, 26.07.04
(510), (511) 9 Oprogramowanie, Oprogramowanie kompilujące, Oprogramowanie komunikacyjne, Pakiety oprogramowania, Oprogramowanie interfejsów, Oprogramowanie interfejsowe, Oprogramowanie komputerowe, Oprogramowanie społecznościowe, Oprogramowanie antywirusowe, Oprogramowanie użytkowe, Oprogramowanie
dekoderów, Oprogramowanie gier, Oprogramowanie
firmowe, Oprogramowanie sprzętowe, Oprogramowanie
bioinformatyczne, Oprogramowanie interaktywne, Oprogramowanie biometryczne, Oprogramowanie blogów,
Oprogramowanie systemowe, Oprogramowanie miernicze, Oprogramowanie do niezawodności oprogramowania, Oprogramowanie biznesowe, Oprogramowanie
do testowania oprogramowania, Oprogramowanie serwerów, Oprogramowanie referencyjne, Oprogramowanie
dla środowiska programistycznego, Aplikacje do pobrania, Aplikacje komputerowe do pobrania, Aplikacje do pobrania na smartfony, Aplikacje do pobrania na tablety,
Aplikacje mobilne do pobrania do zamawiania taksówek,
Aplikacje do pobrania do użytku z telefonami komórkowymi, Aplikacje programowe do pobrania do użytku z drukarkami trójwymiarowymi, Aplikacje mobilne
do pobrania do użytku z urządzeniami komputerowymi
do noszenia na sobie, Programy komputerowe [software]
do gier wideo.
(210)
(731)

537222
(220) 2021 11 30
SALES PISTOLS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

31

(540) (znak słowny)
(540) IMPROVER
(510), (511) 9 Oprogramowanie, Oprogramowanie kompilujące, Oprogramowanie komunikacyjne, Pakiety oprogramowania, Oprogramowanie interfejsów, Oprogramowanie
interfejsowe, Oprogramowanie komputerowe, Oprogramowanie społecznościowe, Oprogramowanie antywirusowe,
Oprogramowanie użytkowe, Oprogramowanie dekoderów,
Oprogramowanie gier, Oprogramowanie firmowe, Oprogramowanie sprzętowe, Oprogramowanie bioinformatyczne,
Oprogramowanie interaktywne, Oprogramowanie biometryczne, Oprogramowanie blogów, Oprogramowanie systemowe, Oprogramowanie miernicze, Oprogramowanie
do niezawodności oprogramowania, Oprogramowanie biznesowe, Oprogramowanie do testowania oprogramowania,
Oprogramowanie serwerów, Oprogramowanie referencyjne, Oprogramowanie dla środowiska programistycznego,
Aplikacje do pobrania, Aplikacje komputerowe do pobrania,
Aplikacje do pobrania na smartfony, Aplikacje do pobrania
na tablety, Aplikacje mobilne do pobrania do zamawiania
taksówek, Aplikacje do pobrania do użytku z telefonami komórkowymi, Aplikacje programowe do pobrania do użytku
z drukarkami trójwymiarowymi, Aplikacje mobilne do pobrania do użytku z urządzeniami komputerowymi do noszenia
na sobie, Programy komputerowe [software] do gier wideo.
537234
(220) 2021 12 02
KRZEPTÓWKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zakopane
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TATRA HOUSE
(210)
(731)

(531) 29.01.12, 27.05.01, 25.12.25
(510), (511) 43 Tymczasowe zakwaterowanie, Usługi informacji, doradztwa i rezerwacji w zakresie zakwaterowania
tymczasowego, Usługi informacji, doradztwa i rezerwacji
w zakresie dostarczania żywności i napojów, Usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, Udostępnianie zakwaterowania
tymczasowego, Usługi w zakresie zakwaterowania na pobyt
czasowy, Wynajmowanie kwater, Wynajmowanie pomieszczeń na pobyt czasowy, Zakwaterowanie na pobyt czasowy,
Zapewnianie czasowego wynajmu powierzchni biurowej,
Zapewnianie zakwaterowania tymczasowego, Zapewnianie
zakwaterowania na pobyt czasowy.
(210)
(731)
(540)
(540)

537274
(220) 2021 12 03
MOSIŃSKI ANDRZEJ, Płock
(znak słowno-graficzny)
oswoić rozwód

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.01.16
(510), (511) 45 Usługi prawne.
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(210)
(731)
(540)
(540)
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537276
(220) 2021 12 01
ALFA BIO s.r.o., Bańska Bystrzyca, SK
(znak słowno-graficzny)
LUNTER Zdrowsza planeta, dobry smak

(531) 27.05.01, 02.09.01, 07.01.24
(510), (511) 30 Sos sojowy, Przekąski wykonane z mąki sojowej, Mąka Sojowa, Pasta z soi [przyprawy], Przyprawiony
sos sojowy [chiyouj, Anyż, Wyroby cukiernicze na bazie
orzechów arachidowych, Preparaty aromatyczne do żywności, Anyż gwiaździsty, Mieszanki spożywcze składające
się z płatków zbożowych i suszonych owoców, Ciasto
[masa do pieczenia], Makarony, Makaron pełnoziarnisty,
Cykoria i mieszanki zawierające cykorię, do wykorzystania
jako substytuty’ kawy, Cukier, Cukier inwertowany, Brązowy cukier, Cukier inny niż do celów leczniczych, Wyroby
cukiernicze, Herbata, Czekolada, Napoje na bazie czekolady, Drożdże, Enzymy do ciast, Drożdże stosowane jako
składnik spożywczy, Musztarda, Mąka gorczycowa, Chleb,
Przyprawy, Jęczmień łuskany, Jęczmień gnieciony, Ciastka,
Kakao, Napoje na bazie kakao, Kapary, Karmelki [cukierki],
Mieszanki curry, Kawa, Napoje na bazie kawy, Aromaty kawowe, Aromaty do kawy, Kawa nienaturalna, Keczup, Ptifurki [ciasteczka], Goździki [przyprawa], Ciasta słodkie lub
słone, Przyprawy korzenne, Kuskus [kasza], Owies mielony
ostrzami stalowymi, Kasza manna, Sól kuchenna, Kukurydza mielona, Kukurydza palona, Mąka kukurydziana, Płatki
kukurydziane, Kurkuma, Majonez, Makaron rurki, Maltoza,
Wyroby cukiernicze na bazie migdałów, Marcepan, Chow-chow [przyprawa], Miód, Czarna melasa, Melasa, Cukierki
miętowe, Napoje na bazie czekolady, z mlekiem, Napoje
kakaowe z mlekiem, Napoje kawowe z mlekiem, Muesli,
Batoniki muesli, Chleb bezdrożdżowy, Makaron nitki, Ziele angielskie, Gofry, Ocet, Owies łuskany, Owsianka, Płatki
owsiane, Naleśniki, Sosy pomidorowe, Bułki, Pralinki, Ciasto w proszku, Środki wiążące do lodów spożywczych,
Mąka pszenna, Puddingi, Kukurydza prażona [popcorn],
Mąka żytnia, Kluski, Ryż, Mąka ryżowa, Sago, Kanapki,
Słodziki naturalne, Sól do konserwowania żywności, Suchary, Ciasteczka, Szafran [przyprawa], Sosy sałatkowe,
Sorbety [lody wodne], Cynamon [przyprawa], Preparaty
usztywniające do bitej śmietany, Spaghetti, Tapioka, Mąka
z tapioki, Tarty, Wyroby z kakao, Ciasta, Bułeczki słodkie,
Guma do żucia, 32 Napoje na bazie orzechów i soi, Napoje na bazie soi, inne niż substytuty mleka, Lemoniada,
Moszcz winogronowy niesfermentowany, Koktajle bezalkoholowe, Woda mineralna [napoje], Moszcz, Napoje izotoniczne, Napoje bezalkoholowe, Bezalkoholowe preparaty do produkcji napojów, Napoje serwatkowe, Orszada,
Organiczny sok owocowy, Napoje bezalkoholowe zawierające soki owocowe, Bezalkoholowe wyciągi z owoców,
Esencje do produkcji napojów, Syropy do napojów, Woda
stołowa, Woda gazowana, Woda selcerska, Woda litowa,
Napój imbirowy, Napoje na bazie soku z zielonych warzyw, 35 Usługi handlu detalicznego w zakresie wyrobów
piekarniczych, Usługi sprzedaży detalicznej w związku
z produktami spożywczymi, Doradztwo w zakresie zarządzania biznesowego i organizacji przedsiębiorstw,
Dekoracja wystaw sklepowych, Zarządzanie działalnością
gospodarczą, Reklama, Organizowanie imprez, wystaw,
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targów i pokazów do celów handlowych, promocyjnych
i reklamowych, Rozpowszechnianie reklam, Pokazy towarów, Bezpośrednia reklama pocztowa, Uaktualnianie materiałów reklamowych, Kolportaż próbek, Badania w zakresie biznesu, Wypożyczanie materiałów reklamowych,
Agencje reklamowe, Wynajem powierzchni reklamowej
i materiałów reklamowych, Wynajmowanie przestrzeni
reklamowej, Promocja sprzedaży dla osób trzecich, Obróbka tekstów, Usługi marketingowe, Pomoc w zakresie
działalności gospodarczej, Usługi informacyjne dotyczące
przedsiębiorstw, Reklama i marketing, Ogłoszenia drobne,
Dostarczanie informacji handlowych, Reklama korespondencyjna.
(210)
(731)
(540)
(540)

537294
(220) 2021 12 03
KRAWCZYK STANISŁAW PPHU AUTO-MAG, Gorzów
(znak słowno-graficzny)
AUTO LAK TEST

(531) 29.01.14, 27.05.01, 26.01.04
(510), (511) 9 Czujniki pomiarowe, Elektromagnetyczne
czujniki pomiarowe, Cyfrowe urządzenia pomiarowe, Pomiarowe przetworniki, Przetworniki pomiarowe, Przyrządy
pomiarowe, Przyrządy pomiarowe czujnikowe, Przyrządy
pomiarowe z cyfrowym odczytem, Diagnostyczna aparatura testująca, inna niż do celów medycznych, Oprogramowanie do testów, Próbniki do testowania, inne niż do celów
medycznych, Przenośne urządzenia testujące, Testery izolacji, Urządzenia do testów nieniszczących, Wzorniki [przyrządy pomiarowe], Urządzenia pomiarowe, 35 Dostarczanie
informacji konsumentom na temat towarów i usług, Udostępnianie informacji o produktach konsumenckich, Usługi
sprzedaży hurtowej w zakresie akcesoriów samochodowych, Usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej w zakresie
przyrządów pomiarowych, Usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej w zakresie przyrządów testujących, Zgromadzenie przyrządów testujących umożliwiające ich oferowanie,
oglądanie i zakup.
(210) 537295
(220) 2021 12 02
(731) CYGAN BŁAŻEJ FURNEO, Starościn
(540) (znak słowny)
(540) FURNEO
(510), (511) 20 Meble, Meble i akcesoria meblowe wyposażenia domu, Meble tapicerowane, Meble do siedzenia,
Meble do wnętrz, Meble domowe, Meble wypoczynkowe,
Kanapy, Kanapo-tapczany, Narożniki, Pufy, Fotele, Łóżka,
Materace, Komody, Kredensy, Szafki, Krzesła, Krzesła stołowe, Ławy, Ławostoły, Stoliki, Stoliki kawowe, Stoły, Stoły
do jadalni, 35 Sprzedaż hurtowa, detaliczna oraz sprzedaż
on-line następujących towarów: meble, meble i akcesoria
meblowe wyposażenia domu, meble tapicerowane, meble
do siedzenia, meble do wnętrz, meble domowe, meble
wypoczynkowe, kanapy, kanapo-tapczany, narożniki, pufy,
fotele, łóżka, materace, komody, kredensy, szafki, krzesła,
krzesła stołowe, ławy, ławostoły, stoliki, stoliki kawowe, stoły, stoły rozkładane, stoły do jadalni.
537297
(220) 2021 12 02
DOM DEVELOPMENT WROCŁAW SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(210)
(731)

Nr ZT06/2022
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(540) OSOBOWICKA 114

(540) DOM NA SŁUŻEWCU

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.07.11, 06.07.04, 07.01.24, 07.01.12
(510), (511) 19 Ukończone budynki z materiałów niemetalowych, 35 Reklamy w zakresie nieruchomości świadczonej
również on-line, Prowadzenia 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, Pomocy w zarządzaniu przedsięwzięciami
obrotu nieruchomościami, Organizowania targów i wystaw handlowych i reklamowych w zakresie budownictwa,
urbanistyki, architektury i technologii w tej dziedzinie, także
w celu przeprowadzania operacji handlowych przez Internet, Usługi zarządzania miejscami wystawowymi, Usługi
promocji obrotu nieruchomościami mieszkalnymi, Organizowania przetargów na rynku obrotu gruntami, nieruchomościami, powierzchniami użytkowymi i lokalami mieszkalnymi, Wynajmowania miejsc na umieszczanie ogłoszeń
i reklam również w sieci on-line, Opracowywanie koncepcji
użytkowania nieruchomości pod kątem ekonomicznym,
Usługi inwestora budowlanego w aspekcie ekonomiczno-organizacyjnym planowania inwestycji budowlanej,
36 Usługi zarządzania nieruchomościami, Usługi sprzedaży
nieruchomości na kredyt, Usługi w zakresie wycen finansowych majątku nieruchomego, Usługi dzierżawy nieruchomości, lokali i powierzchni użytkowej, Usługi: administrowania nieruchomościami, lokalami, powierzchnią użytkową, miejscami parkingowymi, Usługi rozliczania transakcji
kupna/sprzedaży nieruchomości, Usługi wynajmu budynków, lokali mieszkalnych i użytkowych, Doradztwo w zakresie zarządzania i administrowania obiektami mieszkalnymi,
zespołami osiedlowymi i gruntami, Usługi przedsiębiorcy
odpowiedzialnego za budowę pod względem finansowym
w aspekcie projektowania i realizacji budowy, Usługi opracowywania koncepcji użytkowania nieruchomości, Usługi
w zakresie sprzedaży domów, lokali mieszkalnych i użytkowych, Pośrednictwo w nabywaniu, sprzedaży, najmie domów, lokali i powierzchni użytkowej, 37 Usługi developerskie związane z budową i zagospodarowaniem obiektów
mieszkalnych i niemieszkalnych od fazy pozyskiwania gruntu do fazy sprzedaży lub wynajmu powierzchni użytkowej
pozyskanej w ramach przedsięwzięć deweloperskich, Usługi w zakresie: prowadzenia robót ziemnych, nadzoru budowlanego, prac wykonawczych, rozbiórki, burzenia obiektów budowlanych, budowania lokali mieszkalnych i osiedli
mieszkaniowych wraz z infrastrukturą wykonywania robót
ogólnobudowlanych, konstrukcyjnych i montażowych,
Usługi remontowe, naprawy obiektów, restauracji budynków, konserwacji obiektów budowlano-mieszkaniowych,
Usługi w zakresie funkcji generalnego wykonawcy robót
ogólnobudowlanych dotyczących obiektów inżynierskich.

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.01.04, 26.04.09
(510), (511) 19 Ukończone budynki z materiałów niemetalowych, 35 Reklamy w zakresie nieruchomości świadczonej
również on-line, Prowadzenia 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, Pomocy w zarządzaniu przedsięwzięciami obrotu
nieruchomościami, Organizowania targów i wystaw handlowych i reklamowych w zakresie budownictwa, urbanistyki, architektury i technologii w tej dziedzinie, także w celu
przeprowadzania operacji handlowych przez Internet, Usługi zarządzania miejscami wystawowymi, Usługi promocji
obrotu nieruchomościami mieszkalnymi, Organizowania
przetargów na rynku obrotu gruntami, nieruchomościami,
powierzchniami użytkowymi i lokalami mieszkalnymi, Wynajmowania miejsc na umieszczanie ogłoszeń i reklam również w sieci on-line, Opracowywanie koncepcji użytkowania
nieruchomości pod kątem ekonomicznym, Usługi inwestora
budowlanego w aspekcie ekonomiczno-organizacyjnym
planowania inwestycji budowlanej, Doradztwo w zakresie
zarządzania i administrowania obiektami mieszkalnymi, zespołami osiedlowymi i gruntami, 36 Usługi zarządzania nieruchomościami, Usługi sprzedaży nieruchomości na kredyt,
Usługi w zakresie wycen finansowych majątku nieruchomego, Usługi dzierżawy nieruchomości, lokali i powierzchni użytkowej, Usługi: administrowania nieruchomościami,
lokalami, powierzchnią użytkową, miejscami parkingowymi,
Rozliczania transakcji kupna/sprzedaży nieruchomości, Usługi wynajmu budynków, lokali mieszkalnych i użytkowych,
Usługi przedsiębiorcy odpowiedzialnego za budowę pod
względem finansowym w aspekcie projektowania i realizacji budowy, Usługi opracowywania koncepcji użytkowania
nieruchomości, Usługi w zakresie sprzedaży domów, lokali
mieszkalnych i użytkowych, Pośrednictwo w nabywaniu,
sprzedaży, najmie domów, lokali i powierzchni użytkowej,
37 Usługi developerskie związane z budową i zagospodarowaniem obiektów mieszkalnych i niemieszkalnych od fazy
pozyskiwania gruntu do fazy sprzedaży lub wynajmu powierzchni użytkowej pozyskanej w ramach przedsięwzięć
deweloperskich, Usługi w zakresie: prowadzenia robót
ziemnych, nadzoru budowlanego, prac wykonawczych, rozbiórki, burzenia obiektów budowlanych, budowania lokali
mieszkalnych i osiedli mieszkaniowych wraz z infrastrukturą
wykonywania robót ogólnobudowlanych, konstrukcyjnych
i montażowych, Usługi remontowe, naprawy obiektów,
restauracji budynków, konserwacji obiektów budowlano-mieszkaniowych, Usługi w zakresie funkcji generalnego wykonawcy robót ogólnobudowlanych dotyczących obiektów
inżynierskich, Usługi w zakresie doradztwa budowlanego.

(210) 537298
(220) 2021 12 02
(731) DOM DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)

(210)
(731)

537304
(220) 2021 12 03
TRAMCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wolskie
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TRAMCO + 24

usługi pakowania towarów, transport, pakowanie i składanie
towarów, 41 Organizowanie i prowadzenie konferencji, kongresów, seminariów, sympozjów, zjazdów, organizowanie
wystaw w celach handlowych lub reklamowych.

(531) 27.05.01, 27.07.01, 29.01.12, 26.01.16, 24.13.22, 24.13.01
(510), (511) 3 Kosmetyki, Mydła, Olejki eteryczne, Środki
do higieny jamy ustnej, Środki perfumeryjne, Dezodoranty
do użytku osobistego, Mydła dezynfekujące, Środki dezynfekujące do użytku domowego, Płyny dezynfekujące [inne
niż mydło], Płyny do pielęgnacji włosów, Środki do czyszczenia zębów, Wazelina kosmetyczna, 5 Preparaty i artykuły
medyczne i weterynaryjne, Leki, Leki dla ludzi, Produkty farmaceutyczne, higieniczne i sanitarne, Substancje dietetyczne do celów leczniczych, Materiały opatrunkowe, Materiały
stomatologiczne, Środki odkażające, Żywność dla niemowląt, Preparaty wspomagające leczenie preparaty farmaceutyczne, wata, podpaski, pieluchomajtki, sole do kąpieli, leki,
szczepionki, surowice, preparaty witaminowe, preparaty odchudzające, zioła lecznicze, żywność dietetyczna do celów
leczniczych, Chemiczne odczynniki do celów medycznych
i weterynaryjnych, Chemiczne preparaty do celów farmaceutycznych i medycznych, Chemiczno - farmaceutyczne
preparaty, Chirurgiczne tkaniny, Chirurgiczne materiały opatrunkowe, Produkty weterynaryjne, Środki dezynfekujące
do użytku domowego, Płyny dezynfekujące [inne niż mydło],
Mydła dezynfekujące, 10 Aparatura do analizy do celów medycznych, aparaty do masażu, bandaże elastyczne, bandaże
usztywniające ortopedyczne, kroplomierze do celów medycznych, aparatura i instrumenty chirurgiczne, chirurgiczne nici, przyborniki na instrumenty chirurgiczne, aparatura
diagnostyczna do celów medycznych, dializatory, fotele lekarskie i dentystyczne, urządzenia i przyrządy do ćwiczeń
gimnastyki leczniczej, igły do celów medycznych, inhalatory, kule inwalidzkie, lampy do celów leczniczych, pojemniki
do podawania leków, aparaty do masażu, maski anestezjologiczne, maski stosowane przez personel medyczny, meble specjalne do celów medycznych, aparaty i instrumenty,
przyborniki na instrumenty medyczne, nakolanniki ortopedyczne, narzędzia do nacinania do celów chirurgicznych,
nosze, noże chirurgiczne, obuwie ortopedyczne, odzież
specjalna używana w salach operacyjnych, stoły operacyjne,
aparaty ortodoncyjne, artykuły ortopedyczne, pasy brzuszne, pasy do celów leczniczych, pasy ortopedyczne, aparaty
do pomiaru tętniczego krwi, pompy do celów medycznych,
protezy, przyborniki lekarskie, przyborniki na instrumenty
medyczne, przyrządy do przemieszczania inwalidów, aparaty do reanimacji, rękawice do celów medycznych, smoczki,
strzykawki do celów medycznych, sztuczne szczęki, środki
antykoncepcyjne niechemiczne, termometry do celów medycznych, wiertła dentystyczne, wkładki ortopedyczne, igły
do zszywania, 35 Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej
leków, materiałów medycznych, artykułów kosmetycznych
i toaletowych, artykułów medycznych i ortopedycznych,
preparatów i artykułów medycznych i weterynaryjnych,
Zgrupowanie na rzecz osób trzecich artykułów pozwalające
nabywcy oglądać i kupować w hurtowniach, aptekach, zielarniach, sklepach z materiałami medycznymi i ortopedycznymi, kosmetykami i artykułami toaletowymi w sklepach stacjonarnych i przez internet, Usługi zaopatrzenia (zakup dla
osób trzecich) w leki, materiały medyczne i higieniczne, Reklama, marketing, zarządzanie działalności gospodarczej, Informacja handlowa, 39 Dystrybucja leków, materiałów i artykułów medycznych, materiałów i artykułów ortopedycznych,
ziół, kosmetyków i artykułów toaletowych, transportowanie
towarów, składowanie towarów, magazynowanie towarów,

(210)
(731)

537309
(220) 2021 12 04
PPH SAWA K.NIGRO, G.NIGRO SPÓŁKA JAWNA,
Świdnik
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VP PINO VICINO

(531) 27.05.01
(510), (511) 25 Bielizna, koszulki, odzież, skarpety, pończochy, nakrycia głowy.
537310
(220) 2021 12 04
PPH SAWA K.NIGRO, G.NIGRO SPÓŁKA JAWNA,
Świdnik
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VP
(210)
(731)

(531) 27.05.01
(510), (511) 25 Bielizna, koszulki, odzież, skarpety, pończochy, nakrycia głowy.
(210)
(731)
(540)
(540)

537311
(220) 2021 12 04
WOJTCZAK ARKADIUSZ ESTIBEAUTY, Konin
(znak słowno-graficzny)
Beauty DOSKONAŁY SALON

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.01.18
(510), (511) 35 Usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe.

Nr ZT06/2022
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537362
(220) 2021 12 03
KIRCZUK DOROTA BARBARA
AUDIO COMPONENTS AC, Szczecin
(540) (znak słowny)
(540) DUAL
(510), (511) 9 Sprzęt audiowizualny i osprzęt niezbędny
do jego eksploatacji.
(210)
(731)

(210) 537390
(220) 2021 12 03
(731) ZDZIEBCZOK GRZEGORZ, Brenna
(540) (znak słowny)
(540) O-LIFE
(510), (511) 3 Aloesowe preparaty do celów kosmetycznych,
Antyperspiranty [przybory toaletowe], Aromaty [olejki eteryczne], Balsamy do celów kosmetycznych, Balsamy, inne niż
do celów medycznych, Barwniki do celów kosmetycznych,
Barwniki kosmetyczne, Błyszczyki do ust, Dezodoranty dla
ludzi i zwierząt, Dyfuzory z patyczkami zapachowymi, Ekstrakty ziołowe do celów kosmetycznych, Emulsje chroniące przed promieniowaniem słonecznym, Esencje eteryczne, Farby do ciała (kosmetyczne), Farby do włosów, Henna
[barwnik kosmetyczny], Kalkomania ozdobna do celów
kosmetycznych, Kleje do celów kosmetycznych, Kosmetyki, Kosmetyki dla dzieci, Kosmetyki do makijażu, Kosmetyki
do pielęgnacji skóry, Kremy kosmetyczne, Lakier do włosów,
Maski kosmetyczne, Mleczko migdałowe do celów kosmetycznych, Mleczko oczyszczające do celów kosmetycznych,
Mydła, Odżywki do włosów, Olejki do celów kosmetycznych,
Olejki toaletowe, Płyny do pielęgnacji włosów, Płyny do płukania ust do celów niemedycznych, Pomady do celów kosmetycznych, Preparaty do demakijażu, Preparaty do higieny
intymnej lub do celów dezodorujących [przybory toaletowe], Preparaty do kąpieli, nielecznicze, Preparaty do kręcenia włosów, Preparaty do prostowania włosów, Preparaty
do samoopalania [kosmetyki], Preparaty fito kosmetyczne,
Preparaty kolagenowe do celów kosmetycznych, Preparaty kosmetyczne do kąpieli, Preparaty odświeżające oddech
do higieny osobistej, Preparaty ściągające do celów kosmetycznych, Preparaty toaletowe, Saszetki zapachowe do bielizny, Szampony, Środki do czyszczenia zębów, Zestawy kosmetyków, Żele do masażu, inne niż do celów medycznych,
Żele do masażu, inne niż do celów medycznych, Żelowe
płatki pod oczy do celów kosmetycznych, 5 Białkowe suplementy diety, Maści do celów farmaceutycznych, Mineralne suplementy diety, Mydła lecznicze, Nalewki do celów
medycznych, Napary lecznicze, Narkotyki do celów medycznych, Odżywcze suplementy diety, Suplementy diety
o działaniu kosmetycznym, Szampony, Szampony lecznicze,
Środki dentystyczne, Środki dezynfekcyjne do celów higienicznych, Środki do oczyszczania powietrza, Środki uspakajające, Środki zmniejszające apetyt do celów medycznych, Tabletki wspomagające odchudzanie, Tabletki wspomagające
opalanie, Tłuszcze do celów medycznych, 35 Administrowanie programami lojalności konsumenta, Agencje informacji
handlowej, Agencje reklamowe, Aktualizacja i utrzymywanie
danych w komputerowych bazach danych, Badania dotyczące działalności gospodarczej, Badania w zakresie biznesu,
Doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, Doradztwo w zakresie zarządzania
biznesem, Handlowe informacje i porady udzielane konsumentom w wyborze towarów i usług, Kolportaż próbek,
Marketing, Marketing ukierunkowany, Publikowanie tekstów
Reklamowych, Telemarketing, Usługi doradcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą, Usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej, Usługi ekspertów w zakresie
efektywności biznesowej, Usługi handlu hurtowego i deta-

35

licznego w zakresie produktów kosmetycznych, preparatów
farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz materiałów medycznych, Usługi marketingowe, Wystawy w celach handlowych lub reklamowych, Zapewnianie platformy
internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług,
Zarządzanie w zakresie zamówień handlowych.
(210)
(731)
(540)
(540)

537415
(220) 2021 12 07
MORGULEC ARTUR SG, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
SZKOLENIA GROM

(531) 02.01.02, 24.01.05, 21.01.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 41 Nauczanie i szkolenia, Organizowanie i prowadzenie seminariów i warsztatów [szkolenia], Szkolenia
strzeleckie, Szkolenia militarne.
(210)
(731)
(540)
(540)

537643
(220) 2021 12 13
SZULWIC ARLETTA, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
KIND MIND

(531) 02.01.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 41 Edukacja (informacje o zdrowiu psychicznym), Trening rozwoju osobistego, 44 Psychoterapia, Usługi
psychoterapeutyczne, Usługi psychologów, Usługi doradcze
dotyczące zachowania ludzkiego, Udzielanie informacji z zakresu psychologii, Doradztwo psychologiczne, Konsultacje
psychologiczne, Ochrona zdrowia.
537701
(220) 2021 12 14
ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO SKAWA
SPÓŁKA AKCYJNA, Wadowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WADOWICE skawa KANAPKA ZAŁOGI ze Skawy
(210)
(731)
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(531)

02.07.23, 02.07.99, 02.05.08, 02.01.07, 02.01.12, 02.01.23,
08.01.11, 08.01.20, 05.07.06, 26.01.02, 26.01.03, 26.01.16,
26.01.18, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 30 Wyroby cukiernicze, słodycze, ciastka, ciasta,
Wafle (wyroby cukiernicze).
(210)
(731)
(540)
(540)

537711
(220) 2021 12 14
SUPADY MARIUSZ, Piotrków Trybunalski
(znak słowno-graficzny)
belly.

(531) 24.17.02, 27.05.01
(510), (511) 5 Preparaty farmaceutyczne, Preparaty wspomagające leczenie, Suplementy diety do użytku dietetycznego, Suplementy diety do użytku medycznego, Lecznicze
dodatki do żywności, Dodatki do żywności do celów niemedycznych, Dietetyczna żywność przystosowana do celów medycznych, Dietetyczne substancje przystosowane
do celów medycznych, Produkty uboczne z procesu obróbki ziaren zbóż do celów dietetycznych lub leczniczych,
Preparaty medyczne do odchudzania, 32 Napoje bezalkoholowe, Napoje energetyzujące, Cydr bezalkoholowy, Wina
bezalkoholowe, Soki, Bezalkoholowe gazowane napoje
na bazie soków owocowych, Napoje na bazie owoców lub
warzyw, Wody, Piwo.
(210)
(731)
(540)
(540)

537742
(220) 2021 12 15
ŁOJEK KRZYSZTOF, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
ZESTLAB

rałów do celów spożywczych, preparaty farmaceutyczne,
preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, produkty
i preparaty lecznicze do pielęgnacji skóry, kremy do twarzy
i do ciała do celów leczniczych, emulsje do twarzy i ciała
do celów leczniczych, płyny do twarzy i do ciała do celów
leczniczych, żele do twarzy i do ciała do celów leczniczych,
preparaty medyczne w postaci leczniczych kremów, emulsji,
żeli, oliwek, balsamów.
(210)
(731)
(540)
(540)

537758
(220) 2021 12 14
KOŹBIAŁ KACPER, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
Orphée

(531)

02.01.08, 02.01.09, 26.01.01, 26.01.04, 26.01.14, 27.05.01,
29.01.02
(510), (511) 25 Szale, Szaliki, Chusty, Apaszki, Narzutki na ramiona, Odzież.
(210) 537761
(220) 2021 12 14
(731) GLIŃSKI JAROSŁAW, Częstochowa
(540) (znak słowny)
(540) PSYCHOTERNET
(510), (511) 9 Gry komputerowe, Pobieralne gry komputerowe, Gry wideo nagrane na dysku, Zaprogramowanie gry
wideo zawarte na kartridżach, 41 Udostępnianie gry komputerowej dostępnej w sieci dla użytkowników sieci, Gry oferowane w systemie on-line z sieci komputerowej, Udostępnianie gry komputerowej do której użytkownicy mają dostęp
poprzez globalną sieć i/lub Internet.
537762
(220) 2021 12 14
IWEALTH MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) iWealth
(510), (511) 36 Usługi w zakresie nieruchomości, Wynajem
nieruchomości i majątku, Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, Zarządzanie nieruchomościami, Usługi zarządzania nieruchomościami, Zarządzanie inwestycjami
w nieruchomości, Usługi w zakresie nieruchomości związane z zarządzaniem inwestycjami w majątek nieruchomy,
Usługi zarządzania majątkiem nieruchomym dotyczące
transakcji w zakresie nieruchomości, Finansowanie projektów budowlanych, Organizowanie finansowania projektów budowlanych, Zarządzanie finansowe projektami
budowlanymi, Dzierżawa nieruchomości, Wynajem nieruchomości, Finansowanie nieruchomości, Powiernictwo
nieruchomości.
(210)
(731)

(531) 26.02.01, 27.05.01
(510), (511) 3 Kosmetyki, kosmetyki do pielęgnacji skóry
twarzy, ciała, stóp, dłoni i paznokci, szampony do włosów,
odżywki do włosów, preparaty do pielęgnacji włosów, lakiery do paznokci, lakiery i odżywki do paznokci, rozpuszczalniki
do lakierów do paznokci, peelingi, preparaty natłuszczające
skórę twarzy, ciała, stóp i dłoni, preparaty do demakijażu, maseczki kosmetyczne, maseczki kosmetyczne do pielęgnacji
skóry twarzy, ciała, stóp i dłoni, mleczko kosmetyczne, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji skóry, toniki kosmetyczne,
olejki kosmetyczne, 5 Preparaty witaminowe, substancje dietetyczne do celów leczniczych, suplementy diety do celów
leczniczych, suplementy diety przeznaczone do polepszania stanu skóry, włosów i paznokci oraz do ich pielęgnacji,
witaminowe suplementy diety, suplementy diety składające
się z aminokwasów, Suplementy diety składające się z mine-
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537840
(220) 2021 12 17
GAMA PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Stare Żukowice
(540) (znak słowny)
(540) AMIGOS
(510), (511) 34 Gilzy papierosowe.
(210)
(731)

(210) 537843
(220) 2021 12 17
(731) CAREFLEET SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) CAREFLEET
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej samochodów osobowych, ciężarowych i dostawczych, Organizowanie i przeprowadzanie aukcji, Usługi sprzedaży
online pojazdów za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych (w tym telefonów komórkowych), sieci teleinformatycznych i komputerowych sieci komunikacyjnych typu
Internet i Intranet poprzez strony elektroniczne, Zarządzanie flotą pojazdów [dla osób trzecich], Informacje i doradztwo handlowe dla zarządców flot samochodowych
i kierowców, Doradztwo w zakresie organizowania floty
samochodowej i zarządzania administracyjnego, handlowego i księgowego flotą samochodową, Usługi porównywania cen w dziedzinie zarządzania flotą samochodową,
Prognozy gospodarcze, analiza kosztów własnych w dziedzinie zarządzania flotą samochodową, Analizy i raporty
statystyczne, 36 Leasing finansowy, Leasing operacyjny,
Finansowanie leasingu pojazdów, Usługi ubezpieczeniowe
związane z pojazdami mechanicznymi, Finansowe usługi dotyczące ubezpieczenia mechanicznych pojazdów,
Gwarancje, ekspertyzy i oceny ubezpieczeniowe, Wycena
finansowa kosztów naprawy pojazdów, Sporządzanie raportów finansowych, Doradztwo finansowe i ubezpieczeniowe, 37 Obsługa, konserwacja i naprawy pojazdów silnikowych, Mycie pojazdów, 38 Usługi w zakresie przesyłania,
zdalnego przekazywania i pobierania informacji i danych
związanych z lokalizacją geograficzną, pozycjonowaniem
pojazdów, śledzeniem pojazdów, zużyciem i przebiegiem
pojazdów, oceną prowadzenia pojazdu i zachowania kierowców, wykroczeniami drogowymi, czasem prowadzenia
pojazdu, Usługi w zakresie przesyłania, zdalnego przekazywania i pobierania informacji i danych związanych z zarządzaniem flotą samochodową, zarządzaniem paliwem
i wypożyczaniem pojazdów, 39 Wynajem samochodów,
Wynajem samochodów ciężarowych, Usługi agencji rezerwującej wynajem samochodów, Informacje w dziedzinie wypożyczania pojazdów, Zarządzanie mobilnością
w zakresie transportu, Usługi globalnego systemu nawigacyjnego, Śledzenie pojazdów pasażerskich za pomocą
komputera lub systemów globalnego pozycjonowania (informacja o transporcie), Usługi planowania tras, Określanie
trasy pojazdów za pomocą komputera w sieciach danych,
Usługi transportowe, Usługi doradcze związane z transportem, Usługi informacyjne związane z transportem, Usługi
informacyjne związane z metodami transportu, Logistyka
transportu, Parkowanie samochodów, Rezerwacja miejsc
parkingowych, 42 Informacje i doradztwo w zakresie
oszczędzania energii w dziedzinie motoryzacji, Informacje
i doradztwo w zakresie kontroli technicznej pojazdów, Informacje, badania i doradztwo w zakresie ochrony środowiska i długotrwałego rozwoju w dziedzinie motoryzacji,
Umożliwianie tymczasowego użytkowania oprogramowania nie do pobrania do analizowania danych finansowych i generowania raportów, Monitoring techniczny
samochodów.
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537857
(220) 2021 12 16
British American Tobacco (Brands) Inc.,
Wilmington, US
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PALL MALL SHINE
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.15, 26.04.02, 25.05.05
(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.
537864
(220) 2021 12 17
GAMEDEV TUBE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) (znak słowny)
(540) Pallaside Dungeon
(510), (511) 9 Płyty DVD, Dyski optyczne, Dyski magnetooptyczne, Nagrane płyty kompaktowe zawierające gry,
Oprogramowanie do trójwymiarowej grafiki komputerowej,
Oprogramowanie, Interaktywne rozrywkowe oprogramowanie komputerowe do gier wideo, Oprogramowanie użytkowe, Oprogramowanie do smartfonów, Programy komputerowe nagrane, Oprogramowanie do interaktywnej rozrywki, Oprogramowanie do wideo interaktywnego, Oprogramowanie symulacyjne [rozrywka], Oprogramowanie
gier interaktywnych, Oprogramowanie gier rzeczywistości
wirtualnej, Oprogramowanie gier komputerowych, nagrane,
Interaktywne oprogramowanie multimedialne do rozgrywania gier, Oprogramowanie do aplikacji komputerowych
do gier, Oprogramowane gier komputerowych do pobrania
za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej, Oprogramowanie do gier komputerowych do użycia w grach interaktywnych online, Oprogramowanie gier komputerowych
do użytku na telefonach komórkowych, Oprogramowanie
do płatności elektronicznych, Pobieralne gry komputerowe,
Gry wideo nagrane na dysku [oprogramowanie komputerowe], Zestawy słuchawkowe do grania w gry wideo, Filmy
wideo, Muzyczne nagrania wideo, Dyski z grami wideo, Programy do gier wideo, Programy interaktywnych gier wideo,
Nagrania wideo z muzyką, do pobrania, Mikrofony do aparatury do gier wideo dla konsumentów, Audiowizualne zestawy słuchawkowe do grania w gry wideo, 28 Gamepady, Konsole do gier, Dżojstiki do gier wideo, Sprzęt do gier wideo,
Urządzenia do gier elektronicznych przystosowane do użytku z ekranami lub monitorami zewnętrznymi, Gry przystosowane do użytku z odbiornikami telewizyjnymi, Przenośne
gry i zabawki posiadające funkcje telekomunikacyjne, Prze(210)
(731)
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nośne [podręczne] elektroniczne gry wideo, Gry, Gry elektroniczne, Klawiatury do grania, 41 Usługi rozrywkowe, Usługi
rozrywkowe dostarczane przez Internet, Usługi rozrywkowe
oferowane w systemie on-line z komputerowej bazy danych
lub z Internetu, Rozrywka interaktywna, Usługi w zakresie
gier wideo, Hazard, Gry internetowe [nie do pobrania], Zapewnianie dostępu do gier wideo on-line, Wypożyczanie
gier wideo, Wynajem konsoli do gier wideo, Udostępnianie
gier komputerowych on-line, Usługi gier online przez urządzenia mobilne, Usługi gier oferowane w systemie on-line
za pośrednictwem sieci komputerowej, Udostępnianie informacji online dotyczących użytkowników gier, Usługi publikacji multimedialnego oprogramowania rozrywkowego,
Informacje online z dziedziny rozrywki z zakresu gier komputerowych, Usługi w zakresie gier świadczone za pomocą
środków łącznościowych przez terminale komputerowe
lub telefon komórkowy, Udostępnianie gry komputerowej,
do której użytkownicy mają dostęp poprzez globalną sieć i/lub
Internet, Usługi w zakresie fanklubów (rozrywka), Produkcja
nagrań wideo, Usługi wideobiblioteki, Świadczenie usług
rozrywkowych za pośrednictwem filmów wideo, Usługi biblioteki gier, Usługi biblioteki multimedialnej.
(210)
(731)
(540)
(540)

537884
(220) 2021 12 17
WAGA PAWEŁ UP IN SMOKE, Góra
(znak słowno-graficzny)
UP IN SMOKE

(531)

03.06.01, 03.06.11, 08.05.02, 08.05.04, 11.01.05, 25.01.05,
27.05.01
(510), (511) 29 Bekon, Drób nieżywy, Dziczyzna nieżywa,
Kiełbasy, Mięso, Sałatki warzywne, Sosy sałatkowe, 43 Obsługa
gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, Restauracje, Usługi barowe.
537925
(220) 2021 12 20
LBM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇOES
LTDA., Palhoça, BR
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LABELLAMAFIA
(210)
(731)

(531) 27.05.05, 27.05.17
(510), (511) 18 Walizy, torby podróżne, torby, portfele i inne
artykuły służące do przenoszenia, Uniwersalne torby gimnastyczne, Torby robione na drutach, nie z metali szlachetnych,
Torebki, Kuferki na przybory do makijażu sprzedawane bez
wyposażenia, Walizki, Aktówki, Podróżne torby na ubrania,
Pojemniki na monety, Worki, sakiewki, Portmonetki na monety nie z metali szlachetnych, Uniwersalne torby turystycz-

Nr ZT06/2022

ne, Parasole, Plecaki, Portmonetki, Etui na karty kredytowe,
Torby ze skóry, Torby plażowe, 25 Odzież, Obuwie, Nakrycia głowy, Części odzieży, obuwia i nakryć głowy, Dzianina
(odzież), mianowicie szorty, koszulki z krótkim rękawem,
t-shirty, slipy męskie, figi damskie, spodnie, bermudy, kurtki,
Koszule, Koszulki z krótkim rękawem, Odzież gimnastyczna,
Slipy męskie, figi damskie, Kurtki (odzież), Legginsy, Bermudy, Spódnice, Spodnie, Szorty sportowe, Koszulki bez rękawów, Koszulki sportowe, Płaszcze, Paski skórzane (odzież),
Skórzane uprzęże noszone przez ludzi jako odzież, Odzież,
mianowicie ocieplacze na ręce, Bikini, 35 Usługi sprzedaży
odzieży, obuwia, nakryć głowy, części odzieży i obuwia oraz
nakryć głowy, dodatków odzieżowych, artykułów sportowych, biżuterii, kosmetyków, tekstyliów, waliz, walizek, toreb podróżnych, toreb, torebek, portfeli, parasoli, plecaków,
portmonetek, Udzielanie informacji konsumenckich oraz
porad w zakresie odzieży, obuwia, nakryć głowy, biżuterii
i wyrobów jubilerskich, artykułów sportowych, kosmetyków,
tekstyliów, waliz, walizek, toreb podróżnych, toreb, torebek,
portfeli, parasoli, plecaków, portmonetek, Świadczenie usług
doradczych w zakresie kupna odzieży, obuwia, nakryć głowy, biżuterii i wyrobów jubilerskich, artykułów sportowych,
kosmetyków, tekstyliów, waliz, walizek, toreb podróżnych,
toreb, torebek, portfeli, parasoli, plecaków, portmonetek.
(210)
(731)
(540)
(540)

537940
(220) 2021 12 21
BRZYWCZY MONIKA FULL MOON, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
Pełnia

(531) 27.05.01, 27.05.05, 26.01.06, 26.02.01
(510), (511) 16 Materiały drukowane, Książki, 41 Zapewnianie
kursów szkoleniowych online, Udzielanie informacji edukacyjnych online z komputerowej bazy danych lub za pośrednictwem Internetu, Edukacja online z komputerowej bazy
danych lub za pomocą Internetu czy ekstranetów, Warsztaty
w celach edukacyjnych, Warsztaty w celach kulturalnych,
Szkolenia edukacyjne, Kursy samoświadomości [szkolenia].
(210)
(731)
(540)
(540)

537951
(220) 2021 12 20
GAMRAT SPÓŁKA AKCYJNA, Jasło
(znak słowno-graficzny)
EasyGam

(531) 27.05.01, 29.01.04, 01.15.15
(510), (511) 19 Niemetalowe elementy systemów gromadzenia wody deszczowej z dachów budynków: rewizje rury
spustowej, wylewki rewizji, łapacze wody do zabudowy
w rurze spustowej, przewody do wypływu wody, zbiorniki
na wodę deszczową, kraniki, podstawki pod zbiorniki.
(210) 537952
(220) 2021 12 20
(731) GAMRAT SPÓŁKA AKCYJNA, Jasło
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) UV ACRIL PROTECTION

(531) 01.03.13, 24.15.01, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.11
(510), (511) 19 Niemetalowe elementy systemów rynnowych: rynny dachowe, rury spustowe, denka, złączki rynien,
leje, narożniki, haki, obejmy rur, klapy, rewizje, wpusty, kolanka, kształtki rurowe rozgałęźne i redukcyjne, złączki rur.
537967
(220) 2021 12 21
BUSINESS PARTNERS CLUB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielsko-Biała
(540) (znak graficzny)
(540)

(210)
(731)

(531) 03.01.01, 03.01.16, 26.11.01, 26.11.07, 29.01.04
(510), (511) 35 Administrowanie dotyczące marketingu, Aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach
danych, Aktualizacja i utrzymywanie informacji w rejestrach,
Automatyczne przetwarzanie danych, Doradztwo związane
z przetwarzaniem danych, Dostarczanie informacji statystycznych dotyczących biznesu, Elektroniczne przetwarzanie danych, Gromadzenie danych, Gromadzenie i systematyzacja informacji wykorzystywanych w transmisjach elektronicznych, Gromadzenie i systematyzowanie informacji
w komputerowych bazach danych, Kompilacja danych dla
osób trzecich, Doradztwo biznesowe w zakresie marketingu
strategicznego, Doradztwo dotyczące reklamy, Doradztwo
marketingowe w zakresie mediów społecznościowych, Doradztwo reklamowe i marketingowe, Doradztwo specjalistyczne w zakresie marketingu, Doradztwo w dziedzinie
strategii komunikacyjnych w reklamie, Doradztwo w zakresie
działalności gospodarczej dotyczące marketingu, Doradztwo w zakresie marketingu, Doradztwo w zakresie marketingu biznesowego, Doradztwo w zakresie usług reklamowych
i promocyjnych, Doradztwo w zakresie zarządzania marketingowego, Dostarczanie informacji i świadczenie usług doradczych w zakresie handlu elektronicznego, Usługi doradcze dotyczące reklamy, promocji i marketingu, Usługi doradcze w zakresie reklamy dla franczyzobiorców, Usługi konsultacyjne w zakresie działalności gospodarczej dotyczące
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marketingu dla kampanii pozyskiwania funduszy, Usługi
konsultacyjne w zakresie działalności gospodarczej dotyczące promocji kampanii pozyskiwania funduszy, Porady związane z przygotowywaniem zeznań podatkowych, Planowanie podatkowe [rachunkowość], Księgowość i prowadzenie
ksiąg, Księgowość administracyjna, Przygotowywanie i wypełnianie zeznań podatkowych, Przygotowanie skomputeryzowanej rachunkowości, Prowadzenie księgowości w zakresie elektronicznego transferu funduszy, Księgowanie
kosztów, Dostarczanie raportów dotyczących informacji rachunkowych, Doradztwo w zakresie zwrotu podatku [rachunkowość], Doradztwo w zakresie działalności gospodarczej dotyczące rachunkowości, Doradztwo podatkowe [rachunkowość], Doradztwo księgowe w zakresie sporządzania
zeznań podatkowych, Doradztwo księgowe w zakresie podatków, Doradztwo i informacja dotycząca rachunkowości,
Audyt działalności gospodarczej, Audyt finansowy, 36 Pozyskiwanie funduszy na projekty pomocy zagranicznej, Pozyskiwanie funduszy politycznych, Usługi w zakresie dotacji finansowych, Usługi finansowania w celu sponsorowania firm,
Analiza inwestycyjna, Analizy danych finansowych, Analizy
inwestycji finansowych i badania w zakresie papierów wartościowych, Doradztwo dotyczące usług pożyczkowych, Doradztwo finansowe, Doradztwo finansowe dotyczące funduszy powierniczych, Doradztwo finansowe dotyczące inwestycji, Doradztwo finansowe dotyczące rozliczeń, Doradztwo
finansowe i usługi konsultingu finansowego, Doradztwo finansowe w sprawach papierów wartościowych, Doradztwo
finansowe w zakresie planów emerytalnych, Doradztwo finansowe w zakresie podatków, Doradztwo finansowe w zakresie zarządzania aktywami, Doradztwo i analiza finansowa,
Doradztwo podatkowe [nie dotyczy księgowości], Doradztwo w sprawach finansowych, Doradztwo w sprawach papierów wartościowych, Doradztwo w zakresie długów, Doradztwo w zakresie finansów przedsiębiorstw, Doradztwo
w zakresie inwestowania funduszy, Doradztwo w zakresie
inwestycji na okres emerytury, Doradztwo w zakresie podatków dochodowych [finansowe], Doradztwo związane z kredytami hipotecznymi na nieruchomości mieszkaniowe, Doradztwo związane ze zwiększaniem kredytów hipotecznych,
Dostarczanie informacji związanych z kontami finansowymi,
Finansowe i inwestycyjne usługi konsultacyjne, Finansowe
usługi doradcze i dotyczące zarządzania, Gromadzenie informacji finansowych, Informacje finansowe dla inwestorów,
Informacje finansowe dostarczane za pomocą środków elektronicznych, Informacje finansowe i wyceny, Informacje inwestycyjne, Konsultacje finansowe związane z kupnem
i sprzedażą przedsiębiorstw, Konsultacje podatkowe [nie dotyczy prowadzenia rachunków], Konsultowanie zeznań podatkowych [nie dotyczy prowadzenia rachunków], Monitorowanie portfeli finansowych, Porady finansowe związane
z programami akcji pracowniczych, Porady w zakresie oceny
finansowej, Porady w zakresie wyceny finansowej, Porównywanie wyników papierów wartościowych, Porównywanie
wyników portfeli papierów wartościowych, Profesjonalne
usługi konsultacyjne dotyczące finansów, Przetwarzanie informacji finansowych, Przygotowywanie analiz finansowych
w zakresie papierów wartościowych, Przygotowywanie raportów finansowych związanych z finansowaniem projektów budowlanych, Skomputeryzowane usługi doradztwa finansowego, Skomputeryzowane usługi dotyczące danych
finansowych, Sporządzanie oraz analiza raportów finansowych, Sporządzanie raportów finansowych, Sporządzanie
raportów finansowych w zakresie projektów budowlanych,
Udostępnianie informacji finansowych online, Udostępnianie informacji finansowych za pośrednictwem strony internetowej, Usługi analiz finansowych związane z inwestycjami,
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Usługi doradcze dotyczące inwestycji finansowych, Usługi
doradcze dotyczące inwestycji kapitałowych, Usługi doradcze dotyczące zarządzania środkami finansowymi, Usługi
doradcze finansowo-ekonomiczne, Usługi doradcze w zakresie kredytów hipotecznych, Usługi doradcze w zakresie
spraw finansowych, Usługi doradztwa powierniczego, Usługi doradztwa związane z finansowaniem robót budowlanych oraz projektów z zakresu infrastruktury, Wyceny i analizy finansowe, Zarządzanie informacją finansową i usługi analityczne, Agencje pośrednictwa w handlu nieruchomościami, Doradztwo w zakresie nieruchomości, Finansowanie
konsorcjalne nieruchomości, Finansowanie projektów deweloperskich, Organizowanie finansowania zakupu nieruchomości, Pomoc w zakresie nabywania nieruchomości i w zakresie udziałów finansowych w nieruchomościach, Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, Udzielanie informacji
dotyczących nieruchomości, Udzielanie informacji dotyczących rynku nieruchomości, Udzielanie informacji dotyczących zarządzania ziemią, Usługi agencji nieruchomości przy
zakupie i wynajmie przedsiębiorstw, Usługi agencji w zakresie komercyjnych nieruchomości, Usługi doradcze dotyczące wyceny nieruchomości, Usługi kredytowania nieruchomości, Usługi pośrednictwa finansowego w zakresie nieruchomości, Usługi w zakresie zarządzania nieruchomościami,
Usługi zarządzania majątkiem i nieruchomościami, Usługi
związane z majątkiem nieruchomym, Zapewnianie środków
finansowych na rozwój nieruchomości, Zarządzanie nieruchomością, Zarządzanie portfelem nieruchomości, Udzielanie informacji dotyczących wyceny nieruchomości, Udzielanie informacji, konsultacji i porad w dziedzinie wyceny finansowej, Wycena finansowa majątku osobistego i nieruchomości, Wycena nieruchomości, Windykacja, Agencje
ściągania należności, Agencje ściągania wierzytelności,
Doradztwo związane z organizowaniem kredytów hipotecznych, Odzyskiwanie zaległych długów, Skomputeryzowana windykacja wymagalnych należności, Usługi doradztwa finansowego związane z niewypłacalnością, Usługi
doradztwa w zakresie zadłużenia, Usługi w zakresie windykacji długu i faktoringu wierzytelności, Windykacja należności i odzysk długu, 45 Usługi prawne, Badania prawne,
Doradztwo prawne, Doradztwo prawne w dziedzinie opodatkowania, Doradztwo w zakresie sporów sądowych, Doradztwo związane z osobistymi sprawami prawnymi, Organizowanie świadczenia usług prawnych, Pomoc prawna
przy tworzeniu umów, Porady prawne i zastępstwo procesowe, Pośrednictwo w procedurach prawnych, Profesjonalne
usługi doradcze dotyczące zagadnień prawnych, Usługi biegłych sądowych, Sprawy sporne (usługi pomocy w -), Udzielanie opinii prawnych przez ekspertów, Usługi adwokackie,
Usługi arbitrażu, mediacji i rozstrzygania sporów, Usługi
doradcze w zakresie prawa, Usługi informacyjne, doradcze
i konsultacyjne dotyczące zagadnień prawnych, Usługi
prawne związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, Usługi prawne związane z tworzeniem i rejestracją
firm, Usługi prawne świadczone w związku z procesami sądowymi, Usługi prawne związane z negocjacją kontraktów
dla osób trzecich, Usługi prawne związane z roszczeniami
z tytułu ubezpieczeń społecznych, Usługi radców prawnych, Usługi w zakresie pomocy prawnej, Usługi w zakresie
rejestracji firm, Usługi wsparcia procesowego w sporach
sądowych.
537972
(220) 2021 12 21
BUSINESS PARTNERS CLUB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielsko-Biała
(540) (znak słowno-graficzny)
(210)
(731)

Nr ZT06/2022

(540) Business Partners Club www.bpc.pl

(531) 03.01.01, 03.01.16, 26.11.01, 26.11.07, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 35 Administrowanie dotyczące marketingu, Aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach
danych, Aktualizacja i utrzymywanie informacji w rejestrach,
Automatyczne przetwarzanie danych, Doradztwo związane
z przetwarzaniem danych, Dostarczanie informacji statystycznych dotyczących biznesu, Elektroniczne przetwarzanie danych, Gromadzenie danych, Gromadzenie i systematyzacja informacji wykorzystywanych w transmisjach elektronicznych, Gromadzenie i systematyzowanie informacji
w komputerowych bazach danych, Kompilacja danych dla
osób trzecich, Doradztwo biznesowe w zakresie marketingu
strategicznego, Doradztwo dotyczące reklamy, Doradztwo
marketingowe w zakresie mediów społecznościowych, Doradztwo reklamowe i marketingowe, Doradztwo specjalistyczne w zakresie marketingu, Doradztwo w dziedzinie
strategii komunikacyjnych w reklamie, Doradztwo w zakresie
działalności gospodarczej dotyczące marketingu, Doradztwo w zakresie marketingu, Doradztwo w zakresie marketingu biznesowego, Doradztwo w zakresie usług reklamowych
i promocyjnych, Doradztwo w zakresie zarządzania marketingowego, Dostarczanie informacji i świadczenie usług doradczych w zakresie handlu elektronicznego, Usługi doradcze dotyczące reklamy, promocji i marketingu, Usługi doradcze w zakresie reklamy dla franczyzobiorców, Usługi konsultacyjne w zakresie działalności gospodarczej dotyczące
marketingu dla kampanii pozyskiwania funduszy, Usługi
konsultacyjne w zakresie działalności gospodarczej dotyczące promocji kampanii pozyskiwania funduszy, Porady związane z przygotowywaniem zeznań podatkowych, Planowanie podatkowe [rachunkowość], Księgowość i prowadzenie
ksiąg, Księgowość administracyjna, Przygotowywanie i wypełnianie zeznań podatkowych, Przygotowanie skomputeryzowanej rachunkowości, Prowadzenie księgowości w zakresie elektronicznego transferu funduszy, Księgowanie
kosztów, Dostarczanie raportów dotyczących informacji rachunkowych, Doradztwo w zakresie zwrotu podatku [rachunkowość], Doradztwo w zakresie działalności gospodarczej dotyczące rachunkowości, Doradztwo podatkowe [rachunkowość], Doradztwo księgowe w zakresie sporządzania
zeznań podatkowych, Doradztwo księgowe w zakresie podatków, Doradztwo i informacja dotycząca rachunkowości,
Audyt działalności gospodarczej, Audyt finansowy, 36 Pozyskiwanie funduszy na projekty pomocy zagranicznej, Pozyskiwanie funduszy politycznych, Usługi w zakresie dotacji finansowych, Usługi finansowania w celu sponsorowania firm,
Analiza inwestycyjna, Analizy danych finansowych, Analizy
inwestycji finansowych i badania w zakresie papierów wartościowych, Doradztwo dotyczące usług pożyczkowych, Doradztwo finansowe, Doradztwo finansowe dotyczące funduszy powierniczych, Doradztwo finansowe dotyczące inwestycji, Doradztwo finansowe dotyczące rozliczeń, Doradztwo
finansowe i usługi konsultingu finansowego, Doradztwo finansowe w sprawach papierów wartościowych, Doradztwo
finansowe w zakresie planów emerytalnych, Doradztwo fi-
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nansowe w zakresie podatków, Doradztwo finansowe w zakresie zarządzania aktywami, Doradztwo i analiza finansowa,
Doradztwo podatkowe [nie dotyczy księgowości], Doradztwo w sprawach finansowych, Doradztwo w sprawach papierów wartościowych, Doradztwo w zakresie długów, Doradztwo w zakresie finansów przedsiębiorstw, Doradztwo
w zakresie inwestowania funduszy, Doradztwo w zakresie
inwestycji na okres emerytury, Doradztwo w zakresie podatków dochodowych [finansowe], Doradztwo związane z kredytami hipotecznymi na nieruchomości mieszkaniowe, Doradztwo związane ze zwiększaniem kredytów hipotecznych,
Dostarczanie informacji związanych z kontami finansowymi,
Finansowe i inwestycyjne usługi konsultacyjne, Finansowe
usługi doradcze i dotyczące zarządzania, Gromadzenie informacji finansowych, Informacje finansowe dla inwestorów,
Informacje finansowe dostarczane za pomocą środków elektronicznych, Informacje finansowe i wyceny, Informacje inwestycyjne, Konsultacje finansowe związane z kupnem
i sprzedażą przedsiębiorstw, Konsultacje podatkowe [nie dotyczy prowadzenia rachunków], Konsultowanie zeznań podatkowych [nie dotyczy prowadzenia rachunków], Monitorowanie portfeli finansowych, Porady finansowe związane
z programami akcji pracowniczych, Porady w zakresie oceny
finansowej, Porady w zakresie wyceny finansowej, Porównywanie wyników papierów wartościowych, Porównywanie
wyników portfeli papierów wartościowych, Profesjonalne
usługi konsultacyjne dotyczące finansów, Przetwarzanie informacji finansowych, Przygotowywanie analiz finansowych
w zakresie papierów wartościowych, Przygotowywanie raportów finansowych związanych z finansowaniem projektów budowlanych, Skomputeryzowane usługi doradztwa finansowego, Skomputeryzowane usługi dotyczące danych
finansowych, Sporządzanie oraz analiza raportów finansowych, Sporządzanie raportów finansowych, Sporządzanie
raportów finansowych w zakresie projektów budowlanych,
Udostępnianie informacji finansowych online, Udostępnianie informacji finansowych za pośrednictwem strony internetowej, Usługi analiz finansowych związane z inwestycjami,
Usługi doradcze dotyczące inwestycji finansowych, Usługi
doradcze dotyczące inwestycji kapitałowych, Usługi doradcze dotyczące zarządzania środkami finansowymi, Usługi
doradcze finansowo-ekonomiczne, Usługi doradcze w zakresie kredytów hipotecznych, Usługi doradcze w zakresie
spraw finansowych, Usługi doradztwa powierniczego, Usługi doradztwa związane z finansowaniem robót budowlanych oraz projektów z zakresu infrastruktury, Wyceny i analizy finansowe, Zarządzanie informacją finansową i usługi analityczne, Agencje pośrednictwa w handlu nieruchomościami, Doradztwo w zakresie nieruchomości, Finansowanie
konsorcjalne nieruchomości, Finansowanie projektów deweloperskich, Organizowanie finansowania zakupu nieruchomości, Pomoc w zakresie nabywania nieruchomości i w zakresie udziałów finansowych w nieruchomościach, Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, Udzielanie informacji
dotyczących nieruchomości, Udzielanie informacji dotyczących rynku nieruchomości, Udzielanie informacji dotyczących zarządzania ziemią, Usługi agencji nieruchomości przy
zakupie i wynajmie przedsiębiorstw, Usługi agencji w zakresie komercyjnych nieruchomości, Usługi doradcze dotyczące wyceny nieruchomości, Usługi kredytowania nieruchomości, Usługi pośrednictwa finansowego w zakresie nieruchomości, Usługi w zakresie zarządzania nieruchomościami,
Usługi zarządzania majątkiem i nieruchomościami, Usługi
związane z majątkiem nieruchomym, Zapewnianie środków
finansowych na rozwój nieruchomości, Zarządzanie nieruchomością, Zarządzanie portfelem nieruchomości, Udzielanie informacji dotyczących wyceny nieruchomości, Udziela-
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nie informacji, konsultacji i porad w dziedzinie wyceny finansowej, Wycena finansowa majątku osobistego i nieruchomości, Wycena nieruchomości, Windykacja, Agencje ściągania
należności, Agencje ściągania wierzytelności, Doradztwo
związane z organizowaniem kredytów hipotecznych, Odzyskiwanie zaległych długów, Skomputeryzowana windykacja wymagalnych należności, Usługi doradztwa finansowego związane z niewypłacalnością, Usługi doradztwa w zakresie zadłużenia, Usługi w zakresie windykacji długu i faktoringu wierzytelności, Windykacja należności i odzysk długu,
45 Usługi prawne, Badania prawne, Doradztwo prawne,
Doradztwo prawne w dziedzinie opodatkowania, Doradztwo w zakresie sporów sądowych, Doradztwo związane
z osobistymi sprawami prawnymi, Organizowanie świadczenia usług prawnych, Pomoc prawna przy tworzeniu umów,
Porady prawne i zastępstwo procesowe, Pośrednictwo w procedurach prawnych, Profesjonalne usługi doradcze dotyczące zagadnień prawnych, Usługi biegłych sądowych, Sprawy
sporne (usługi pomocy w -), Udzielanie opinii prawnych
przez ekspertów, Usługi adwokackie, Usługi arbitrażu, mediacji i rozstrzygania sporów, Usługi doradcze w zakresie prawa,
Usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące zagadnień prawnych, Usługi prawne związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, Usługi prawne związane
z tworzeniem i rejestracją firm, Usługi prawne świadczone
w związku z procesami sądowymi, Usługi prawne związane
z negocjacją kontraktów dla osób trzecich, Usługi prawne
związane z roszczeniami z tytułu ubezpieczeń społecznych,
Usługi radców prawnych, Usługi w zakresie pomocy prawnej, Usługi w zakresie rejestracji firm, Usługi wsparcia procesowego w sporach sądowych.
538012
(220) 2021 12 22
CDD LEGAL CETERA DZIEWOŃSKI DOMAGAŁA
KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wrocław
(540) (znak graficzny)
(540)
(210)
(731)

(531) 26.02.07, 29.01.11
(510), (511) 45 Usługi prawne, Doradztwo dotyczące licencjonowania patentów, Doradztwo dotyczące licencjonowania
własności intelektualnej, Doradztwo dotyczące ochrony własności intelektualnej, Doradztwo dotyczące udzielania licencji
na znak towarowy, Doradztwo dotyczące własności przemysłowej, Doradztwo prawne w dziedzinie opodatkowania, Doradztwo prawne, Doradztwo prawne w zakresie odpowiedzi
na ogłoszenia przetargowe, Doradztwo prawne związane
z prawami własności intelektualnej, Doradztwo prawne związane z transakcjami w zakresie nieruchomości, Doradztwo
prawne związane z reklamą telewizyjną, rozrywką telewizyjną
i sportami, Doradztwo prawne związane z mapowaniem patentów, Doradztwo w kwestiach praw własności przemysłowej,
Doradztwo w sporach sądowych, Doradztwo w zakresie aspektów prawnych franszyzy, Doradztwo w zakresie patentów, Doradztwo w zakresie sporów sądowych, Doradztwo w zakresie
własności intelektualnej, Doradztwo w zakresie zarządzania
prawami autorskimi, Doradztwo związane z ochroną znaków
towarowych, Doradztwo związane z ochroną wzorów przemysłowych, Doradztwo związane z ochroną praw autorskich,
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538031
(220) 2021 12 21
VDV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Tvigwychsin Rye Bottled & Distilled in Poland
Organic Polish Vodka 40% alc. 700 ml

Doradztwo związane z ochroną oznaczeń geograficznych,
Doradztwo związane z ochroną patentową, Doradztwo związane z osobistymi sprawami prawnymi, Doradztwo związane
z rejestracją nazw domen, Egzekucja testamentów, Egzekwowanie praw do własności intelektualnej, Egzekwowanie praw
do znaków towarowych, Fachowe usługi doradcze dotyczące
praw własności intelektualnej, Konsultacje w zakresie zgodności z przepisami dotyczącymi ochrony danych, Konsultacje
z zakresu zarządzania własnością intelektualną, Ochrona praw
autorskich, Ochrona własności intelektualnej, Pomoc prawna
przy tworzeniu umów, Porady prawne i zastępstwo procesowe,
Porady prawne w zakresie franchisingu, Profesjonalne usługi doradcze dotyczące praw autorskich, Profesjonalne usługi doradcze związane z naruszeniem praw autorskich, Składanie wniosków o rejestrację wzorów, Udzielanie informacji dotyczących
usług prawnych, Usługi adwokackie, Usługi adwokatów, Usługi
alternatywnego rozwiązywania sporów, Usługi doradcze dotyczące praw własności intelektualnej, Usługi doradcze dotyczące licencjonowania własności intelektualnej, Usługi doradcze
w zakresie prawa, Usługi doradcze związane z rejestracją, Usługi
doradcze związane z prawami konsumenta [doradztwo prawne], Usługi doradcze związane z prawami autorskimi, Usługi
prawne dotyczące nabywania własności intelektualnej, Usługi
prawne dotyczące praw własności intelektualnej, Usługi prawne dotyczące rejestracji znaków towarowych, Usługi prawne
dotyczące testamentów, Usługi prawne świadczone w związku
z procesami sądowymi, Usługi prawne w zakresie testamentów,
Usługi prawne w zakresie mediacji, Usługi prawne związane
z prowadzeniem działalności gospodarczej, Usługi prawne
związane z tworzeniem i rejestracją firm, Usługi prawne związane z roszczeniami z tytułu ubezpieczeń społecznych, Usługi
rejestracyjne (prawne), Usługi radców prawnych, Usługi w zakresie alternatywnego rozstrzygania sporów [usługi prawne],
Usługi w zakresie pomocy prawnej, Usługi w zakresie sporów
sądowych, Usługi wsparcia prawnego, Usługi związane z własnością intelektualną, Usługi związane z przeniesieniem tytułu
własności [usługi prawne].

(210)
(731)

538024
(220) 2021 12 22
FORTUNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PRANK

(531) 26.04.02, 26.04.03, 26.04.07, 29.01.12, 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 18 Torby, torby gimnastyczne, uniwersalne torby
gimnastyczne, sportowe torby, torby na zakupy, torby plażowe, plecaki sportowe, plecaki uniwersalne, torby sportowe, duże lekkie torby sportowe do noszenia na nadgarstku,
małe plecaki, plecaki turystyczne, walizki, walizki z kółkami,
21 Bidony, butelki na napoje dla podróżnych, foremki do wycinania ciasteczek, formy do ciast i ciastek, termosy do napojów, pudełka na kanapki, pojemniki na żywność termoizolacyjne, termosy, ściereczki do mycia podłóg, ścierki do mycia
naczyń, ściereczki do kurzu, serwisy [zastawy stołowe], formy
i foremki [przybory kuchenne], 24 Bielizna kąpielowa [z wyjątkiem odzieży], bielizna pościelowa i koce, bielizna stołowa
i pościelowa, bielizna wzorzysta, materiały na bieliznę osobistą, ręczniki do twarzy tekstylne, ręczniki, śpiwory [poszwy
zastępujące prześcieradła], tkaniny, tkaniny elastyczne, tworzywa sztuczne [substytuty tkanin], kołdry, pokrowce i narzuty na meble, poszewki na poduszki [poszwy na poduszki],
prześcieradła na łóżka, serwetki tekstylne, 25 Antypoślizgowe przybory do obuwia, bandany na szyję, bielizna osobista,
bielizna wchłaniająca pot, biustonosze, bluzy, kombinezony,
boty, buty, buty narciarskie, korki do butów piłkarskich, buty
sportowe, buty sznurowane, cholewki do butów, cholewki do obuwia, czapki [nakrycia głowy], czepki kąpielowe,
daszki [nakrycia głowy], daszki do czapek, drewniaki, dzianina [odzież], getry, kalosze, kapelusze, kąpielówki, kieszenie
do odzieży, kostiumy kąpielowe, koszule, koszule z krótkimi rękawami, koszulki gimnastyczne, kurtki [odzież], kurtki

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 26.13.01
(510), (511) 32 Napoje bezalkoholowe, Soki, nektary i napoje owocowe, wieloowocowe, warzywne oraz owocowo-warzywne, Przecierowe soki, Soki, nektary i napoje owocowe,
wieloowocowe, warzywne oraz owocowo-warzywne z dodatkiem mikro- i/lub makroelementów i/lub witamin, Wody
mineralne, stołowe i źródlane, Wody smakowe, Napoje musujące, Napoje izotoniczne i energetyzujące, Syropy, koncentraty, zaprawy, wyciągi, esencje i inne preparaty do produkcji
napojów, Proszki i pastylki do otrzymywania napojów musujących, Napoje instant zawarte w klasie 32.

(531) 27.05.01, 05.03.11, 05.03.13
(510), (511) 33 Wódka.
(210)
(731)
(540)
(540)

538035
(220) 2021 12 22
TXM SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
UNIQ ME

Nr ZT06/2022
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wełniane lub futrzane z kapturem, legginsy, majtki, majtki
dziecięce, nakrycia głowy, nakrycia głowy [odzież], obuwie,
obuwie gimnastyczne, obuwie piłkarskie, obuwie plażowe,
obuwie sportowe, odzież, odzież dla kolarzy, odzież gimnastyczna, odzież gotowa, odzież ze skóry, odzież z imitacji
skóry, okrycia wierzchnie [odzież], palta, pantofle domowe,
pantofle kąpielowe, paski [odzież], peleryny, buty piłkarskie,
płaszcze, płaszcze kąpielowe, podeszwy butów, podkoszulki,
podszewki [elementy ubrań], półbuty, rękawice narciarskie,
rękawiczki [odzież], rękawiczki z jednym palcem, sandały,
sandały kąpielowe, skarpetki, slipy, spodnie, spódnice, spódnico-spodenki tenisowe, staniki, stroje kąpielowe, stroje plażowe, sukienki, swetry, szale, szaliki, trykoty [ubrania], t-shirty.
538040
(220) 2021 12 21
FIXIT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FIXIT24
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.07.03, 27.07.17, 29.01.14
(510), (511) 35 Doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, zarządzanie holdingami, usługi marketingowe, usługi w zakresie badania opinii
rynku, usługi w zakresie zarządzania centrum informacyjnym, publikowanie tekstów reklamowych, usługi reklamowe
z wykorzystaniem wszystkich metod słownych, dźwiękowych, audiowizualnych, multimedialnych i internetowych,
dystrybucja materiałów reklamowych, promocja usług budowlanych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych
związanych z prowadzeniem usług budowlanych i architektonicznych, organizacja wystaw, targów i konkursów w celach reklamowych i handlowych, prenumerata czasopism,
36 Usługi administrowania nieruchomości, usługi zarządzania nieruchomościami, doradztwo w zakresie nieruchomości, dzierżawy nieruchomości, finansowanie nieruchomości,
pośrednictwo w sprawach majątku nieruchomego, wycena
nieruchomości, pośrednictwo i doradztwo związane z kupnem, sprzedażą i najmem nieruchomości, takich jak: mieszkania, powierzchnie biurowe, powierzchnie handlowe i produkcyjne, powierzchnie magazynowe, grunty, zarządzanie
majątkiem nieruchomym, agencje nieruchomości, sprzedaż
nieruchomości, wynajem mieszkań i pomieszczeń biurowych, Usługi zarządzania nieruchomościami, usługi konsultingowe w tej dziedzinie, Analizy finansowe, Usługi związane
z optymalizacją kosztów eksploatacyjnych nieruchomości,
Agencje kredytowe, agencje mieszkaniowe, agencje pośrednictwa w handlu nieruchomościami i zarządzania nieruchomościami, 37 Usługi budowlane, konsultacje budowlane,
usługi doradztwa budowlanego, doradztwo inżynieryjne,
usługi budowlane i konstrukcyjne, usługi budowlane i naprawy budynków, konsultacje w zakresie nadzoru budowlanego, usługi budowlane w zakresie stawiania budynków, usługi
budowlane w zakresie budynków mieszkalnych, usługi inspekcji budowlanej, usługi nadzoru budowlanego w zakresie
projektów budowlanych, usługi budowlane w zakresie budowania na potrzeby przemysłu, usługi nadzoru budowlanego w zakresie projektów dotyczących nieruchomości usługi
remontowo-budowlane w zakresie nieruchomości, Budowa
budynków mieszkalnych, usługowych, biurowych, przemysłowych i handlowych, budowa magazynów oraz obiektów
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sportowych, wykonywanie robót budowlanych w zakresie
obiektów mostowych, liniowych i rozdzielczych obiektów
liniowych: rurociągów, linii elektrycznych i telekomunikacyjnych, wykonywanie robót budowlanych w zakresie obiektów
górniczych i produkcyjnych, wykonywanie robót budowlanych w zakresie montażu i wznoszenia budynków i budowli
z elementów prefabrykowanych, budowa dróg kołowych
i szynowych, roboty nawierzchniowe dla potrzeb budowy
obiektów sportowych, informacja budowlana, nadzór budowlany, roboty budowlane oraz eksploatacja techniczna
nieruchomości, a mianowicie: zapewnienie sprawnego funkcjonowania obiektów poprzez obsługę i konserwację zainstalowanych urządzeń i instalacji w trybie stacjonarnym 24/h,
zapewnienie sprawnego funkcjonowania obiektów poprzez
obsługę i konserwację zainstalowanych urządzeń i instalacji
w trybie zgłoszeniowym, organizowanie pogotowia technicznego, bieżący nadzór konserwatorski nad zarządzanym
budynkiem i firmami serwisowymi, wykonywanie bieżących
prac konserwatorskich, sporządzanie, nadzór nad realizacją
i rozliczanie planów remontów i modernizacji obiektów, Serwisy instalacji i urządzeń technicznych, Instalacja, konserwacja i naprawa urządzeń technicznych: elektrycznych, klimatyzacyjnych, dźwigów, instalacji hydraulicznych, centralnego
ogrzewania, Eksploatacja i konserwacja wewnętrznych sieci
(instalacji) teletechnicznych, Usuwanie awarii i usługi polegające na zagwarantowaniu ciągłości funkcjonowania i bezpieczeństwa nieruchomości - usługi całodobowego pogotowania techniczno-naprawczego, Usługi w zakresie instalowania,
przeglądów, konserwacji i napraw elektronicznych urządzeń przeciwwłamaniowych, zabezpieczeń elektroniczno-mechanicznych, systemów alarmowych, wykonawstwo
w zakresie prac budowlanych, Wykonawstwo w zakresie
prac instalacyjnych obejmujące następujące systemy/urządzenia/instalacje: System Sygnalizacji Pożarowej, Dźwiękowy
System Ostrzegawczy, Stałe Urządzenia Gaśnicze Wodne,
Instalacja Hydrantowa, Pompownie Pożarowe, Zbiorniki zapasu wody do celów Ppoż., Systemy elektro-energetyczne,
instalacje grzewcze, instalacje chłodnicze, instalacje wodno-kanalizacyjne, instalacje wentylacyjne, instalacje klimatyzacyjne, instalacje sanitarne, instalacje gazowe, montaż ww.
instalacji, modernizacja ww. instalacji, Wykonywanie instalacji automatyki BMS, uruchamianie instalacji, wykonywanie
prób oraz regulacji wykonanych instalacji, roboty budowlano-instalacyjne, usługi w zakresie izolacji i uszczelniania
budynków, murowanie, tynkowanie, malowanie, montaż
rusztowań, wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich, usługi, dekarskie, hydrauliczne, renowacyjne,
Czyszczenie obiektów, sprzątanie i czyszczenie budowli
od wewnątrz i od zewnątrz, wynajem sprzętu budowlanego
i burzącego wraz z obsługa operatorską, renowacja instalacji elektrycznych, usługi w zakresie instalacji elektrycznych,
usługi wykonawców instalacji elektrycznych udzielanie informacji w związku z naprawą lub konserwacją elektrycznych
urządzeń i instalacji do gotowania naprawa i konserwacja
instalacji gazowych i elektrycznych, naprawa lub konserwacja elektrycznych urządzeń i instalacji do gotowania, wypożyczanie maszyn i urządzeń budowlanych, 39 Wynajmowanie pojazdów zwłaszcza samochodów osobowych, ciężarowych i dostawczych, wynajmowanie samochodów z kierowcą, składowanie i transport materiałów eksploatacyjnych,
prowadzenie magazynu części zamiennych, wynajmowanie
garaży, wynajmowanie miejsc na parkingi, przechowywanie,
rozprowadzanie, towarów, holowanie, pakowanie i konfekcjonowanie towarów, 40 Utylizacja materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych, Blacharstwo, 42 Projektowanie
i rozwój oprogramowania w zakresie usług administrowania
i zarządzania nieruchomościami, Usługi projektowe i wzor-
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nictwo przemysłowe w zakresie budownictwa, materiałów
budowlanych, projektowanie dekoracji wnętrz, sprawozdania techniczne, badania naukowe i badawczo-rozwojowe
w zakresie usług administrowania i zarządzania nieruchomościami, analizy inżynieryjne, doradztwo w zakresie ochrony
środowiska, tworzenie lub wdrażanie oprogramowania albo
sprzętu komputerowego, usługi doradcze i konsultacyjne
w zakresie ochrony naturalnego środowiska człowieka, Przeglądy serwisowe instalacji i urządzeń technicznych, Okresowa kontrola stanu technicznego budynków i budowli,
Usługi doradcze i konsultacyjne w zakresie doboru sprzętu,
urządzeń i środków służących do zapewnienia ochrony naturalnego środowiska człowieka, 45 Badania prawne, usługi
doradcze i konsultacyjne w zakresie doboru sprzętu, urządzeń i środków służących do zapewnienia bezpieczeństwa
osób i mienia, higieny i ochrony nieruchomości, Monitoring
systemów bezpieczeństwa i antywłamaniowych, Usługi
pogotowia ochroniarskiego, Zdalne monitorowanie obiektów, Administrowanie własnością intelektualną, udzielanie
i nabywanie licencji i innych upoważnień w zakresie praw
własności intelektualnej, w tym handlowej i przemysłowej,
udzielanie licencji na korzystanie ze wspólnych znaków towarowych gwarancyjnych i innych oznaczeń potwierdzających określone cechy towarów lub usług albo podmiotów,
doradztwo w zakresie własności intelektualnej.
(210)
(731)
(540)
(540)

538052
(220) 2021 12 23
OLEŚ RYSZARD DEKOR-ART, Katowice
(znak słowno-graficzny)
ZIOŁOWA REHABILITACJA

(531) 27.05.05, 05.03.11, 05.03.13, 05.03.14, 29.01.13
(510), (511) 3 Aloesowe preparaty do celów kosmetycznych,
Kosmetyki, Kremy kosmetyczne, Preparaty kosmetyczne
do kąpieli, Ziołowe preparaty kosmetyczne do kąpieli, Ekstrakty ziołowe do celów kosmetycznych, Szampony ziołowe,
Mydła ziołowe, Maseczki ziołowe, Kosmetyki do masażu,
Preparaty kosmetyczne do pielęgnacji skóry, Preparaty kosmetyczne do regeneracji i odnowy skóry, Ziołowe preparaty kosmetyczne do pielęgnacji i odnowy skóry, Mleczka
kosmetyczne, Mieszaniny zapachowe, Olejki toaletowe,
Olejki esencjonalne, Olejki do celów kosmetycznych, Środki
pielęgnacyjne do masażu, Maści do celów kosmetycznych,
Tłuszcze do celów kosmetycznych, Żele do pielęgnacji ciała, Preparaty kosmetyczne do opalania, Olejek żywokostowy, Maści żywokostowe, Emulsje żywokostowe do ciała,
5 Preparaty do pielęgnacji zdrowia na bazie ziół, Herbaty
ziołowe do celów leczniczych, Maści do celów leczniczych,
Maści ziołowe do celów leczniczych, Mydła ziołowe lecznicze, Okłady z ziół, Żele do celów medycznych, Preparaty farmaceutyczne wspomagające gojenie się podrażnień oraz odnowę i regenerację skóry, Preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, Preparaty farmaceutyczne przeciw oparzeniom
słonecznym, Ekstrakty ziołowe do celów medycznych, Środki
uśmierzające ból, Korzenie lekarskie, Oleje lecznicze, Zioła
do palenia do celów leczniczych, Zioła lecznicze, 44 Aromaterapia, Fizjoterapia, Placówki rekonwalescencji, Usługi doradcze
w zakresie zdrowia, Usługi medycyny alternatywnej.

Nr ZT06/2022

538073
(220) 2021 12 23
EU-ALINA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wólka Kosowska
(540) (znak słowny)
(540) SKLV
(510), (511) 25 Skarpetki, pończochy, rajstopy, legginsy
spodnie, bielizna osobista.

(210)
(731)

538074
(220) 2021 12 23
KORAL TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowy Sącz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) koral trade
(210)
(731)

(531)

24.15.01, 24.15.13, 27.05.01, 29.01.12, 26.01.02, 26.01.05,
26.01.18, 26.01.20
(510), (511) 35 Usługi w zakresie prowadzenia hurtowni towarów spożywczych takich jak: mleko produkty mleczarskie,
jaja, tłuszcze mięso, ryby, owoce morza, tłuszcze zwierzęce
i roślinne, mąka, chleb i wyroby piekarskie cukier, kawa, herbata, kakao i czekolada, wyroby cukiernicze i słodycze, lody
i desery lodowe, przyprawy, owoce, warzywa i zioła, napoje
bezalkoholowe, wyroby tytoniowe, Usługi w zakresie prowadzenia sprzedaży detalicznej wyżej wymienionych towarów, Reklama na rzecz osób trzecich, Sprzedaż promocyjna
towarów, Promocja usług na rzecz osób trzecich, 39 Transport drogowy towarów, w tym przewożonych w warunkach
chłodniczych, Usługi wynajmu samochodów ciężarowych,
w tym samochodów-chłodni, Magazynowanie i składowanie towarów, w tych przechowywanie ich w chłodniach.
(210)
(731)
(540)
(540)

538078
(220) 2021 12 23
MIŚTAK AGATA, Kraków
(znak słowno-graficzny)
GF GraceFull COSMETICS

(531) 27.05.01, 27.05.10
(510), (511) 3 Kosmetyki, Kosmetyki w postaci kremów, Kremy do twarzy i ciała [kosmetyki], Zestawy kosmetyków, Środki nawilżające [kosmetyki], Środki do pielęgnacji skóry, Środki
do mycia twarzy i ciała, Kosmetyki do makijażu, Mydła, Perfumy, Kosmetyki do włosów z wyłączeniem farb do włosów.

Nr ZT06/2022
(210)
(731)
(540)
(540)
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538080
(220) 2021 12 23
KUSZLIK JAKUB KUBUS, Kraków
(znak słowno-graficzny)
mellow BOTANICS

(531) 29.01.15, 27.05.01, 05.05.20, 05.05.21, 26.13.25
(510), (511) 3 Kosmetyki, 5 Suplementy diety.
538100
(220) 2021 12 23
MATCZAK GRZEGORZ, TOMASZEWSKA JOLANTA
PROBIO KOŁO SPÓŁKA CYWILNA, Koło
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ProBio KOŁO
(210)
(731)

(531)

27.05.01, 24.01.03, 24.01.13, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.12,
26.01.16, 26.01.18, 29.01.12
(510), (511) 5 Suplementy diety, Suplementy żywnościowe,
Probiotyki (suplementy), Przeciwutleniające suplementy,
Suplementy prebiotyczne, Suplementy ziołowe, Mineralne
suplementy diety, Suplementy z siarą, Białkowe suplementy
diety, Przeciwutleniające suplementy diety, Odżywcze suplementy diety, Suplementy z wapniem, Mineralne suplementy
odżywcze, Suplementy mineralne do żywności, Suplementy diety zawierające propolis, Suplementy diety zawierające
glukozę, Suplementy diety zawierające białko, Suplementy
diety zawierające drożdże, Suplementy dietetyczne i odżywcze, Suplementy diety zawierające lecytynę, Suplementy
diety zawierające alginiany, Suplementy diety zawierające
kazeinę, Suplementy diety zawierające enzymy, Suplementy diety dla niemowląt, Suplementy diety z pszenicy, Suplementy diety z cynkiem, Suplementy diety dla ludzi, Suplementy ziołowe w płynie, Suplementy diety dla sportowców,
Suplementy diety w płynie, Suplementy odżywcze w płynie,
Suplementy diety z chlorelli, Suplementy diety zawierające
olej lniany, Suplementy diety zawierające siemię lniane, Suplementy diety zawierające mleczko pszczele, Mineralne
suplementy diety dla ludzi, Suplementy diety zawierające
kiełki pszenicy, Suplementy diety do użytku dietetycznego,
Suplementy diety do użytku medycznego, Suplementy diety zawierające pyłek kwiatowy, Suplementy diety i preparaty dietetyczne, Suplementy diety dla zwierząt domowych,
Suplementy diety do kontroli cholesterolu, Suplementy
diety z białkiem sojowym, Suplementy diety zawierające
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izoflawony sojowe, Suplementy witaminowe w postaci plastrów, Suplementy diety ze sproszkowanym białkiem, Suplementy diety o działaniu kosmetycznym, Suplementy diety
zawierające węgiel aktywny, Suplementy diety z kwasem
foliowym, Suplementy żywnościowe w postaci proszku,
Suplementy diety zawierające pyłek sosnowy, Nutraceutyki do stosowania jako suplementy diety, Suplementy diety
sporządzone głównie z minerałów, Suplementy diety sporządzone głównie z witamin, Suplementy diety składające
się z aminokwasów, Naturalne suplementy diety do leczenia
klaustrofobii, Suplementy diety składające się z witamin, Tabletki zawierające wapń jako suplementy diety, Suplementy
diety poprawiające kondycję i wytrzymałość, Suplementy
diety ze sproszkowanymi jagodami acai, Suplementy diety
stosowane w poście modyfikowanym, Zdrowotne suplementy diety sporządzone głównie z minerałów, Suplementy
witaminowe do stosowania w dializie nerkowej, Suplementy
diety składające się z pierwiastków śladowych, Suplementy
odżywcze składające się głównie z magnezu, Suplementy odżywcze składające się głównie z wapnia, Suplementy
diety składające się głównie z magnezu, Suplementy diety
składające się głównie z żelaza, Suplementy odżywcze składające się głównie z cynku, Suplementy diety składające
się głównie z wapnia, Suplementy odżywcze składające się
głównie z żelaza, Suplementy żywnościowe wspomagające
zdrowie, zawierające żeń-szeń, Suplementy diety dla osób
ze specjalnymi wymaganiami dietetycznymi, Suplementy
odżywcze ze skrobi przystosowane do celów medycznych,
Suplementy odżywcze składające się z ekstraktów z grzybów, Suplementy diety dla ludzi nieprzeznaczone do celów leczniczych, Suplementy żywnościowe wspomagające
zdrowie, zawierające czerwony żeń-szeń, Suplementy diety
w proszku zawierające zarodniki Ganoderma lucidum, Ziołowe suplementy diety dla osób o szczególnych wymaganiach dietetycznych, Suplementy wzmacniające zawierające
preparaty parafarmaceutyczne stosowane profilaktycznie
i dla rekonwalescentów, Probiotyczne preparaty bakteryjne
do użytku medycznego, Preparaty probiotyczne do celów
medycznych pomagające w utrzymaniu naturalnej równowagi flory w układzie trawiennym, Probiotyczne preparaty
bakteryjne do użytku weterynaryjnego, 35 Usługi sprzedaży
detalicznej i hurtowej w zakresie następujących towarów:
suplementy diety, suplementy żywnościowe, probiotyki
(suplementy), przeciwutleniające suplementy, suplementy
prebiotyczne, suplementy ziołowe, mineralne suplementy
diety, suplementy z siarą, białkowe suplementy diety, przeciwutleniające suplementy diety, odżywcze suplementy diety, suplementy z wapniem, mineralne suplementy odżywcze, suplementy mineralne do żywności, suplementy diety
zawierające propolis, suplementy diety zawierające glukozę,
suplementy diety zawierające białko, suplementy diety zawierające drożdże, suplementy dietetyczne i odżywcze,
suplementy diety zawierające lecytynę, suplementy diety
zawierające alginiany, suplementy diety zawierające kazeinę,
suplementy diety zawierające enzymy, suplementy diety dla
niemowląt, suplementy diety z pszenicy, suplementy diety
z cynkiem, suplementy diety dla ludzi, suplementy ziołowe
w płynie, suplementy diety dla sportowców, suplementy
diety w płynie, suplementy odżywcze w płynie, suplementy diety z chlorelli, suplementy diety zawierające olej lniany,
suplementy diety zawierające siemię lniane, suplementy
diety zawierające mleczko pszczele, mineralne suplementy
diety dla ludzi, suplementy diety zawierające kiełki pszenicy, suplementy diety do użytku dietetycznego, suplementy
diety do użytku medycznego, suplementy diety zawierające pyłek kwiatowy, suplementy diety i preparaty dietetyczne, suplementy diety dla zwierząt domowych, suplementy
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diety do kontroli cholesterolu, suplementy diety z białkiem
sojowym, suplementy diety zawierające izoflawony sojowe,
suplementy witaminowe w postaci plastrów, suplementy
diety ze sproszkowanym białkiem, suplementy diety o działaniu kosmetycznym, suplementy diety zawierające węgiel
aktywny, suplementy diety z kwasem foliowym, suplementy
żywnościowe w postaci proszku, suplementy diety zawierające pyłek sosnowy, nutraceutyki do stosowania jako suplementy diety, suplementy diety sporządzone głównie z minerałów, suplementy diety sporządzone głównie z witamin,
suplementy diety składające się z aminokwasów, naturalne
suplementy diety do leczenia klaustrofobii, suplementy diety składające się z witamin, tabletki zawierające wapń jako
suplementy diety, suplementy diety poprawiające kondycję i wytrzymałość, suplementy diety ze sproszkowanymi
jagodami acai, suplementy diety stosowane w poście modyfikowanym, zdrowotne suplementy diety sporządzone
głównie z minerałów, suplementy witaminowe do stosowania w dializie nerkowej, suplementy diety składające się
z pierwiastków śladowych, suplementy odżywcze składające
się głównie z magnezu, suplementy odżywcze składające się
głównie z wapnia, suplementy diety składające się głównie
z magnezu, suplementy diety składające się głównie z żelaza,
suplementy odżywcze składające się głównie z cynku, suplementy diety składające się głównie z wapnia, suplementy
odżywcze składające się głównie z żelaza, suplementy żywnościowe wspomagające zdrowie zawierające żeń-szeń, suplementy diety dla osób ze specjalnymi wymaganiami dietetycznymi, suplementy odżywcze ze skrobi przystosowane
do celów medycznych, suplementy odżywcze składające się
z ekstraktów z grzybów, suplementy diety dla ludzi nieprzeznaczone do celów leczniczych, suplementy żywnościowe
wspomagające zdrowie zawierające czerwony żeń-szeń, suplementy diety w proszku zawierające zarodniki Ganoderma
lucidum, ziołowe suplementy diety dla osób o szczególnych
wymaganiach dietetycznych, suplementy wzmacniające
zawierające preparaty parafarmaceutyczne stosowane profilaktycznie i dla rekonwalescentów, probiotyczne preparaty
bakteryjne do użytku medycznego, preparaty probiotyczne
do celów medycznych pomagające w utrzymaniu naturalnej
równowagi flory w układzie trawiennym, probiotyczne preparaty bakteryjne do użytku weterynaryjnego.
(210)
(731)
(540)
(540)

538120
(220) 2021 12 27
GOŹDZIALSKA PAULINA, Berlin, DE
(znak słowno-graficzny)
bezpieczne niemowle

(531) 27.05.01, 29.01.12, 02.09.15
(510), (511) 9 Interaktywne publikacje elektroniczne; Publikacje elektroniczne; Publikacje elektroniczne, do pobrania;
Książki w formacie cyfrowym do pobierania z Internetu;
Edukacyjne materiały na zajęcia, do pobrania; Książki elektroniczne do pobrania; E-booki; Biuletyny elektroniczne
do pobrania, Ochraniacze czaszki do ochrony przed urazami, Ochraniacze termiczne [odzież] do ochrony przed
wypadkami lub urazami, Ochraniacze twarzy do ochrony
przed wypadkami lub urazami, Ochraniacze zabezpieczające ciało przed urazami, Osłony do gniazdek elektrycznych,
Elastyczne powłoki (osłony) do kabli elektrycznych, Osłony
na kable elektryczne, Powłoki [osłony] kabli elektrycznych,
Alarmy dla niemowląt, Urządzenia do monitorowania nie-
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mowląt, Urządzenia odsłuchowe do monitorowania niemowląt, Urządzenia wideo do monitorowania niemowląt,
16 Drukowane materiały edukacyjne; Biuletyny informacyjne; Biuletyny [materiały drukowane]; Książki; Książki dla dzieci; Książki edukacyjne; Książki informacyjne; Książki dla rodziców i opiekunów dzieci; Drukowane materiały dydaktyczne;
Materiały edukacyjne i instruktażowe; Segregatory, w tym
edukacyjne; Kalendarze; Zakładki; Pamiętniki; Dzienniki,
18 Nosidełka dla niemowląt do noszenia na ciele, Nosidełka
do noszenia niemowląt przez ramię, Nosidełka kangurki niemowlęce, Nosidełka [plecaki] do noszenia niemowląt, Chusty do noszenia niemowląt, Plecaki do noszenia niemowląt,
Torby na akcesoria do przewijania, Torby na pieluchy, Torby,
20 Bramki zabezpieczające, niemetalowe, dla niemowląt,
dzieci i zwierząt domowych, 24 Śpiworki dla niemowląt,
Śpiworki z kapturem dla niemowląt, Kocyki do owijania niemowląt, Kocyki dla niemowląt [rożki], Koce dla niemowląt,
Bielizna pościelowa dla niemowląt, 25 Wyprawki dla noworodków, Wyprawki dla niemowląt, Wyprawki dziecięce
[odzież], Śliniaki dla niemowląt [niepapierowe], Śliniaki dla
niemowląt z tworzyw sztucznych, Bielizna dla niemowląt,
35 Usługi planowania w zakresie reklamy, Usługi reklamowe
i marketingowe, Usługi reklamowe i marketingowe online,
Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, Usługi reklamowe, w tym reklama on-line w sieci komputerowej, Usługi
reklamowe, w szczególności w zakresie promocji towarów,
Usługi reklamowe i marketingowe świadczone za pośrednictwem bloga, Usługi reklamowe i marketingowe świadczone
za pomocą mediów społecznościowych, Usługi reklamowe
w celu zwiększania świadomości społecznej w zakresie kwestii związanych z bezpieczeństwem niemowląt i dzieci oraz
dobrostanem rodziny, Promocja sprzedaży, Usługi w zakresie promocji sprzedaży, Usługi w zakresie reklamy i promocji
sprzedaży, Prezentowanie towarów w mediach dla celów
sprzedaży detalicznej, Doradztwo marketingowe w zakresie
mediów społecznościowych, Sprzedaż oraz sprzedaż on-line produktów związanych z bezpieczeństwem niemowląt
i dzieci oraz rodzicielstwem, 38 Komunikacja za pośrednictwem blogów online; Usługi komunikacji internetowej;
Transmisja audio; Transmisja krótkich wiadomości; Transmisja
dźwięku, wideo i informacji; Fora [pokoje rozmów] dla serwisów społecznościowych, 41 Wydawanie książek, Publikowanie książek i innych materiałów drukowanych, Publikowanie
on-line, Nauczanie, Kształcenie, Rozrywka, Szkolenia i kursy
w zakresie bezpieczeństwa, pielęgnacji, higieny i zdrowego
rozwoju dzieci oraz dobrostanu rodziców i rodziny, materiały edukacyjne/szkoleniowe o tematyce związanej z bezpieczeństwem, pielęgnacją, higieną i zdrowym rozwojem
dzieci, Organizacja spotkań edukacyjnych dla rodziców
i dzieci, Zajęcia zorganizowane, dla kobiet w ciąży, rodziców
oraz opiekunów niemowląt [rozrywka / edukacja], Usługi
edukacyjne świadczone dla rodziców i opiekunów, Usługi
edukacyjne świadczone dla jednostek administracyjnych,
Usługi edukacyjne związane z bezpieczeństwem niemowląt i dzieci oraz dobrostanem rodziców i rodziny, Szkolenia
w zakresie bezpieczeństwa, pielęgnacji, higieny i zdrowego
rozwoju niemowląt i dzieci, Publikowanie książek, Publikowanie książek, czasopism, Publikowanie książek edukacyjnych,
Publikowanie multimedialne książek, Publikowanie książek
i recenzji, Usługi pisania blogów, Publikowanie, Publikowanie
tekstów, Publikowanie drogą elektroniczną, Publikowanie
elektroniczne, Publikowanie multimediów, Publikowanie
literatury instruktażowej, Nauczanie, Edukacja [nauczanie],
Udostępnianie publikacji on-line, Udostępnianie informacji
o nauczaniu on-line, Publikacja materiałów edukacyjnych,
Rozpowszechnianie materiałów edukacyjnych, Opracowywanie materiałów edukacyjnych, Publikowanie materiałów
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drukowanych, Publikowanie dydaktycznych materiałów
edukacyjnych, Publikacja multimedialna materiałów drukowanych, Publikowanie materiałów multimedialnych online,
Publikacja i redagowanie materiałów drukowanych, Publikowanie materiałów drukowanych i publikacji drukowanych,
Edukacja, Edukacja dorosłych, Szkolenia edukacyjne, Seminaria edukacyjne, Prowadzenie kursów edukacyjnych, Organizowanie kongresów edukacyjnych, Organizowanie kongresów i konferencji w celach kulturalnych i edukacyjnych, Publikowanie tekstów edukacyjnych, Organizowanie zjazdów
edukacyjnych, Organizacja konferencji edukacyjnych, Organizowanie seminariów, Organizowanie seminariów edukacyjnych, Prowadzenie imprez edukacyjnych, Organizowanie
imprez edukacyjnych, Konkursy (Organizowanie -) [edukacja
lub rozrywka], Wydawanie biuletynów, Usługi w zakresie publikacji biuletynów.
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(531)

05.03.11, 05.03.14, 26.04.16, 26.13.01, 27.05.09, 27.05.10,
27.05.17, 29.01.15
(510), (511) 5 Suplementy diety dla ludzi - mające w szczególności postać proszku do rozpuszczenia w wodzie, soku
lub innym płynie, Preparaty witaminowe, Preparaty dietetyczne nie do użytku medycznego, Suplementy odżywcze,
Preparaty zawierające witaminę C, Dodatki witaminowe,
Suplementy diety sporządzone głównie z witamin.
538145
(220) 2021 12 27
PRACOWNICZY ZWIĄZEK ZAWODOWY JSW,
Pawłowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) JSW PZZ

(210)
(731)

538123
(220) 2021 12 27
EKAMEDICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Kozy
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EkaMedica Naturalnie znaczy zdrowo GREENPURI
(210)
(731)

(531) 02.09.20, 27.05.01, 27.05.17, 29.01.14
(510), (511) 45 Usługi prawne związane z negocjacją kontraktów dla osób trzecich.
(210)
(731)
(540)
(540)

05.03.11, 05.03.14, 26.13.01, 26.04.16, 27.05.09, 27.05.10,
27.05.17, 29.01.13
(510), (511) 5 Suplementy diety dla ludzi - mające w szczególności postać proszku do rozpuszczenia w wodzie, soku
lub innym płynie, Preparaty witaminowe, Preparaty dietetyczne nie do użytku medycznego, Suplementy odżywcze,
Suplementy diety poprawiające kondycję i wytrzymałość.

538152
(220) 2021 12 27
ARCHICIŃSKA-POWALSKA DOROTA, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
MATKA nieDOSKONAŁA

(531)

538126
(220) 2021 12 27
EKAMEDICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Kozy
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EkaMedica Naturalnie znaczy zdrowo POMAWITKA C

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 27.05.05, 26.04.16, 26.13.01, 29.01.15
(510), (511) 41 Prowadzenie kursów, seminariów i warsztatów w zakresie edukacji fizycznej, zajęć fitness i zdrowego
odżywiania, Prowadzenie zajęć dotyczących redukcji wagi,
Prowadzenie zajęć w zakresie odżywiania, Prowadzenie zajęć w zakresie ćwiczeń fizycznych, Organizowanie szkoleń
w dziedzinie opieki zdrowotnej i żywienia, Usługi w zakresie
edukacji dietetycznej, Zapewnianie kursów edukacyjnych
związanych z dietą, Szkolenie w zakresie diety, Usługi studia
nagrań, Usługi studia do prób [nagrywanie], Usługi studiów
nagrań, filmowych, wideo i telewizyjnych, Produkcja edukacyjnych nagrań dźwiękowych i wideo, Organizowanie
zajęć sportowych i rekreacyjnych, Usługi wydawnicze, Publikowanie książek, Publikowanie drukowanych materiałów
edukacyjnych, 44 Usługi diagnozy psychologicznej, Usługi
psychologów, Usługi psychoterapeutyczne, Usługi terapii głosu i terapii logopedycznej, Usługi w zakresie ocen
i badań psychologicznych, Usługi w zakresie terapii mowy,
Usługi w zakresie terapii zajęciowej, Badania psychologiczne, Doradztwo psychologiczne, Fizjoterapia, Konsultacje
psychologiczne, Opieka psychologiczna, Porady psychologiczne, Przeprowadzanie ocen i badan psychologicznych,
Przeprowadzanie testów psychologicznych, Terapia mowy,
Terapia zajęciowa i rehabilitacja, Terapia psychologiczna dla
małych dzieci.
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538158
(220) 2021 12 24
CHEMICZNO-FARMACEUTYCZNA SPÓŁDZIELNIA
PRACY ESPEFA, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) Espinosine
(510), (511) 5 Leki dla ludzi, suplementy diety, preparaty farmaceutyczne.
(210)
(731)

538160
(220) 2021 12 24
CHEMICZNO-FARMACEUTYCZNA SPÓŁDZIELNIA
PRACY ESPEFA, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) Espinosine forte
(510), (511) 5 Leki dla ludzi, suplementy diety, preparaty farmaceutyczne.
(210)
(731)

538162
(220) 2021 12 27
CENTRUM INŻYNIERYJNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Bielsko-Biała
(540) (znak słowny)
(540) GANTT.PL
(510), (511) 9 Aplikacje do zarządzania procesami biznesowymi, Aplikacje do zarządzania organizacją pracy, Aplikacje
do zarządzania wydajnością firmy.
(210)
(731)

(210) 538177
(220) 2021 12 24
(731) SIEWIERSKI ELIGIUSZ ELEK INVEST, Zakopane
(540) (znak słowny)
(540) ELKOWY ZAKĄTEK
(510), (511) 36 Agencja wynajmu zakwaterowania [mieszkania], Agencje mieszkaniowe [mieszkania], Agencje mieszkaniowe (nieruchomości), Agencje nieruchomości, Biura
pośrednictwa handlu nieruchomościami, Biuro wynajmu
mieszkań, Doradztwo w dziedzinie zakupu nieruchomości,
Doradztwo w zakresie inwestycji mieszkaniowych, Doradztwo w zakresie nieruchomości, Dostarczanie informacji dotyczących nieruchomości, Dzierżawa biur, Dzierżawa budynków, Dzierżawa domów, Dzierżawa gruntu, Dzierżawa i wynajem pomieszczeń handlowych, Dzierżawa lub wynajem
budynków, Dzierżawa nieruchomości posiadanych na własność, Dzierżawa nieruchomości [tylko nieruchomości], Inwestowanie kapitału w nieruchomości, Inwestowanie w nieruchomości, inwestycje majątkowe [nieruchomości], Nabywanie gruntów przeznaczonych do dzierżawy, Nabywanie
nieruchomości [dla osób trzecich], Nabywanie nieruchomości na rzecz osób trzecich, Organizacja najmu nieruchomości handlowych, Organizowanie najmu nieruchomości
na wynajem, Organizowanie umów dzierżawy i najmu nieruchomości, Organizowanie najmu mieszkań, Organizowanie
wynajmu nieruchomości, Planowanie inwestycji w nieruchomości, Pobieranie czynszu, Pomoc w zakresie nabywania
nieruchomości i w zakresie udziałów finansowych w nieruchomościach, Pomoc w zakupie nieruchomości, Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, Powiernictwo nieruchomości, Skomputeryzowane usługi informacyjne dotyczące
nieruchomości, Timesharing nieruchomości, Udzielanie informacji dotyczących nieruchomości, Udzielanie informacji
dotyczących zarządzania ziemią, Udzielanie informacji dotyczących kwestii nieruchomości za pośrednictwem Internetu,
Udzielanie informacji w zakresie dzierżawy ziemi, Udzielanie
informacji związanych z wynajmem budynków, Usługi agencji lub pośrednictwo w zakresie wynajmu gruntów, Usługi
agencji nieruchomości dotyczące sprzedaży i wynajmu budynków, Usługi agencji nieruchomości związane z kupnem
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i sprzedażą ziemi, Usługi agencji nieruchomości w zakresie
wynajmu budynków, Usługi agencji nieruchomości związane z kupnem i sprzedażą budynków, Usługi agencji nieruchomości w zakresie dzierżawy ziemi, Usługi agencji pośrednictwa nieruchomości mieszkaniowych, Usługi agencji
w zakresie dzierżawy nieruchomości, Usługi agencji w zakresie sprzedaży nieruchomości za prowizję, Usługi agencji
w zakresie komercyjnych nieruchomości, Usługi agencyjne
lub pośrednictwo w zakresie wynajmu budynków, Usługi
doradcze dotyczące nieruchomości, Usługi doradcze dotyczące własności nieruchomości, Usługi doradztwa inwestycyjnego dotyczące nieruchomości, Usługi nabywania
gruntu, Usługi nabywania gruntu [w imieniu osób trzecich],
Usługi nabywania nieruchomości, Usługi powiernicze w zakresie nieruchomości, Usługi w zakresie inwestowania w nieruchomości, Usługi w zakresie nieruchomości, Usługi w zakresie nieruchomości związane z zarządzaniem inwestycjami w majątek nieruchomy, Usługi w zakresie zakwaterowań,
Usługi wynajmu mieszkań, Usługi zarządzania inwestycjami
w zakresie nieruchomości, Usługi zarządzania majątkiem
nieruchomym dotyczące transakcji w zakresie nieruchomości, Usługi związane z majątkiem nieruchomym, Wybór
i nabywanie nieruchomości [w imieniu osób trzecich], Wynajem biur do coworkingu, Wynajem budynków, Wynajem
domów, Wynajem domów do wynajęcia, Wynajem i dzierżawa zakwaterowania stałego, Wynajem mieszkań, Wynajem
mieszkań i pomieszczeń biurowych, Wynajem mieszkań, studio i pokoi, Wynajem nieruchomości, Wynajem nieruchomości i majątku, Wynajem pomieszczeń biurowych, Wynajem
pomieszczeń handlowych, Wynajem powierzchni biurowej,
Wynajem zakwaterowania [mieszkania], Wynajmowanie
pomieszczeń biurowych [nieruchomości], Zakwaterowanie
(Zapewnienie stałego -), Zapewnianie stałego zakwaterowania, Zapewnianie stałego zamieszkania, Zarządzanie nieruchomościami, Zarządzanie nieruchomością, Zarządzanie
powiernicze nieruchomościami, 43 Biura zakwaterowania
[hotele, pensjonaty], Domy turystyczne, Hostele (schroniska),
Hotele, hostele i pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne, Krótkoterminowy wynajem przestrzeni biurowej,
Motele, Oferowanie zakwaterowania tymczasowego jako
część pakietów pobytowych, Organizowanie i udostępnianie zakwaterowania tymczasowego, Organizowanie zakwaterowania tymczasowego, Organizowanie zakwaterowania
dla turystów, Organizowanie zakwaterowania w hotelach,
Organizowanie zakwaterowania wakacyjnego, Organizowanie zakwaterowania dla wczasowiczów, Organizowanie zakwaterowania na pobyt czasowy, Ośrodki wypoczynkowe,
Pensjonaty, Pensjonaty, domy gościnne, Świadczenie usług
przez hotele i motele, Tymczasowe zakwaterowanie, Tymczasowy wy najem pokoi, Udostępnianie zakwaterowania
tymczasowego, Udostępnianie zakwaterowania tymczasowego dla gości, Udzielanie informacji dotyczących rezerwacji zakwaterowania, Udostępnianie informacji o usługach
tymczasowego zakwaterowania, Udostępnianie informacji
na temat zakwaterowania przez Internet, Udostępnianie
informacji o tymczasowym zakwaterowaniu za pośrednictwem Internetu, Udostępnianie miejsc noclegowych w hotelach, Usługi agencji w zakresie rezerwacji zakwaterowania
[time share], Usługi agencji w zakresie rezerwowania tymczasowego zakwaterowania, Usługi agencji podróży w zakresie dokonywania rezerwacji hotelowych, Usługi agencji
w zakresie rezerwacji zakwaterowania na wakacje, Usługi
agencji wynajmu mieszkań [time share], Usługi biur zakwaterowania, Usługi biura tury stycznego związane z rezerwacją
zakwaterowania tymczasowego, Usługi hosteli dla turystów,
Usługi hotelowe, Usługi hotelowe dla uprzywilejowanych
klientów, Usługi informacji, doradztwa i rezerwacji w zakresie
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zakwaterowania tymczasowego, Usługi obiektów gościnnych [zakwaterowanie], Usługi pensjonatów, Usługi recepcji
na potrzeby tymczasowego zakwaterowania [wydawanie
kluczy], Usługi recepcyjne dla tymczasowego zakwaterowania [zarządzanie przyjazdami i wyjazdami], Usługi rezerwacji pokojów, Usługi rezerwacji zakwaterowania na wakacje, Usługi rezerwacji zakwaterowania [time share], Usługi
w zakresie kwater wczasowych, Usługi w zakresie obozów
turystycznych [zakwaterowanie], Usługi w zakresie obozów
wakacyjnych [zakwaterowanie], Usługi w zakresie rezerwacji
zakwaterowania, Usługi w zakresie rezerwacji miejsc hotelowych, Usługi w zakresie rezerwacji zakwaterowania w hotelach, Usługi w zakresie rezerwacji pokojów hotelowych, Usługi w zakresie wymiany zakwaterowania [time share], Usługi
w zakresie wynajmu pokojów, Usługi w zakresie zakwaterowania na pobyt czasowy, Usługi w zakresie zakwaterowania, Usługi w zakresie zakwaterowania wakacyjnego, Usługi
w zakresie zakwaterowania w ośrodkach wypoczynkowych,
Usługi w zakresie zakwaterowania w hotelach, Wynajem domów letniskowych, Wynajem domków letniskowych, Wynajem pokoi jako tymczasowego zakwaterowania, Wynajem
zakwaterowanie tymczasowego w domach i mieszkaniach
wakacyjnych, Wynajmowanie kwater, Wynajmowanie pokoi,
Wynajmowanie pomieszczeń na pobyt czasowy, Wynajmowanie zakwaterowania na pobyt czasowy, Zakwaterowanie
na pobyt czasowy, Zapewnianie zakwaterowania na pobyt
czasowy, Zapewnianie zakwaterowania tymczasowego,
Zapewnianie zakwaterowania tymczasowego w domach
i mieszkaniach, Zapewnianie zakwaterowania tymczasowego w domach wakacyjnych, Zapewnianie zakwaterowania
tymczasowego w mieszkaniach wakacyjnych, Zapewnianie
zakwaterowania tymczasowego w pensjonatach.
538201
(220) 2021 12 28
AL. CAPONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pleśna
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ALEwypożyczalnia sprzętu sportowego
i rekreacyjnego

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.15, 26.01.01, 26.01.05, 26.01.10
(510), (511) 41 Usługi rekreacyjne, Wypożyczanie sprzętu
sportowego, Wypożyczanie sprzętu rekreacyjnego, Wynajem sprzętu sportowego, Udostępnianie sprzętu rekreacyjnego, Zapewnianie infrastruktury rekreacyjnej i wypoczynkowej, Usługi w zakresie instruktażu sportowego, Usługi
w zakresie szkoleń i rekreacji, Udostępnianie sprzętu i obiektów rozrywkowych, Udostępnianie obiektów i sprzętu do zabaw dla dzieci, Zapewnienie obiektów i sprzętu na potrzeby
rozrywki.
(210) 538206
(220) 2021 12 29
(731) NIEŚCIUR ADRIAN, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) FIBER

(531) 27.05.01, 26.13.25, 29.01.05
(510), (511) 9 Dyski optyczne z muzyką, Nagrania wideo
z muzyką, Muzyka cyfrowa (ładowalna), dostarczona z Internetu, 24 Tekstylia.
(210)
(731)
(540)
(540)

538223
(220) 2021 12 29
MERKURY SPÓŁKA AKCYJNA, Białystok
(znak słowno-graficzny)
NAURA

(531) 27.05.01, 26.11.02, 26.11.05, 26.11.25
(510), (511) 29 Mięso i wędliny, Ryby, Owoce morza [nieżywe], Nieżywe mięczaki, Oleje jadalne, Jaja, Orzechy przetworzone, Orzechy jadalne, Migdały przetworzone, Rodzynki,
Galaretki, Dżemy, Kompoty, Pasty owocowe do smarowania,
Pasty warzywne, Pasty na bazie orzechów, Chipsy warzywne, Chipsy owocowe, Desery owocowe, Owoce konserwowane, Owoce przetworzone, Mrożone owoce, Suszone owoce, Nasiona przetworzone, Nasiona jadalne, Warzywa konserwowane, Warzywa mrożone, Warzywa suszone, Warzywa
przetworzone, Przekąski na bazie owoców, Przekąski na bazie warzyw, Przekąski na bazie orzechów, Kostki bulionowe,
Ciecierzyca przetworzona, Hummus, Smalec, Tofu, Przeciery
owocowe, Przeciery warzywne, Płatki kokosowe, Wiórki kokosowe, Napoje na bazie mleka kokosowego, Napoje na bazie mleka migdałowego, Suszone grzyby jadalne, Przekąski
z owoców, 30 Jadalne wafle, Wyroby cukiernicze z sezamu,
Batony sezamowe, Chrupki kukurydziane, Chrupki zbożowe, Pieczywa chrupkie, Wyroby cukiernicze z mąki, Budynie
deserowe, Budyń w proszku, Sól, Przyprawy, Zioła suszone,
Ciastka, Cukierki, Batoniki, Batony zbożowe i energetyczne,
Batoniki muesli, Ziarna przetworzone, Preparaty do pieczenia, Drożdże, Ryż, Mąka, Makarony, Płatki śniadaniowe, Miód,
Syropy i melasa, Słodkie polewy i nadzienia, Lody, Produkty pszczele, Zboża przetworzone, Przekąski na bazie zbóż,
Ziarna sezamu [przyprawy], Płatki zbożowe, Płatki owsiane,
Muesli, Kasze, Przetworzona komosa ryżowa, Kakao, Kawa
naturalna, Herbata, Cukier, Słodziki naturalne, Chipsy zbożowe, Miód naturalny, Ocet winny, Ocet balsamiczny, Słodycze
bez cukru, Słodycze zawierające owoce, Sosy, Musy, Musztarda, Majonez, Chleb, 31 Płody rolne i z akwakultury, produkty
ogrodnicze i leśne, Produkty rolne (nieprzetworzone), Świeże
owoce, orzechy, warzywa i zioła, Nasiona jadalne [nieprzetworzone], Słód i zboża nieprzetworzone, Grzyby, Karmy
i pasze dla zwierząt, Nieprzetworzone nasiona chia, 32 Napoje
bezalkoholowe, Soki, Napoje owocowe, Koncentraty soków
owocowych, Napoje warzywne, Wody mineralne.
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538231
(220) 2021 12 29
GŁUSZAK MICHAŁ, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
HUMA MEDICA
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wej w związku z pojazdami, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z pojazdami, 37 Konserwacja, serwis i naprawa
pojazdów.
538278
(220) 2021 12 30
FORD POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Go FORD PRO Go ELECTRIC
(510), (511) 12 Pojazdy lądowe, Pojazdy elektryczne, Części i akcesoria do pojazdów, 35 Usługi reklamowe związane
z pojazdami samochodowymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z pojazdami, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z pojazdami, 37 Konserwacja, serwis i naprawa
pojazdów.
(210)
(731)

(531)

02.03.23, 02.03.28, 02.05.06, 02.05.23, 02.09.10, 16.01.14,
26.04.01, 26.04.04, 26.04.09, 26.04.14, 26.04.16,
27.05.01, 26.11.01, 26.11.08
(510), (511) 44 Usługi medyczne, Usługi klinik medycznych,
Usługi przychodni lekarskich, Ambulatoryjna specjalistyczna opieka medyczna, Badania medyczne w celach diagnostycznych lub leczenia chorób, Usługi w zakresie diagnostyki
laboratoryjnej, Usługi badań USG, Badania psychologiczne,
Doradztwo medyczne w zakresie ciąży, Poradnictwo psychologiczne, Opieka pielęgniarska, Prowadzenie szkół rodzenia, Opieka położnicza, Usługi stomatologiczne, Fizjoterapia,
Fizykoterapia, Rehabilitacja pozabiegowa, Indywidualne
konsultacje medyczne, Usługi medyczne w zakresie wydawania orzeczeń lekarskich na odległość, Usługi w zakresie
medycyny pracy.
538240
(220) 2021 12 30
B2C GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ELEKTROMOCNI.PL
(210)
(731)

(531) 26.04.01, 26.04.05, 26.04.12, 29.01.13, 27.05.01
(510), (511) 38 Nadawanie programów wizualnych i dźwiękowych za pośrednictwem Internetu, Nadawanie audio, wideo i multimedialne za pośrednictwem Internetu i innych
sieci łącznościowych, Udostępnianie forów internetowych
online, Udostępnianie internetowego forum dyskusyjnego,
Zapewnianie dostępu do informacji w Internecie.
538275
(220) 2021 12 30
FORD POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Go TRANSIT Go ELECTRIC
(510), (511) 12 Pojazdy lądowe, Pojazdy elektryczne, Części i akcesoria do pojazdów, 35 Usługi reklamowe związane
z pojazdami samochodowymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z pojazdami, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z pojazdami, 37 Konserwacja, serwis i naprawa
pojazdów.
(210)
(731)

538277
(220) 2021 12 30
FORD POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Go MACH-E Go ELECTRIC
(510), (511) 12 Pojazdy lądowe, Pojazdy elektryczne, Części i akcesoria do pojazdów, 35 Usługi reklamowe związane
z pojazdami samochodowymi, Usługi sprzedaży hurto(210)
(731)

538279
(220) 2021 12 30
FORD POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Go FORD Go ELECTRIC
(510), (511) 12 Pojazdy lądowe, Pojazdy elektryczne, Części i akcesoria do pojazdów, 35 Usługi reklamowe związane
z pojazdami samochodowymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z pojazdami, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z pojazdami, 37 Konserwacja, serwis i naprawa
pojazdów.
(210)
(731)

538326
(220) 2021 12 31
GRANTQ.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GQ GrantQ.pl

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 Pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne.
538334
(220) 2021 12 31
KLAUZ SEBASTIAN, SĘK-KLAUZ JOANNA GOLDMAN
SPÓŁKA CYWILNA, Tczew
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) bookingcamper.pl
(210)
(731)

(531) 02.09.01, 26.04.04, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 39 Planowanie, organizowanie i rezerwacja podróży, Rezerwacja pojazdów (kamperów, przyczep) do wynajęcia.
538338
(220) 2022 01 02
ZAITER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Koziegłowy
(540) (znak słowny)
(540) ZAITER
(510), (511) 39 Usługi transportowe.

(210)
(731)
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538342
(220) 2022 01 02
JSM FITNESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) JSM FITNESS

(210)
(731)

(531) 26.11.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 28 Sprzęt do uprawiania sportu i ćwiczeń fizycznych, 35 Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem
sportowym, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie artykułów sportowych, Usługi sprzedaży detalicznej świadczone
online w zakresie artykułów sportowych, Usługi sprzedaży
detalicznej świadczone online w związku ze sprzętem sportowym, Usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem
sportowym, Usługi sprzedaży hurtowej świadczonej online
w związku ze sprzętem sportowym.
538343
(220) 2022 01 02
SETTI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ÉCLAIR CAFÉ EST 2020
(210)
(731)

(531) 26.04.18, 27.05.01
(510), (511) 30 Eklerki, Wyroby piekarnicze, Wyroby cukiernicze, 43 Kafeterie [bufety], Kawiarnie, Bary szybkiej obsługi
[snack-bary], Herbaciarnie, Imprezy firmowe [zapewnianie
jedzenia i napojów], Przygotowywanie i zaopatrywanie
w żywność i napoje do bezpośredniego spożycia, Usługi
zaopatrzenia w żywność, Usługi w zakresie kantyn, Usługi
barów kawowych, Usługi w zakresie żywności i napojów
na wynos, Restauracje oferujące dania na wynos, Przygotowywanie posiłków i napojów, Usługi kateringowe, Usługi
restauracyjne.
538346
(220) 2021 12 30
PĄPROWICZ JAN PODKARPACKIE CENTRUM
PRODUKCYJNO-WDROŻENIOWE EKO-KARPATY,
Tarnowiec
(540) (znak słowny)
(540) BJP
(510), (511) 5 Materiały opatrunkowe na bazie materiałów
tekstylnych, włóknin, przędzin, tkanin, materiałów nietkanych i innych materiałów włókienniczych, 7 Urządzenia
do filtrowania powietrza i innych gazów oraz wody i innych cieczy, Filtry jako części maszyn lub silników, Wkładki
do urządzeń filtrujących, Ładunki do urządzeń filtrujących,
Filtry i wkłady do filtrów do odkurzaczy, Filtry do oczyszczania powietrza chłodzącego do silników, Wkłady do filtrów samochodowych, Kotły maszynowe, Mechaniczne narzędzia
rolnicze, Filtry przemysłowe, energetyczne i kominowe, Plandeki, Okładziny, Pokrowce, Płachty rozmiarowe, Wykładziny
wygłuszające, Wkłady do filtrów, przeznaczone do maszyn
rolniczych i przemysłowych, wytwarzane z materiałów tekstylnych, włóknin, przędzin, tkanin, materiałów nietkanych
i innych materiałów włókienniczych, 9 Maski ochronne,
Sprzęt do ochrony dróg oddechowych i skóry, Filtry do ce(210)
(731)
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lów specjalnych (wojskowych), Odzież ochronna, Odzież BHP,
Kamizelki podgrzewane, ochronne, kuloodporne, Wkłady
do takich kamizelek, wytwarzane na bazie materiałów tekstylnych, włóknin, przędzin, tkanin, materiałów nietkanych
i innych materiałów włókienniczych, nie ujęte w innych
klasach, 11 Kuchenny sprzęt elektryczny, Urządzenia elektryczne do ogrzewania, chłodzenia, suszenia, wentylacji
i klimatyzacji, Filtry do kawy elektryczne, Filtry do wody pitnej, systemów klimatyzacyjnych i wentylacyjnych, Okapów
kuchennych, kawiarek, frytkownic, lodówek, Filtry do klimatyzacji, Filtry jako części instalacji domowych i przemysłowych, Aparaty i urządzenia, a także wkłady do tych aparatów
i urządzeń, do filtrowania i uzdatniania mediów, powietrza
i innych gazów oraz wody i innych cieczy, Wyciągi kuchenne,
Wyciągi wentylacyjne, Aparaty i urządzenia do kondycjonowania, Chłodzenia, oczyszczania, jonizacji i odświeżania
powietrza, Urządzenia do klimatyzacji, Filtry i urządzenia
do oczyszczenia do celów specjalnych (wojskowych), Urządzenia do oczyszczania oleju, gazu, powietrza, wody i ścieków, Bojlery- grzewcze, Kotły grzewcze, Aparatura i urządzenia do dezynfekcji, dezodoryzacji i dezaktywacji, Urządzenia
do uzyskiwania energii odnawialnej, Kolektory słoneczne,
12 Plandeki, Okładziny, Pokrowce, Płachty rozmiarowe, Wykładziny wygłuszające, Wkłady do filtrów, przeznaczone
do samochodów, wagonów, wytwarzane z materiałów tekstylnych, włóknin, przędzin, tkanin, materiałów nietkanych
i innych materiałów włókienniczych, 24 Tekstylia, włókniny,
przędziny, tkaniny, materiały nietkane i inne materiały włókiennicze oraz wyroby włókiennicze z takich materiałów
(tekstyliów, włóknin, przędzin, tkanin, materiałów nietkanych
i innych materiałów włókienniczych), nie ujęte w innych klasach, Tekstylia, włókniny, przędziny, tkaniny, materiały nietkane i inne materiały włókiennicze, wytwarzane z surowców
sztucznych, naturalnych i mineralnych, włókien krzemowych
i włókien szklanych, do celów włókienniczych oraz wyroby
włókiennicze z takich materiałów, nie ujęte w innych klasach,
Tworzywa sztuczne jako substytuty tekstyliów, włóknin,
przędzin, tkanin, materiałów nietkanych i innych materiałów
włókienniczych oraz wyroby włókiennicze z takich materiałów, nie ujęte w innych klasach, Materiały filtracyjne tekstylne, włókninowe, z przędzin, tkanin, materiałów nietkanych
i innych materiałów włókienniczych oraz wyroby włókiennicze z takich materiałów, przeznaczone do filtracji powietrza,
gazu, oleju, wody i innych cieczy, nie ujęte w innych klasach,
Tekstylia, włókniny, przędziny, tkaniny, materiały nietkane
i inne materiały włókiennicze oraz wyroby włókiennicze z takich materiałów, z węglem aktywnym, ant bakteryjne i elektrostatyczne, nie ujęte w innych klasach, Tekstylia, włókniny,
przędziny, tkanin, materiały nietkane i inne materiały włókiennicze oraz wyroby włókiennicze z takich materiałów, takie jak maty, gąbki, wkłady, wykładziny, podkładki, pasy, pady
ścierne, krążki i podobne, do pochłaniania oleju, ścierne, anty
poślizgowe, wygłuszające, wyciszające, czyszczące i myjące,
nie ujęte w innych klasach, Wielowarstwowe tekstylia, włókniny, przędziny, tkaniny, materiały nietkane i inne materiały
włókiennicze oraz kompozyty włókiennicze na bazie takich
materiałów, łączonych z gąbką, gumą i innymi materiałami
nie włókienniczymi oraz wyroby włókiennicze z takich materiałów wielowarstwowych i kompozytowych, nie ujęte
w innych klasach, Tekstylia, włókniny, przędziny, tkaniny, materiały nietkane i inne materiały włókiennicze oraz wyroby
włókiennicze z takich materiałów, wytwarzane z wykorzystaniem nanotechnologii (nasycane nanocząsteczkami), nie ujęte w innych klasach, Tekstylia, włókniny, przędziny, tkaniny,
materiały nietkane i inne materiały włókiennicze, o strukturze puszystej i odzieżowe oraz wyroby włókiennicze z takich
materiałów, w tym odzież ochronna, odzież BHP, nie ujęte
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w innych klasach: tekstylia, włókniny, przędziny, tkaniny, materiały nietkane i inne materiały włókiennicze oraz wyroby
włókiennicze z takich materiałów, do obuwnictwa, kaletnictwa i meblarstwa, nie ujęte w innych klasach, Tekstylia, włókniny, przędziny, tkaniny, materiały nietkane i inne materiały
włókiennicze oraz wyroby włókiennicze z takich materiałów,
do zastosowań tapicerskich oraz filce, nie ujęte w innych
klasach, Okładziny włókiennicze i pokrowce do mebli oraz
obicia ścienne, wytwarzane na bazie materiałów tekstylnych, włóknin, przędzin, tkanin, materiałów nietkanych i innych materiałów włókienniczych, nie ujęte w innych klasach,
Kotary, markizy, zadaszenia, pokrycia parasoli ogrodowych
i reklamowych, pokrycia parasoli do kawiarni, barów i piwiarni, transparenty (banery) reklamowe oraz torby, galanteria
i pokrowce, wytwarzane z materiałów tekstylnych, włóknin,
przędzin, tkanin, materiałów nietkanych i innych materiałów
włókienniczych, nie ujęte w innych klasach, Tekstylia, włókniny, przędziny, tkaniny, materiały nietkane i inne materiały
włókiennicze, do powlekania PCV i innymi tworzywami
sztucznymi, gumowania i laminowania, nie ujęte w innych
klasach, Tekstylia, włókniny, przędziny, tkaniny, materiały nietkane i inne materiały włókiennicze oraz wyroby włókiennicze z takich materiałów, dla budownictwa, ochrony środowiska, melioracji i drogownictwa, geowłókniny i geotekstylia,
w tym także do wzmocnień asfaltu, odwodnień budynków,
zabezpieczeń drenażowych, wzmocnień skarp, wyłożeń wysypisk, śmieci i obiektów inżynierskich, nie ujęte w innych
klasach.
538355
(220) 2021 12 31
4YOU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Księżyno
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Fit Franczyza

(210)
(731)

(531)

08.01.09, 08.01.16, 27.05.01, 26.01.01, 26.01.16, 26.01.18,
26.01.06
(510), (511) 30 Batoniki, Batony zbożowe, Batoniki cukiernicze, Batony czekoladowe, Batoniki musli, Batony lodowe, Wysokoproteinowe batoniki zbożowe, Batony na bazie granoli,
Batony zbożowe i energetyczne, Batoniki na bazie pszenicy,
Batoniki z nadzieniem czekoladowym, Batony spożywcze
na bazie zbóż, Batony z orzechów w karmelu, Produkty
zbożowe w postaci batonów, Batoniki nugatowe w polewie
czekoladowej, Batoniki energetyczne na bazie zbóż, Batony
gotowe do spożycia na bazie czekolady, Ciasta, Ciastka, Ciasteczka, Ciasto na ciastka, Ciasto na ciastka, Ciasta słodowe,
Mieszanki ciasta, Ciasto naleśnikowe, Ciasto migdałowe, Ciasto francuskie, Ciasto śliwkowe, Ciasto śniadaniowe, Ciasta
czekoladowe, Ciasta lodowe, Ciasto kruche, Ciasta mrożone,
Kruche ciasto, Ciasta owsiane, Ciasto do pieczenia ciastek,
Ciasto na ciastka (kruche), Mrożone ciasto na ciastka, Ciasto
filo, Ciasto biszkoptowe, Czekolada, Czekoladki, Czekolada
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mleczna, Nadziewana czekolada, Gorąca czekolada, Czekolada pitna, Czekolada nielecznicza, Substytuty czekolady,
Sztuczna czekolada, Czekolada bezmleczna, Sos czekoladowy, Kremy czekoladowe, Posypka czekoladowa, Wafle
czekoladowe, Jajka czekoladowe, Cukierki czekoladowe,
Krówki czekoladowe, Lizaki, Lizaki lodowe, Lizaki mrożone,
Lizaki [wyroby cukiernicze], Lizaki lodowe zawierające mleko,
Słodycze lodowe w postaci lizaków, Lizaki lodowe o smaku
mlecznym, Lody wodne o smaku owocowym w postaci lizaków, Napoje czekoladowe, Napoje kawowe, Kakaowe napoje, Gotowe dania z ryżu, Dania na bazie ryżu, Dania gotowe
zawierające makaron, Gotowe dania z makaronu, Chow mein
[dania na bazie makaronu], Płatki zbożowe, Płatki kukurydziane, Płatki owsiane, Płatki pszenne, Płatki jęczmienne, Płatki
śniadaniowe, Śniadaniowe płatki ryżowe, Płatki śniadaniowe
zawierające błonnik, Płatki z naturalnego ryżu, Płatki śniadaniowe na ciepło, Płatki owsiane i pszeniczne, Kasze, Kasze
spożywcze, Chleb, Nadziewany chleb, Chleb razowy, Chleb
słodowy, Chleb chrupki, Świeży chleb, Chleb bezdrożdżowy,
Chleb pitta, Chleb pita, Chleb naan (chleb indyjski), Duński
chleb, Chleb czosnkowy, Chleb żytni, Chleb bezglutenowy,
Chleb sodowy, Chleb wstępnie upieczony, Chleb i bułki,
Chleb z przyprawami, Zakwas chlebowy, Paluszki chlebowe,
Miąższ chleba, Chleb wielozbożowy, Pączki, Mąka na pączki,
Churros [hiszpańskie pączki], Rogaliki, Croissant [rogaliki z ciasta francuskiego], Ptysie, Praliny z waflem, Praliny wytworzone z czekolady, Praliny z płynnym nadzieniem, Czekoladowe
wyroby cukiernicze zawierające praliny, Wyroby cukiernicze
czekoladowe o smaku praliny, Kawa gotowa i napoje na bazie kawy, 35 Doradztwo biznesowe w zakresie prowadzenia
restauracji w oparciu o umowę franczyzy, Pomoc w zarządzaniu biznesowym w ramach kontraktu franczyzowego,
Usługi doradcze w zakresie reklamy dla franczyzobiorców,
Usługi doradztwa biznesowego związane z zakładaniem
i prowadzeniem franczyz, Usługi franczyzowe związane
z pomocą w zakresie marketingu, Wsparcie w dziedzinie zarządzania przedsiębiorstwami działającymi w oparciu o franczyzę, Pomoc w komercjalizacji produktu w ramach kontraktu franczyzowego, Usługi franczyzowe związane z pomocą
dla firm, Usługi świadczone przez franczyzodawcę, mianowicie pomoc w prowadzeniu przedsiębiorstw przemysłowych
lub handlowych lub w zarządzaniu nimi, Usługi reklamowe,
promocyjne i marketingowe, Doradztwo dotyczące reklamy
w zakresie działalności gospodarczej, Doradztwo dotyczące
zarządzania marketingowego, Doradztwo marketingowe
w zakresie mediów społecznościowych, Doradztwo reklamowe i marketingowe, Doradztwo w zakresie usług reklamowych i promocyjnych, Konsultacje w zakresie promocji
działalności gospodarczej, 43 Usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, Kawiarnie, Koktajlbary, Lodziarnie.
(210)
(731)
(540)
(540)

538360
(220) 2022 01 03
KARCZ-KANIK SARA, Bielsko-Biała
(znak słowno-graficzny)
Grabowska MODELS

(531) 27.05.01, 26.11.02
(510), (511) 35 Usługi agencji modelek i modeli związane
z reklamą, Usługi agencji modelek i modeli do celów reklamowych, Usługi agencji modelek i modeli do celów pro-
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mocji sprzedaży, Usługi agencji modelek i modeli związane z promocją sprzedaży, Usługi agencji modelek i modeli,
Organizacja pokazów mody w celach promocyjnych.
(210)
(731)
(540)
(540)

538363
(220) 2022 01 03
NALEPA FILIP, Tychy
(znak słowno-graficzny)
RETTILE

(531) 27.05.01
(510), (511) 25 Części odzieży, obuwia i nakryć głowy,
Odzież, Nakrycia głowy, Odzież damska, Odzież męska, Obuwie, Kurtki, Bielizna osobista, Bielizna nocna, Odzież sportowa, Dresy, Spodnie, Chusty, Czapki, Podkoszulki, Rękawiczki,
Skarpetki, Spódnice, Sukienki, Swetry, Szaliki, Bluzki, Koszule,
T-shirty, Odzież młodzieżowa, Kurtki i spodnie snowboardowe, 35 Usługi sprzedaży detalicznej w związku z odzieżą,
Usługi sprzedaży detalicznej związane ze sprzedażą odzieży i dodatków odzieżowych, Usługi sprzedaży detalicznej
świadczone online w zakresie artykułów odzieżowych,
Usługi w zakresie wysyłkowej sprzedaży detalicznej akcesoriów odzieżowych, Usługi w zakresie detalicznej sprzedaży
wysyłkowej odzieży, Sprzedaż hurtowa i detaliczna odzieży
damskiej, męskiej oraz młodzieżowej, Sprzedaż on-line, Prowadzenie sklepu internetowego, Sprzedaż akcesoriów modowych damskich i męskich, plecaków, toreb, czapek, Sprzedaż odzieży sportowej, bielizny termoaktywnej.
(210)
(731)
(540)
(540)

538367
(220) 2022 01 03
OKONIEWSKI DARIUSZ MEDIA LINKED, Korczyna
(znak słowno-graficzny)
MEDIA LINKED

(531) 26.11.03, 26.01.03, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 Usługi reklamowe i marketingowe świadczone za pomocą mediów społecznościowych, Usługi reklamowe i marketingowe online.
(210)
(731)
(540)
(540)

538393
(220) 2022 01 04
RAK MAGDALENA, Kozy
(znak słowno-graficzny)
MU MANUFAKTURA URODY fryzjerstwo & kosmetyka

(531) 27.05.01, 27.05.19, 29.01.12
(510), (511) 44 Usługi fryzjerskie, Usługi kosmetyczne.
(210) 538402
(220) 2022 01 04
(731) PIETRUCHA GRZEGORZ, Wąwał
(540) (znak słowny)
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(540) RESORT MOCY
(510), (511) 12 Pojazdy i środki transportu, 25 Części odzieży, obuwia i nakryć głowy, Nakrycia głowy, Obuwie, Odzież,
39 Dystrybucja za pomocą rurociągów i kabli, Pakowanie
i składowanie towarów, Parkowanie i przechowywanie pojazdów, Transport, Usługi informacji, doradztwa i rezerwacji
w zakresie transportu, Usługi wynajmu związane z pojazdami, transportem i magazynowaniem, Parkowanie, przechowywanie pojazdów, cumowanie łodzi, Usługi nawigacji
transportu, Usługi przewozu, Usługi wynajmu związane
z transportem i magazynowaniem, 42 Testowanie, stwierdzanie autentyczności i kontrola jakości, Usługi naukowe
i technologiczne, Usługi w zakresie technologii informacyjnych, Usługi projektowania, Usługi w zakresie projektowania.
538403
(220) 2022 01 04
BANASZAK-PREYSS HANNA AGENCJA
ARTYSTYCZNA, Poznań
(540) (znak graficzny)
(540)

(210)
(731)

(531) 26.07.25, 26.13.25
(510), (511) 35 Impresariat w działalności artystycznej,
Usługi impresariów w działalności artystycznej, Usługi
w zakresie zarządzania biznesowego świadczone na rzecz
wykonawców muzycznych, Usługi w zakresie zarządzania
biznesowego świadczone przez agencje teatralne, Usługi
w zakresie zarządzania biznesowego świadczone autorom i pisarzom, Usługi w zakresie zarządzania biznesowego świadczone na rzecz aktorów, Usługi w zakresie zarządzania biznesowego świadczone na rzecz teatrów, Usługi
w zakresie zarządzania biznesowego świadczone na rzecz
muzyków, Usługi public relations, Usługi relacji z mediami,
Agencje reklamowe, Marketing ukierunkowany, Obróbka
tekstów, Produkcja filmów reklamowych, Promocja, reklama koncertów, Reklama online za pośrednictwem komputerowej sieci komunikacyjnej, Reklama radiowa, Reklama zewnętrzna, Reklamy radiowe, Reklamy telewizyjne,
Usługi agencji importowo-eksportowych, Reklama, Publikowanie tekstów reklamowych, Publikowanie materiałów i tekstów reklamowych, Pisanie scenariuszy do celów
reklamowych, 41 Dostarczanie filmów, nie do pobrania,
przy pomocy usług typu transmisja wideo na żądanie,
Dostarczanie programów telewizyjnych, nie do pobrania,
przy pomocy usług typu transmisja wideo na żądanie,
Dubbing, Dubbing do filmów, Fotografia, Fotografia portretowa, Fotoreportaże, Informacja o imprezach rozrywkowych, Komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji elektronicznej, Malowanie twarzy, Montaż taśm
wideo, Montaż, obróbka taśm wideo, Nagrywanie na taśmach wideo, Organizowanie i prowadzenie koncertów,
Przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie koncertów, Organizowanie widowisk - impresariat, Organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych,
Pisanie piosenek, Pisanie scenariuszy, Pisanie scenariuszy
do celów innych niż reklamowe, Pisanie scenariuszy filmo-
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wych, Usługi związane z pisaniem scenariuszy, Produkcja
filmów, innych niż reklamowe, Produkcja muzyczna, Produkcja programów radiowych i telewizyjnych, Produkcja
programów telewizyjnych i radiowych, Produkcja przedstawień i programów radiowych i telewizyjnych, Produkcja widowisk, Produkcja widowisk na żywo, Produkcja widowisk teatralnych, Produkcja przedstawień teatralnych,
Publikowanie książek i czasopism elektronicznych online,
Publikowanie książek i recenzji, Publikowanie książek z nutowym zapisem muzyki, Publikowanie książek związanych
z rozrywką, Publikowanie multimedialne książek, Publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism, Publikowanie słów piosenek w postaci książek, Publikowanie
książek, Publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, Pisanie i publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, Radiowe programy rozrywkowe, Redagowanie
tekstów innych niż teksty reklamowe, Reżyseria filmowa,
inna niż reżyseria filmów reklamowych, Telewizyjne usługi rozrywkowe, Usługi rozrywkowe telewizyjne i radiowe,
Radiowe i telewizyjne usługi rozrywkowe, Udostępnianie
filmów online nie do pobrania, Udostępnianie muzyki cyfrowej - nie do pobrania w Internecie, Usługi artystów estradowych świadczone przez muzyków, Usługi artystów
estradowych, Zamawianie artystów estradowych na imprezy - usługi organizatora, Usługi rozrywkowe, Usługi rozrywkowe dostarczane przez Internet, Usługi rozrywkowe
na żywo, Usługi rozrywkowe świadczone przez muzyków,
Usługi rozrywkowe świadczone przez artystów scenicznych, Usługi rozrywkowe świadczone przez piosenkarzy,
Usługi rozrywkowe świadczone przez wokalistów, Usługi
rozrywkowe świadczone przez grupę muzyczną, Usługi
rozrywkowe w zakresie muzyki jazzowej, Usługi rozrywkowe z udziałem grup muzycznych, Usługi studiów nagrań,
Usługi studia nagrań, Usługi studia nagrań do filmów,
Usługi w zakresie inżynierii dźwięku do obsługi imprez,
Usługi w zakresie komponowania muzyki, Usługi w zakresie opracowania graficznego, inne niż do celów reklamowych, Wystawianie spektakli na żywo, Wystawianie
spektakli rewiowych, Zapewnianie recenzji użytkowników
w celach rozrywkowych lub kulturalnych.
(210)
(731)
(540)
(540)

538404
(220) 2022 01 03
BONIECKA IZABELA EVIL ART, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
FETISH CHATEAU
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538425
(220) 2022 01 05
STHNEW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) yxes.
(210)
(731)

(531) 29.01.01, 27.05.01
(510), (511) 25 Odzież, Bielizna, 35 Usługi reklamowe i marketingowe, Agencje modelek, Prezentowanie towarów
w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, Usługi pośrednictwa i doradztwa handlowego w dziedzinie sprzedaży
produktów i świadczenia usług.
538426
(220) 2022 01 05
NETTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Motaniec
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MISTRZ ROHUS Z NATURY NAJLEPSZY
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12, 11.01.03, 11.01.25, 24.01.15
(510), (511) 29 Mięso i wędliny, Parówki, Kabanosy, Kiełbasy.
(210) 538427
(220) 2022 01 05
(731) BOBULA STANISŁAW, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) Era Edukacji Stanisław Bobula
(510), (511) 41 Doradztwo zawodowe i coaching, Usługi
edukacyjne i instruktażowe, Trening rozwoju osobistego,
Kursy w zakresie rozwoju osobistego, Organizowanie warsztatów, Usługi organizowania i prowadzenia warsztatów szkoleniowych, Warsztaty w celach szkoleniowych, Warsztaty
w celach edukacyjnych.
538430
(220) 2022 01 04
EASY FINANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EF EASY Finance

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 40 Obróbka materiałów, 41 Nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność sportowa i kulturalna.
(210) 538413
(220) 2022 01 03
(731) BONIECKA IZABELA EVIL ART, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) FETISH CHATEAU
(510), (511) 40 Obróbka materiałów, 41 Nauczanie, kształcenie, rozrywka, usługi związane ze sportem i kulturą.

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.04.18
(510), (511) 9 Aplikacje mobilne, Kupony mobilne do pobrania,
Oprogramowanie komputerowe, Oprogramowanie do aplikacji internetowych, 35 Kompilacja on-line komputerowych
baz danych i baz komputerowych przeszukiwalnych on-line,
Pomoc w zakupie towarów i usług oraz w zaopatrywaniu
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w towary i usługi na rzecz osób trzecich, Pozyskiwanie danych
do komputerowych baz danych, Usługi reklamowe i promocyjne, Usługi w zakresie porównywania cen, Usługi w zakresie
porównywania i omawiania produktów/usług, Usługi zarządzania reklamą, Usługi w zakresie analiz i badań rynku, Usługi
doradcze w zakresie działalności gospodarczej i usługi zarządzania działalnością gospodarczą, Pomoc i informacje dotyczące handlu, Przygotowywanie zestawień statystycznych,
Kompilacja i systematyzacja danych na potrzeby komputerowych baz danych, Wyszukiwanie danych w komputerowych
bazach danych dla osób trzecich, 36 Przelewy i transakcje finansowe oraz usługi płatnicze, Przetwarzanie i dostarczanie
danych finansowych oraz usługi oceniania ryzyka, sprawdzania ryzyka i ubezpieczania od ryzyka, Usługi finansowe, Usługi
w zakresie elektronicznych płatności, 38 Dystrybucja danych
lub obrazów audiowizualnych za pośrednictwem Internetu,
Elektroniczna transmisja danych, Łączność poprzez sieci komputerowe i dostęp do Internetu, Przydzielanie dostępu do baz
danych w Internecie, Przydzielanie dostępu do Internetu,
Umożliwianie dostępu do baz danych, sieci komputerowych
i Internetu, Usługi dostawców usług internetowych, Usługi telekomunikacyjne, Transmisja danych, obrazów i/lub dźwięku
drogą kablową, przez satelitę, sieci komputerowe, telefon lub
przez inne media do transmisji, Zapewnianie dostępu do baz
danych, Zapewnianie dostępu do portali internetowych,
Zapewnianie dostępu do stron internetowych, 42 Analizy
systemów komputerowych, Oprogramowanie jako usługa
do przetwarzania płatności elektronicznych dokonywanych
na rzecz osób trzecich i przez osoby trzecie, Oprogramowanie
komputerowe jako usługa, Projektowanie i opracowywanie
oprogramowania komputerowego do przetwarzania opłat
elektronicznych, elektronicznego przetwarzania transferu funduszy, procesów uwierzytelniania, Projektowanie i ulepszanie
sprzętu oraz oprogramowania komputerowego, Projektowanie i udoskonalanie systemów płatności elektronicznych oraz
przetwarzania elektronicznego transferu funduszy, Projektowanie i udoskonalanie procesów weryfikacji użytkowników
on-line, Projektowanie i udoskonalanie interfejsu programów
użytkowych, Projektowanie, zarządzanie i monitorowanie
stron serwisów społecznościowych bazujących na internecie,
Uaktualnianie i instalacja oprogramowania komputerowego,
Udostępnianie wyszukiwarki produktów w ramach serwisu
internetowego, Udostępnianie wyszukiwarki usług w ramach
serwisu internetowego, Usługi pomocy technicznej związanej z oprogramowaniem, Projektowanie, tworzenie, hosting,
zarządzanie i/lub konserwacja stron internetowych dla osób
trzecich, Usługi dostawcy hostingu w chmurze, Usługi w zakresie przechowywania danych elektronicznych w chmurze.
(210)
(731)
(540)
(540)

538432
(220) 2022 01 04
MATUSZCZAK ZDZISŁAW SEWERYN, Plewiska
(znak słowno-graficzny)
GRUPA ZŁOTEJ R MW RP
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(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.01.15, 26.01.18
(510), (511) 41 Organizowanie i prowadzenie kongresów,
Organizowanie i prowadzenie seminariów.
(210) 538447
(220) 2022 01 06
(731) PASZCZA STANISŁAW PASLAND, Wieliszew
(540) (znak słowny)
(540) oio
(510), (511) 9 Komputery, Tablety.
538450
(220) 2022 01 06
JAROSZ HANNA STUDIO JĘZYKOWE GOLDENKURS,
Wrocław
(540) (znak graficzny)
(540)
(210)
(731)

(531) 29.01.15, 03.01.08, 03.01.16, 03.01.24, 09.01.10
(510), (511) 41 Usługi nauki języka obcego, Edukacja, Edukacja językowa, Edukacja przedszkolna, Usługi przedszkolne
[edukacja lub rozrywka], Zajęcia zorganizowane, dla dzieci
[rozrywka / edukacja], Usługi edukacyjne związane z rozwojem sprawności umysłowej dzieci.
(210)
(731)
(540)
(540)

538453
(220) 2022 01 07
ŚLĘZAK KONRAD, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
ZAKKO

(531) 27.05.01, 26.11.03, 26.11.08
(510), (511) 37 Instalowanie na zamówienie zewnętrznych,
wewnętrznych i mechanicznych części do pojazdów [tuning], Usługi tuningu pojazdów, Regulacja [tuning] pojazdów, Tuning nadwozi samochodów, Naprawy i konserwacja
samochodów, Naprawy i obsługa samochodów, Naprawy
samochodów, Naprawy lub konserwacja samochodów,
Konserwacja, serwis, strojenie i naprawa silników, Strojenie
silników pojazdów mechanicznych, Strojenie silników samochodowych, Usługi w zakresie odnawiania samochodów, Instalacje wnętrz samochodowych na zamówienie, Udzielanie
informacji związanych z naprawą lub konserwacją samochodów, Kontrola samochodów i ich części przed konserwacją
i naprawą, Przegląd pojazdów, Serwisowanie (przegląd) silników pojazdów, Remont pojazdów, Odnawianie pojazdów,
Regeneracja silników pojazdów, Konwersja pojazdów [silniki], Instalowanie części do pojazdów, Montaż [instalowanie]
części do pojazdów, Usługi warsztatów naprawy pojazdów
silnikowych, Usługi warsztatów naprawy pojazdów, Usługi
warsztatów w zakresie konserwacji i naprawy pojazdów me-
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chanicznych, Konserwacja i naprawa pojazdów, Konserwacja,
serwis i naprawa pojazdów, Naprawa i konserwacja części
podwozia oraz nadwozia pojazdów, Naprawa i konserwacja
pojazdów mechanicznych, ich części oraz silników pojazdów
mechanicznych i części do nich, Naprawa i konserwacja pojazdów mechanicznych i ich części, Naprawa i konserwacja
pojazdów mechanicznych i silników do nich, Naprawa i konserwacja silników pojazdów mechanicznych, Doradztwo
dotyczące naprawy pojazdów, Instalowanie urządzeń do zabezpieczania pojazdów, Naprawa układów hamulcowych
do pojazdów, Naprawa układów zawieszenia do pojazdów,
Usługi związane z tapicerką i naprawą pojazdów, Instalowanie silników, Regeneracja silników, Regeneracja silników zużytych lub częściowo zniszczonych, Przebudowa i odnowa
silników, Usługi naprawcze w zakresie silników, 42 Projektowanie prototypów, Projektowanie i opracowywanie nowych
produktów, Projektowanie i testowanie nowych produktów,
Projektowanie i testowanie w zakresie opracowywania nowych produktów, Projektowanie nowych produktów, Projektowanie produktów, Projektowanie samochodów wyścigowych, Projektowanie samochodów, Planowanie [projektowanie] silników spalinowych wewnętrznego spalania
do pojazdów lądowych, Projektowanie części do pojazdów
mechanicznych, Projektowanie części do pojazdów lądowych, Projektowanie oprzyrządowania do produkcji części
do pojazdów lądowych, Projektowanie pojazdów lądowych,
Projektowanie pojazdów mechanicznych, Projektowanie
pojazdów oraz części i elementów pojazdów, Projektowanie
systemów elektronicznych, Projektowanie produktu [wzornictwo], Projektowanie i opracowywanie produktów inżynieryjnych, Projektowanie produktów inżynieryjnych, Projektowanie komponentów mechanicznych i mikromechanicznych, Projektowanie tkanin wykończeniowych do pojazdów
silnikowych, Opracowywanie silników, Opracowywanie elementów do silników spalinowych wewnętrznego spalania,
Projektowanie układów hamulcowych samochodów.
538465
(220) 2022 01 07
VOBE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rudna Mała
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DIFORO

(210)
(731)

Nr ZT06/2022

macje i dane (recorded content), Filmy kinematograficzne, Filmy
wideo, Filmy cyfrowe, Nagrania fonograficzne, Nagrania wideo,
Nagrania audio-wideo, Hologramy, Publikacje on-line, Cyfrowe
nośniki danych, Magnetyczne nośniki danych, Optyczne nośniki danych, Analogowe nośniki danych, Programy komputerowe,
Gry komputerowe, 16 Publikacje techniką druku, Albumy, Broszury, Książki, Podręczniki, Poradniki, Śpiewniki, Nuty, Fotografie,
Reprodukcje zawarte w tej klasie, Reprinty, Grafiki, Rysunki, Kalendarze, Foldery, Afisze, Plakaty, Karty pocztowe, Druki okolicznościowe, Programy imprez, wystaw, koncertów i konferencji
w postaci drukowanej, Papeteria, Koperty, Notatniki, Obwoluty,
Okładki, Przybory piśmienne, Emblematy, Znaki graficzne drukowane, Odwzorowania graficzne, 35 Publikowanie tekstów
reklamowych, Publikowanie tekstów sponsorowanych, Usługi
reklamowe, Usługi promocyjne, Kreowanie wizerunku osób,
wydarzeń i miejsc, Usługi w zakresie zarządzania działalnością
kulturalną, Usługi w zakresie zarządzania działalnością artystyczną, Usługi w zakresie zarządzania edukacją muzyczną, 41 Publikowanie nagrań muzycznych, Publikowanie nagrań filmowych
i wideo, Publikowanie nut, Publikowanie książek, Publikowanie
tekstów innych niż reklamowe, Publikowanie elektroniczne
z dostępem on-line, Komponowanie muzyki dla osób trzecich,
Usługi artystów wykonawców, Usługi zespołów muzycznych,
Koncerty muzyczne, Koncerty muzyczne za pośrednictwem
radia, telewizji, sieci kablowej, Internetu, Występy muzyczne,
Organizowanie i obsługa przedsięwzięć związanych z kulturą,
Organizowanie i obsługa przedsięwzięć związanych z edukacją,
Wydarzenia muzyczne, Organizowanie i obsługa koncertów,
Organizowanie i obsługa imprez artystycznych, Organizowanie i obsługa festiwali, Organizowanie i obsługa przeglądów
filmowych, Organizowanie i obsługa konkursów, Organizowanie i obsługa spektakli i widowisk, Organizowanie i obsługa
imprez tanecznych, Informacja o imprezach artystycznych,
Usługi impresariatu, Organizowanie i prowadzenie wykładów,
seminariów, konferencji, Organizowanie spotkań, zjazdów i obchodów, Organizowanie wystaw w dziedzinie kultury, Działalność edukacyjna w zakresie muzyki, Warsztaty kompozycji,
Warsztaty wokalistyki, Realizacja nagrań muzycznych, Realizacja
nagrań audiowizualnych, Usługi studia nagrań, Usługi studia
filmowego, Produkcja telewizyjna, Produkcja radiowa, Produkcja filmowa, Multimedialna produkcja internetowa, Telewizyjne
usługi rozrywkowe, Radiowe usługi rozrywkowe, Udostępnianie
nagrań dźwiękowych, Udostępnianie programów multimedialnych za pośrednictwem telewizji, sieci kablowych, za pośrednictwem Internetu i dowolną techniką bezprzewodową, Usługi
klubów rozrywkowych, Usługi dyskotekowe.
538472
(220) 2022 01 07
BURKIEWICZ WITOLD SPOJRZENIE NA GDAŃSK,
Gdańsk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) spojrzenie na GDAŃSK

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 26.13.25, 05.05.20, 05.05.21
(510), (511) 8 Ręczne przybory higieniczne i do pielęgnacji
urody dla ludzi i zwierząt.
(210) 538469
(220) 2022 01 07
(731) FUNDACJA IM. ZBIGNIEWA WODECKIEGO, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) WODECKI TWIST
(510), (511) 9 Muzyka, filmy i inne rodzaje elektronicznych
publikacji tekstowych, słownych i obrazowych utrwalonych
na nośnikach (media content), Utrwalone na nośnikach infor-

Nr ZT06/2022
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(531)

27.05.01, 27.05.24, 29.01.15, 06.03.01, 06.03.02, 06.03.10,
07.01.01, 07.01.03, 07.01.24, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.16,
26.01.18, 26.04.01, 26.04.05, 26.04.10, 26.04.16, 26.04.18,
26.04.22
(510), (511) 41 Organizacja imprez kulturalnych i artystycznych.
(210) 538479
(220) 2022 01 09
(731) VOLICHENKO MYKHAILO, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	 LOVEIS KOCHAĆ SIEBIE

mowania komputerowego, 42 Przygotowanie oprogramowania nie nadającego się do pobierania dla osób trzecich,
Oprogramowanie jako usługa [SaaS], Dostarczanie sprzętu
komputerowego jako usługi [HaaS], Platforma jako usługa
[PaaS], Doradztwo w sprawach komputerów, Usługi diagnostyki komputerowej, Usługi programowania komputerów,
Doradztwo komputerowe i wsparcie techniczne, wszystkie
związane z projektowaniem i użytkowaniem programów
komputerowych, komputerów, sprzętu komputerowego
i systemów komputerowych, Doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, które dostarcza informacji
technicznych, Hosting treści cyfrowych w Internecie, Usługi konsultingowe w zakresie oprogramowania jako usługi
(SAAS), Wypożyczanie oprogramowania komputerowego.
(210)
(731)
(540)
(540)

(531) 02.09.01, 27.05.01, 27.05.24, 29.01.13
(510), (511) 44 Salony piękności, Świadczenie usług przez
salony piękności, Usługi salonów piękności.
538480
(220) 2022 01 09
TAX360 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TAX360
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 27.07.01, 26.11.02, 26.11.12, 29.01.12
(510), (511) 35 Usługi księgowe na potrzeby fuzji i przejęć,
Usługi księgowe w zakresie funduszy emerytalnych, Usługi
księgowe związane ze ściąganiem należności.
538518
(220) 2022 01 10
SELECTED SUPPLY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) kluczesoft.pl
(210)
(731)

(531) 29.01.14, 27.05.01, 27.05.05, 24.17.02, 24.17.20, 24.01.13
(510), (511) 9 Oprogramowanie, Oprogramowanie komputerowe do rozwoju aplikacji komputerowych, Nośniki nagrane i do pobrania, oprogramowanie komputerowe, czyste
cyfrowe lub analogowe nośniki do nagrywania i przechowywania danych, Mechanizmy do urządzeń uruchamianych
monetami, Kasy, urządzenia do liczenia, Komputery i komputerowe urządzenia peryferyjne, Edukacyjne oprogramowanie komputerowe, Narzędzia do opracowywania oprogra-
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538522
(220) 2022 01 10
SZOSTAK JAROSŁAW SIDEON, Ruda
(znak słowno-graficzny)
SIDEON

(531) 26.04.02, 26.04.09, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 Wagi elektroniczne.
538524
(220) 2022 01 10
WIELECHOWSKI ARKADIUSZ SZKATUŁKA BIŻUTERIA,
OZDOBY, DODATKI, Przasnysz
(540) (znak graficzny)
(540)
(210)
(731)

(531) 02.09.01, 29.01.11
(510), (511) 35 Usługi handlu detalicznego związane z preparatami do włosów, Usługi handlu detalicznego w zakresie akcesoriów mody, Usługi handlu detalicznego związane
ze środkami zapachowymi, Usługi sklepów detalicznych
online związane z produktami kosmetycznymi i pielęgnacyjnymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z odzieżą,
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z obuwiem, Usługi
sprzedaży detalicznej w związku z biżuterią, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z torbami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z akcesoriami do pielęgnacji dla ludzi,
Usługi sprzedaży detalicznej związane ze sprzedażą odzieży i dodatków odzieżowych, Usługi sprzedaży detalicznej
świadczone online w zakresie artykułów odzieżowych, Usługi sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie artykułów kosmetycznych, Usługi sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie torebek, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku z biżuterią, Usługi sprzedaży hurtowej w związku
z torbami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z nakryciami
głowy, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z odzieżą.
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538528
(220) 2022 01 10
OLEOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) Blu
(510), (511) 5 Produkty farmaceutyczne, Suplementy diety, Substancje dietetyczne do celów leczniczych, Odżywki
wzmacniające do celów leczniczych, Preparaty z witaminami
do celów leczniczych, Preparaty wspomagające leczenie.
(210)
(731)

538530
(220) 2022 01 10
REK MICHAŁ FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA GREMI,
Gołaszyn
(540) (znak słowny)
(540) merg
(510), (511) 35 Usługi pośrednictwa w handlu, Usługi sprzedaży detalicznej związane ze sprzedażą odzieży, dodatków
odzieżowych, akcesoriów odzieżowych, okryć głowy, bielizny, obuwia, biżuterii, zegarków, tkanin, torebek, galanterii
skórzanej, w tym toreb, pasków, portfeli, etui, teczek, Usługi
sprzedaży detalicznej online związane ze sprzedażą odzieży, dodatków odzieżowych, akcesoriów odzieżowych, okryć
głowy, bielizny, obuwia, biżuterii, zegarków, tkanin, torebek,
galanterii skórzanej, w tym toreb, pasków, portfeli, etui, teczek, Usługi sprzedaży hurtowej związane ze sprzedażą
odzieży, dodatków odzieżowych, akcesoriów odzieżowych,
okryć głowy, bielizny, obuwia, biżuterii, zegarków, tkanin, torebek, galanterii skórzanej, w tym toreb, pasków, portfeli, etui,
teczek, Usługi sprzedaży hurtowej online związane ze sprzedażą odzieży, dodatków odzieżowych, akcesoriów odzieżowych, okryć głowy, bielizny, obuwia, biżuterii, zegarków,
tkanin, torebek, galanterii skórzanej, w tym toreb, pasków,
portfeli, etui, teczek, Administrowanie programami lojalności
konsumenta, Handlowe informacje i porady udzielane konsumentom w wyborze towarów i usług, Indeksowanie stron
internetowych w celach handlowych lub reklamowych,
Marketing ukierunkowany, Prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, Profilowanie konsumentów do celów komercyjnych lub marketingowych, Publikowanie tekstów reklamowych, Reklama, Reklama online
za pośrednictwem sieci komputerowej, Reklama typu „płać
za kliknięcie”, Rozpowszechnianie reklam, Tworzenie tekstów
reklamowych, Usługi marketingowe, Marketing internetowy,
Promocja sprzedaży, Usługi reklamowe w zakresie odzieży.
(210)
(731)

538534
(220) 2022 01 10
MAŃKO MICHAŁ FIRMA PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWA KOLIBER, Pabianice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Firma Jubilerska „Koliber”
(210)
(731)

(531) 03.07.22, 03.07.24, 27.05.01, 27.05.13, 29.01.11
(510), (511) 14 Biżuteria i wyroby jubilerskie, Metale szlachetne i ich stopy, Wyroby jubilerskie wykonane z metali
szlachetnych, Wyroby jubilerskie [biżuteria], Wyroby jubilerskie pokryte metalami szlachetnymi, Biżuteria, Kamienie
szlachetne i półszlachetne, Zegarki, Bransoletki [biżuteria],
Pierścionki [biżuteria], Łańcuszki [biżuteria], Medaliony [biżuteria], Krzyżyki [biżuteria], Kamee [biżuteria], Naszyjniki [biżuteria], Spinki do mankietów i krawatów, Zawieszki [biżuteria],
Sygnety, Broszki [biżuteria], Biżuteria z diamentami, Perły, Pu-

Nr ZT06/2022

dełka na biżuterię i pudełka na zegarki, 35 Usługi sprzedaży
hurtowej w związku z biżuterią, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z biżuterią, Reklama, Usługi w zakresie zamówień
online, 37 Naprawa wyrobów jubilerskich, Polerowanie biżuterii, Ponowne oprawianie biżuterii, Oprawa kamieni szlachetnych [naprawa].
538536
(220) 2022 01 11
BIURO RACHUNKOWE IMPOSTA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Książenice
(540) (znak słowny)
(540) IMPASJA
(510), (511) 35 Doradztwo księgowe w zakresie podatków,
Doradztwo księgowe w zakresie sporządzania zeznań podatkowych, Doradztwo z zakresu księgowości, Księgowanie kosztów, Księgowość, Księgowość administracyjna,
Księgowość i prowadzenie ksiąg, Księgowość i rachunkowość, Prowadzenie księgowości przedsiębiorstwa, Rachunkowość, w szczególności księgowość, Skomputeryzowana
księgowość, Usługi w zakresie księgowości i rachunkowości, Doradztwo i informacja dotycząca rachunkowości,
Doradztwo podatkowe [rachunkowość], Doradztwo w zakresie działalności gospodarczej dotyczące rachunkowości,
Dostarczanie raportów dotyczących informacji rachunkowych, Doradztwo w zakresie zwrotu podatku [rachunkowość], Planowanie podatkowe [rachunkowość], Przygotowywanie wymiaru podatku [rachunki], Rachunkowość, Rachunkowość komputerowa, Rachunkowość na rzecz osób
trzecich, Rachunkowość w zakresie zarządzania kosztami,
Skomputeryzowana rachunkowość, Skomputeryzowane
prowadzenie rachunkowości, Skomputeryzowane ustalanie wysokości podatku [rachunkowość], Udostępnianie
informacji dotyczących kont [rachunkowość], Usługi doradcze dotyczące rachunkowości handlowej, Usługi doradcze i informacyjne dotyczące rachunkowości, Wystawianie
rachunków, Zarządzanie rachunkami firm, Zarządzanie
rachunkowością, Przygotowywanie sprawozdań finansowych i analiz dla przedsiębiorstw, Sporządzanie sprawozdań finansowych, Pomoc w sporządzaniu listy płac, Komputerowe sporządzanie listy płac, Przygotowanie listy płac,
Sporządzanie listy płac [dla osób trzecich], Sporządzanie listy płac, Usługi doradcze w zakresie sporządzania listy płac,
Usługi w zakresie sporządzania listy płac.
(210)
(731)

(210) 538541
(220) 2022 01 11
(731) SZAJEK LEILANI, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) MANIFESTACJA MARZEŃ
(510), (511) 9 Publikacje elektroniczne, Utrwalone na nośnikach informacje i dane, 41 Usługi edukacyjne, Trening
medytacji, Pisanie i publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, Publikacja materiałów edukacyjnych, Publikowanie materiałów drukowanych, Usługi edukacyjne
i instruktażowe, Doradztwo w zakresie szkoleń, Doradztwo zawodowe, Doradztwo zawodowe i coaching, Informacje dotyczące kariery zawodowej i usługi doradztwa
zawodowego (doradztwo edukacyjne i szkoleniowe), Kursy instruktażowe, Kursy samoświadomości [szkolenia], Kursy
szkoleniowe, Kursy szkoleniowe związane z medycyną, Kursy
w zakresie rozwoju osobistego, Opracowywanie materiałów edukacyjnych, Organizacja i przeprowadzanie kursów
edukacyjnych, Organizacja i przeprowadzanie warsztatów
i seminariów w zakresie samoświadomości, Organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], Szkolenia biz-
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nesowe, Trening jogi, Trening rozwoju osobistego, Usługi edukacyjne dotyczące informatyki kwantowej, Usługi
edukacyjne i szkoleniowe, Usługi edukacyjne w zakresie
rozwoju duchowego, 44 Usługi w zakresie medytacji,
Doradztwo dotyczące ochrony zdrowia, Doradztwo dietetyczne, Udzielanie informacji zdrowotnej, Usługi doradcze
i konsultacyjne w zakresie odżywiania, Usługi doradcze
w zakresie zdrowia, Usługi w zakresie zdrowia psychicznego, Higiena i pielęgnacja urody dla ludzi, 45 Doradztwo
dotyczące kierunku duchowego rozwoju, Mentorstwo
[duchowe].
538559
(220) 2022 01 10
BIURO PROJEKTÓW GÓRNICZYCH W KRAKOWIE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BIURO PROJEKTÓW GÓRNICZYCH w KRAKOWIE BPG
KRAKÓW

(210)
(731)
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(531)

27.05.01, 27.05.05, 27.05.17, 06.01.02, 06.01.04, 26.04.01,
26.04.05, 26.04.16
(510), (511) 25 Odzież, mianowicie bielizna, podkoszulki, koszulki, staniki sportowe, t-shirty, koszule, dzianinowe
koszule sportowe, bezrękawniki, koszulki do rugby, koszule z długim rękawem, swetry, szorty, spódnico-spodenki,
spodnie, legginsy, spodnie typu capri, koszule sportowe, szorty sportowe, spodnie sportowe, kurtki sportowe,
spodnie dresowe, bluzy, bluzy z kapturem, odzież gimnastyczna, bluzy polarowe, stroje kąpielowe, bielizna nocna,
kurtki, parki, kamizelki, odzież przeciwdeszczowa, kurtki
i kamizelki przeciwwiatrowe, spodnie narciarskie, spodnie
narciarskie na szelki, wyroby pończosznicze, skarpetki, rajstopy, rękawiczki, mitenki, opaski na nadgarstki i akcesoria
na szyję, Nakrycia głowy, mianowicie kapelusze, czapki
i opaski na głowę, Obuwie.
(210)
(731)
(540)
(540)

538575
(220) 2022 01 11
TALAREK WERONIKA, Garwolin
(znak słowno-graficzny)
é éternel été

(531)

29.01.12, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 26.01.01, 26.01.03,
26.01.16, 26.01.18, 14.07.03
(510), (511) 42 Badania dotyczące projektowania, Badania
w dziedzinie robót wydobywczych, Inżynieria [prace inżynieryjne], Projektowanie konstrukcyjne, Opracowywanie
projektów technicznych, Projektowanie budynków przemysłowych, Projektowanie techniczne i doradztwo.
(531)
(210) 538566
(220) 2022 01 11
(731) MOTYKA MARCIN, Radziechowy
(540) (znak słowny)
(540) Buhcoin
(510), (511) 9 Oprogramowanie komputerowe do pobrania
dla technologii blockchain, Oprogramowanie komputerowe do pobrania do zarządzania transakcjami z wykorzystaniem kryptowalut za pomocą technologii łańcucha bloków
(„blockchain”), Klucze kryptograficzne do pobrania do otrzymywania i wydawania kryptowaluty, Oprogramowanie komputerowe do tworzenia, używania i uzyskiwania dostępu
do technologii blockchain, Oprogramowanie komputerowe
do obsługi obrotu handlowego waluty wirtualnej, cyfrowej
i kryptowalut.
(210) 538571
(220) 2022 01 11
(731) MUCHA WOJCIECH JAN 360, Warzymice
(540) (znak słowny)
(540) nexxoo
(510), (511) 20 Elementy meblowe, Nóżki meblowe niemetalowe, Meble i akcesoria meblowe wyposażenia domu, Złącza meblowe niemetalowe.
(210)
(731)
(540)
(540)

538574
(220) 2022 01 11
AVALANCHE IP LLC, Nowy Jork, US
(znak słowno-graficzny)
Avalanche

29.01.06, 29.01.11, 27.05.01, 27.05.04, 27.05.09, 27.05.10,
27.05.21
(510), (511) 18 Walizy, torby podróżne, torby, portfele i inne
artykuły służące do przenoszenia, 25 Kostiumy kąpielowe,
Odzież damska.
(210) 538578
(220) 2022 01 12
(731) KMIEĆ KAMIL BOSS STICKERS, Kaliska
(540) (znak słowny)
(540) Happy Funio
(510), (511) 16 Naklejki.
(210) 538581
(220) 2022 01 12
(731) WŁODARCZYK JOANNA, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) Kersten
(510), (511) 35 Usługi handlu detalicznego w zakresie dzieł
sztuki świadczone przez galerie sztuki.
(210)
(731)
(540)
(540)

538590
(220) 2022 01 12
SŁOWIŃSKI ANDRZEJ, Warta Bolesławiecka
(znak słowno-graficzny)
ASAP RACE.PL
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(531)

29.01.13, 27.05.01, 27.05.02, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.17,
27.05.19, 24.17.01, 24.17.02, 24.07.01, 24.07.23, 26.04.01,
26.04.04, 26.04.09
(510), (511) 41 Szkolenie z prowadzenia pojazdów wyścigowych, Rozrywka w postaci wyścigów samochodowych, Usługi informacyjne dotyczące wyścigów, Nauczanie i szkolenia,
Usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, Usługi w zakresie
e-sportu, Organizowanie zawodów e-sportowych.
538595
(220) 2022 01 11
COSMIC PUBLISHING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Furrsday
(510), (511) 9 Oprogramowanie gier, Oprogramowanie
komputerowe gier wideo, Oprogramowanie gier rzeczywistości wirtualnej, Programy gier komputerowych do pobierania, Nagrane oprogramowanie gier komputerowych, Gry
wideo [gry komputerowe] w formie programów komputerowych zapisanych na nośnikach danych, Gry wideo nagrane
na dysku [oprogramowanie komputerowe], Platformy oprogramowania komputerowego, Mobilne aplikacje, Programy
gier komputerowych do pobrania za pośrednictwem Internetu [oprogramowanie], Publikacje elektroniczne, do pobrania, Oprogramowanie do gier elektronicznych do telefonów
komórkowych, Użytkowe oprogramowanie komputerowe
do pobrania, Nagrania audio, Nagrania wideo, Torby do noszenia komputerów, Kalkulatory kieszonkowe, Elektroniczne
terminarze osobiste, Hologramy, Magnesy dekoracyjne, Pokrowce do tabletów, Pokrowce na laptopy, Pokrowce
na smartfony, Ciekłokrystaliczne folie ochronne do smartfonów, Podkładki pod myszy komputerowe, Słuchawki [zakładane na głowę], Okulary przeciwsłoneczne, Etui na okulary,
Filmy wideo, Kinematograficzne filmy, Filmy do pobrania,
25 Berety, Bielizna osobista, Bielizna wchłaniająca pot, Biustonosze, Biustonosze samonośne, Body [bielizna], Bokserki,
Botki, Buty sportowe, Buty sznurowane, Buty za kostkę,
Chustki na głowę, Cylindry [kapelusze], Czapki [nakrycia głowy], Czepki kąpielowe, Czepki pod prysznic, Daszki [nakrycia
głowy], Daszki do czapek, Długie luźne stroje, Dzianina
[odzież], Espadryle, Etole [futra], Fartuchy [odzież], Fulary
[ozdobne krawaty], Futra [odzież], Gabardyna [odzież], Garnitury, Getry [ochraniacze] zakładane na buty, Gorsety, Gorsety
[bielizna damska], Gorsy koszul, Halki [bielizna], Halki, półhalki, Kalosze [wkładane na obuwie], Kamizelki, Kaptury [odzież],
Karczki koszul, Kąpielówki, Kimona, Kimona do karate, Kombinezony, Kostiumy kąpielowe, Koszule, Koszule z krótkimi
rękawami, Koszulki typu rashguard do sportów wodnych,
chroniące przed promieniowaniem UV, Koszulki z krótkim rękawem, Krawaty, Krótkie haleczki na ramiączkach, Kurtki,
Kurtki [odzież], Kurtki z kapturem chroniące przed zimnem
i wiatrem, Kwefy, podwiki, Legginsy, Liberie, Majtki, Majtki
damskie, Majtki dziecięce [odzież], Mankiety, Maski na oczy
do spania, Mufki [odzież], Mundury, Nakrycia głowy, Narzutki
na ramiona, Nauszniki [odzież], Obuwie, Obuwie gimnastyczne, Obuwie piłkarskie, Obuwie plażowe, Obuwie wykonane z drewna, Ocieplacze, Odzież, Odzież dla rowerzystów,
Odzież haftowana, Odzież z diodami elektroluminescencyjnymi LED, Odzież z imitacji skóry, Odzież z lateksu, Odzież
ze skóry, Opaski na głowę, Palta, Pantofle domowe, Pantofle
kąpielowe, Paski [odzież], Pasy do przechowywania pieniędzy [odzież], Pelerynki, Pikowane kurtki [odzież], Piżamy,
Płaszcze kąpielowe, Podeszwy butów, Podkoszulki bez rękawów, Podkoszulki sportowe, Podszewki gotowe [część garderoby], Podwiązki, Poncza, Pończochy, Pończochy wchłaniające pot, Poszetki, Pulowery, Rajstopy, Rękawice narciar(210)
(731)
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skie, Rękawiczki, Rękawiczki bez palców, Rękawiczki z jednym palcem, Sandały, Sandały kąpielowe, Sari, Sarongi, Skarpetki, Skarpetki wchłaniające pot, Spódnice, Spódnico-spodenki, Stroje do judo, Stroje na maskaradę, Stroje plażowe, Stroje przeciwdeszczowe, Sukienka na szelkach do noszenia na bluzkę, Swetry, Szale, Szaliki, Szaliki rurkowe (kominy) na szyję, Szarfy [do ubrania], Szkielety kapeluszy, Szlafroki,
Śliniaki niepapierowe, Śliniaki, z rękawami, nie z papieru, Togi,
Trykoty, Turbany, Walonki [buty filcowe], Woalki, welony
[odzież], Wyprawki dziecięce [odzież], Wyroby pończosznicze, 28 Akcesoria nadmuchiwane do basenów, Artykuły gimnastyczne, Artykuły gimnastyczne i sportowe, Automaty
do gier hazardowych, Automaty do gier na monety, Automaty do gier wideo, Automaty do gry, Balony na przyjęcia, Bandy stołów bilardowych, Bańki mydlane [zabawki], Baseny kąpielowe [zabawki], Bodyboard, Broń zabawkowa, Bąki [zabawki], Bumerangi, Butelki do karmienia lalek, Choinki z materiałów syntetycznych, Chusty do jogi, Ciastolina, Czujniki
brania [sprzęt wędkarski], Deski do paddleboardingu, Deski
do pływania, Deski surfingowe, Deskorolki, Dętki do piłek
do gry, Domki dla lalek, Domki zabawkowe dla dzieci, Dyski
latające, Dzwonki na choinkę, Dżojstiki do gier wideo, Ekrany
maskujące [artykuły sportowe], Etykiety na torby golfowe,
Figurki do zabawy, Folie ochronne przystosowane do ekranów gier przenośnych, Gry, Gry nadmuchiwane do basenów,
Gry planszowe, Gry polegające na budowaniu, Gry przenośne z wyświetlaczami ciekłokrystalicznymi, Gry towarzyskie,
Gry z obręczami, Grzechotki, Gwizdki [wabiki] myśliwskie,
Haczyki wędkarskie, Hulajnogi [zabawki], Huśtawki, Kapoki
do pływania, Karty do bingo, Karty do gry, Karty na wymianę
[gry karciane], Karuzele do wesołych miasteczek, Kije do gier,
Kije golfowe, Kije hokejowe, Kijki narciarskie, Klocki do zabawy [konstrukcyjne], Koła do ruletki, Konfetti, Konie na biegunach [zabawki], Konsole do gier wideo, Kontrolery do konsoli gier, Końcówki do kijów bilardowych, Kosmetyki zabawkowe [nie do stosowania], Kości do gry, Kręgle, Kule bilardowe,
Lalki, Latawce, Lotki [gry], Lotnie, Łóżka dla lalek, Luki do strzelania, Łyżworolki, Łyżwy, Madżong, Marionetki, Maski szermiercze, Maski teatralne, Maski zabawkowe, Maszty do desek
windsurfingowych, Maszyny do ćwiczeń sprawnościowych,
Maszyny do rzucania piłek, Maszyny i urządzenia do kręgli,
Matrioszki [rosyjskie drewniane lalki umieszczone jedna
w drugiej], Maty z zabawkami dla niemowląt, Misie pluszowe,
Modele będące zabawkami, Modele pojazdów w zmniejszonej skali, Naciągi do rakiet, Namioty zabawkowe, Ochraniacze [części strojów sportowych], Ochraniacze genitaliów
do użytku podczas uprawiania sportu, Ochraniacze na łokcie
[artykuły sportowe], Ozdoby choinkowe [z wyjątkiem artykułów oświetleniowych i słodyczy], Pachinko [japońska gra automatowa], Papierowe czapeczki na przyjęcia, Paralotnie,
Pasy do pływania, Pasy na talię, do ćwiczeń, Pierścienie
do rzucania [gry], Piłki do gier, Piłki do gier i zabaw, Piniaty,
Plansze do gry w warcaby, Plastelina do zabawy, Pluszowe
zabawki z przymocowanym kocykiem, Płetwy do pływania,
Pneumatyczne pistolety [zabawki], Pojazdy zdalnie sterowane do zabawy, Przenośne gry i zabawki posiadające funkcje
telekomunikacyjne, Przenośne konsole do gier wideo, Przyrządy stosowane do ćwiczeń fizycznych, Rakiety śnieżne,
Rękawice baseballowe, Rękawice bokserskie, Rękawice dla
pałkarzy [akcesoria do gier], Rękawice do gier, Rękawice
do szermierki, Rękawice golfowe, Rękawice płetwy do pływania, Roboty zabawkowe, Rolki do stacjonarnych rowerów
treningowych, Rowery trójkołowe dla dzieci [zabawki], Samochody do zabawy, Sanki, Smycze do desek surfingowych,
Sprzęt do gier wideo, Sterowniki do zabawek, Stoły bilardowe, Stoły bilardowe uruchamiane monetami lub żetonami,
Stoły do piłkarzyków, Stoły do tenisa stołowego, Strzelające

Nr ZT06/2022

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

zabawki bożonarodzeniowe w kształcie cukierków, Suspensoria dla sportowców, Szachownice, Szachy, Szpule do latawców, Śmieszne gadżety do zabawy, Śmieszne gadżety na imprezy, Tarcze elektroniczne, Torby na kije golfowe, na kółkach
lub bez, Torby na sprzęt do krykieta, Torby specjalnie zaprojektowane do nart, Torby specjalnie zaprojektowane na deski surfingowe, Trampoliny, Trampoliny [artykuły sportowe],
Trapezy [uprząż] do desek windsurfingowych, Tryktrak [gra],
Tuby strzelające na imprezy, Ubranka dla lalek, Uchwyty
na świeczki choinkowe, Układanki [puzzle], Urządzenia
do gier, Urządzenia do sztuczek magicznych, Urządzenia
do wyrzucania piłek tenisowych, Urządzenia do zaznaczania
punktów w bilardzie, Urządzenia pływackie do pływania,
Warcaby, Wędki, Worki treningowe, Wózki na torby golfowe,
Wrotki, Wstążki do gimnastyki artystycznej, Zabawki, Zabawki antystresowe typu fidget, Zabawki dla zwierząt domowych, Zabawki wypchane, Zdrapki do gier loteryjnych, Zestawy modeli w zmniejszonej skali do składania [zabawki],
Zjeżdżalnie [przedmioty do zabawy], Żetony do gier hazardowych, Żyroskopy i stabilizatory lotu do modeli samolotów
w pomniejszonej skali, 38 Emisja filmów za pośrednictwem
Internetu, Transmisja treści multimedialnych przez Internet,
Fora [pokoje rozmów] dla serwisów społecznościowych,
Udostępnianie online forów do przesyłania wiadomości
między użytkownikami komputerów, Transmisja audio,
Emisja treści wideo, Transmisja programów radiowych,
Transmisja programów telewizyjnych, Transmisja satelitarna, Transmisja plików cyfrowych, Transmisja podkastów,
Transfer strumieniowy danych, 41 Usługi gier online, Udostępnianie gier komputerowych online, Udostępnianie informacji online na temat strategii gier komputerowych i wideo i powiązanych produktów, Udostępnianie informacji
online dotyczących użytkowników gier, Usługi rozrywkowe, Usługi edukacyjne, Usługi rozrywkowe dostarczane
przez Internet, Udostępnianie rozrywki online w postaci
turniejów gier, Usługi w zakresie gier świadczone za pośrednictwem sieci komputerowych i światowych sieci komunikacyjnych, Udostępnianie gier za pośrednictwem systemów komputerowych, Usługi gier oferowane w systemie
on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, Udostępnianie gry komputerowej dostępnej w sieci dla użytkowników sieci, Gry internetowe [nie do pobrania], Udostępnianie w trybie on-line informacji związanych z grami komputerowymi i rozszerzeniami komputerowymi do gier, Informacje online z dziedziny rozrywki z zakresu gier komputerowych, Organizacja zawodów w grach elektronicznych,
Organizowanie imprez w zakresie sportów elektronicznych, Udostępnianie interaktywnych gier komputerowych
z udziałem kilku graczy, za pośrednictwem Internetu oraz
elektronicznych sieci komunikacyjnych, Usługi w zakresie
gier wideo, Usługi gier online przez urządzenia mobilne,
Usługi rozrywkowe w zakresie kojarzenia użytkowników
z grami komputerowymi, Usługi salonów gier wirtualnej
rzeczywistości, Usługi w zakresie gier elektronicznych, Usługi w zakresie gier świadczone za pomocą środków łącznościowych przez terminale komputerowe lub telefon komórkowy, Publikowanie materiałów multimedialnych online,
Centra rozrywki, Organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, Udostępnianie publikacji online
[nie do pobrania], Usługi w zakresie parków rozrywki i parków tematycznych.
538600
(220) 2022 01 11
COSMIC PUBLISHING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)

(210)
(731)
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(540) Cosmic Publishing
(510), (511) 9 Oprogramowanie gier, Oprogramowanie
komputerowe gier wideo, Oprogramowanie gier rzeczywistości wirtualnej, Programy gier komputerowych do pobierania, Nagrane oprogramowanie gier komputerowych, Gry
wideo [gry komputerowe] w formie programów komputerowych zapisanych na nośnikach danych, Gry wideo nagrane
na dysku [oprogramowanie komputerowe], Platformy oprogramowania komputerowego, Mobilne aplikacje, Programy
gier komputerowych do pobrania za pośrednictwem Internetu [oprogramowanie], Publikacje elektroniczne, do pobrania, Oprogramowanie do gier elektronicznych do telefonów
komórkowych, Użytkowe oprogramowanie komputerowe
do pobrania, Nagrania audio, Nagrania wideo, Torby do noszenia komputerów, Kalkulatory kieszonkowe, Elektroniczne
terminarze osobiste, Hologramy, Magnesy dekoracyjne, Pokrowce do tabletów, Pokrowce na laptopy, Pokrowce
na smartfony, Ciekłokrystaliczne folie ochronne do smartfonów, Podkładki pod myszy komputerowe, Słuchawki [zakładane na głowę], Okulary przeciwsłoneczne, Etui na okulary,
Filmy wideo, Kinematograficzne filmy, Filmy do pobrania,
Oprogramowanie komputerowe umożliwiające korzystanie
z gier komputerowych, Sprzęt komputerowy, Edukacyjne
oprogramowanie komputerowe, Filmy rysunkowe animowane, 25 Espadryle, Etole [futra], Fartuchy [odzież], Fulary
[ozdobne krawaty], Futra [odzież], Gabardyna [odzież], Garnitury, Getry [ochraniacze] zakładane na buty, Gorsety, Gorsety
[bielizna damska], Gorsy koszul, Halki [bielizna], Halki, półhalki, Kalosze [wkładane na obuwie], Kamizelki, Kaptury[odzież],
Karczki koszul, Kąpielówki, Kimona, Kimona do karate, Kombinezony, Kostiumy kąpielowe, Koszule, Koszule z krótkimi
rękawami, Koszulki typu rashguard do sportów wodnych,
chroniące przed promieniowaniem UV, Berety, Bielizna osobista, Bielizna wchłaniająca pot, Biustonosze, Biustonosze samonośne, Body [bielizna], Bokserki, Botki, Buty sportowe,
Buty sznurowane, Buty za kostkę, Chustki na głowę, Cylindry
[kapelusze], Czapki [nakrycia głowy], Czepki kąpielowe,
Czepki pod prysznic, Daszki (nakrycia głowy], Daszki do czapek, Długie luźne stroje, Dzianina [odzież], Koszulki z krótkim
rękawem, Krawaty, Krótkie haleczki na ramiączkach, Kurtki,
Kurtki [odzież], Kurtki z kapturem chroniące przed zimnem
i wiatrem, Kwefy, podwiki, Legginsy, Liberie, Majtki, Majtki
damskie, Majtki dziecięce [odzież], Mankiety, Maski na oczy
do spania, Mufki [odzież], Mundury, Nakrycia głowy, Narzutki
na ramiona, Nauszniki [odzież], Obuwie, Obuwie gimnastyczne, Obuwie piłkarskie, Obuwie plażowe, Obuwie wykonane z drewna, Ocieplacze, Odzież, Odzież dla rowerzystów,
Odzież haftowana, Odzież z diodami elektroluminescencyjnymi LED, Odzież z imitacji skóry, Odzież z lateksu, Odzież
ze skóry, Opaski na głowę, Palta, Pantofle domowe, Pantofle
kąpielowe, Paski [odzież], Pasy do przechowywania pieniędzy [odzież], Pelerynki, Pikowane kurtki [odzież], Piżamy,
Płaszcze kąpielowe, Podeszwy butów, Podkoszulki bez rękawów, Podkoszulki sportowe, Podszewki gotowe [część garderoby], Podwiązki, Poncza, Pończochy, Pończochy wchłaniające pot, Szkielety kapeluszy, Szlafroki, Śliniaki niepapierowe, Śliniaki, z rękawami, nie z papieru, Togi, Trykoty, Turbany,
Walonki [buty filcowe], Woalki, welony [odzież], Wyprawki
dziecięce [odzież], Wyroby pończosznicze, Poszetki, Pulowery, Rajstopy, Rękawice narciarskie, Rękawiczki, Rękawiczki bez
palców, Rękawiczki z jednym palcem, Sandały, Sandały kąpielowe, Sari, Sarongi, Skarpetki, Skarpetki wchłaniające pot,
Spódnice, Spódnico-spodenki, Stroje do judo, Stroje na maskaradę, Stroje plażowe, Stroje przeciwdeszczowe, Sukienka
na szelkach do noszenia na bluzkę, Swetry, Szale, Szaliki, Szaliki rurkowe (kominy) na szyję, Szarfy [do ubrania], 28 Akcesoria nadmuchiwane do basenów, Artykuły gimnastyczne,
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Artykuły gimnastyczne i sportowe, Automaty do gier hazardowych, Automaty do gier na monety, Automaty do gier
wideo, Automaty do gry, Balony na przyjęcia, Bandy stołów
bilardowych, Bańki mydlane [zabawki], Baseny kąpielowe
[zabawki], Bodyboard, Broń zabawkowa, Bąki [zabawki], Bumerangi, Butelki do karmienia lalek, Choinki z materiałów
syntetycznych, Chusty do jogi, Ciastolina, Czujniki brania
[sprzęt wędkarski], Deski do paddleboardingu, Deski do pływania, Deski surfingowe, Deskorolki, Dętki do piłek do gry,
Domki dla lalek, Domki zabawkowe dla dzieci, Dyski latające,
Dzwonki na choinkę, Dżojstiki do gier wideo, Ekrany maskujące [artykuły sportowe], Etykiety na torby golfowe, Figurki
do zabawy, Folie ochronne przystosowane do ekranów gier
przenośnych, Gry, Gry nadmuchiwane do basenów, Gry
planszowe, Gry polegające na budowaniu, Gry przenośne
z wyświetlaczami ciekłokrystalicznymi, Gry towarzyskie, Gry
z obręczami, Grzechotki, Gwizdki [wabiki] myśliwskie, Haczyki wędkarskie, Hulajnogi [zabawki], Huśtawki, Kapoki do pływania, Karty do bingo, Karty do gry, Karty na wymianę [gry
karciane], Karuzele do wesołych miasteczek, Kije do gier, Kije
golfowe, Kije hokejowe, Kijki narciarskie, Klocki do zabawy
[konstrukcyjne], Koła do ruletki, Konfetti, Konie na biegunach
[zabawki], Konsole do gier wideo, Kontrolery do konsoli gier,
Końcówki do kijów bilardowych, Kosmetyki zabawkowe
[nie do stosowania], Kości do gry, Namioty zabawkowe,
Ochraniacze [części strojów sportowych], Ochraniacze genitaliów do użytku podczas uprawiania sportu, Ochraniacze
na łokcie (artykuły sportowe], Ozdoby choinkowe [z wyjątkiem artykułów oświetleniowych i słodyczy], Pachinko [japońska gra automatowa], Papierowe czapeczki na przyjęcia,
Paralotnie, Pasy do pływania, Pasy na talię, do ćwiczeń, Pierścienie do rzucania [gry], Piłki do gier, Piłki do gier i zabaw,
Piniaty, Plansze do gry w warcaby, Plastelina do zabawy, Pluszowe zabawki z przymocowanym kocykiem, Płetwy do pływania, Pneumatyczne pistolety [zabawki], Pojazdy zdalnie
sterowane do zabawy, Przenośne gry i zabawki posiadające
funkcje telekomunikacyjne, Przenośne konsole do gier wideo, Przyrządy stosowane do ćwiczeń fizycznych, Rakiety
śnieżne, Rękawice baseballowe, Kręgle, Kule bilardowe, Lalki,
Latawce, Lotki [gry], Lotnie, Łóżka dla lalek, Luki do strzelania,
Łyżworolki, Łyżwy, Madżong, Marionetki, Maski szermiercze,
Maski teatralne, Maski zabawkowe, Maszty do desek windsurfingowych, Maszyny do ćwiczeń sprawnościowych, Maszyny do rzucania piłek, Maszyny i urządzenia do kręgli, Matrioszki [rosyjskie drewniane lalki umieszczone jedna w drugiej], Maty z zabawkami dla niemowląt, Misie pluszowe, Modele będące zabawkami, Modele pojazdów w zmniejszonej
skali, Naciągi do rakiet, Rękawice bokserskie, Rękawice dla
pałkarzy [akcesoria do gier], Rękawice do gier, Rękawice
do szermierki, Rękawice golfowe, Rękawice płetwy do pływania, Roboty zabawkowe, Rolki do stacjonarnych rowerów
treningowych, Rowery trójkołowe dla dzieci [zabawki], Samochody do zabawy, Sanki, Smycze do desek surfingowych,
Sprzęt do gier wideo, Sterowniki do zabawek, Stoły bilardowe, Stoły bilardowe uruchamiane monetami lub żetonami,
Stoły do piłkarzyków, Stoły do tenisa stołowego, Strzelające
zabawki bożonarodzeniowe w kształcie cukierków, Suspensoria dla sportowców, Szachownice, Szachy, Szpule do latawców, Śmieszne gadżety do zabawy, Śmieszne gadżety na imprezy, Tarcze elektroniczne, Torby na kije golfowe, na kółkach
lub bez, Torby na sprzęt do krykieta, Torby specjalnie zaprojektowane do nart, Torby specjalnie zaprojektowane na deski surfingowe, Trampoliny, Trampoliny [artykuły sportowe],
Trapezy [uprząż] do desek windsurfingowych, Tryktrak [gra],
Tuby strzelające na imprezy, Ubranka dla lalek, Uchwyty
na świeczki choinkowe, Układanki [puzzle], Urządzenia
do gier, Urządzenia do sztuczek magicznych, Urządzenia
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do wyrzucania piłek tenisowych, Urządzenia do zaznaczania
punktów w bilardzie, Urządzenia pływackie do pływania,
Warcaby, Wędki, Worki treningowe, Wózki na torby golfowe,
Wrotki, Wstążki do gimnastyki artystycznej, Zabawki, Zabawki antystresowe typu fidget, Zabawki dla zwierząt domowych, Zabawki wypchane, Zdrapki do gier loteryjnych, Zestawy modeli w zmniejszonej skali do składania [zabawki],
Zjeżdżalnie [przedmioty do zabawy], Żetony do gier hazardowych, Żyroskopy i stabilizatory lotu do modeli samolotów w pomniejszonej skali, 35 Agencje reklamowe, Aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych, Badania opinii publicznej, Badania rynkowe, Bezpośrednia reklama pocztowa, Marketing ukierunkowany, Marketing w ramach wydawania oprogramowania, Optymalizacja stron internetowych, Optymalizacja wyszukiwarek do celów promocji dodatkowej, Organizacja pokazów mody
w celach promocyjnych, Produkcja filmów reklamowych,
Profilowanie konsumentów do celów komercyjnych lub marketingowych, Promocja sprzedaży dla osób trzecich, Promowanie towarów i usług w formie sponsorowania wydarzeń
sportowych, Publikowanie tekstów reklamowych, Reklama,
Reklama korespondencyjna, Reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, Reklama typu „płać za kliknięcie”,
Reklama zewnętrzna, Reklamy radiowe, Reklamy telewizyjne,
Rozpowszechnianie reklam, Rozwijanie koncepcji reklamowych, Sporządzanie indeksów informacji do celów handlowych lub reklamowych, Usługi marketingowe, Usługi modelek i modeli do celów reklamowych lub promocji sprzedaży,
Usługi relacji z mediami, Usługi w zakresie opracowania graficznego do celów reklamowych, Wynajem bilbordów [tablic
reklamowych], Wynajem czasu reklamowego we wszystkich
środkach przekazu, Wynajmowanie przestrzeni reklamowej,
Wypożyczanie materiałów reklamowych, Wystawy w celach
handlowych lub reklamowych, Zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, Zapewnianie rankingów użytkowników w celach handlowych
lub reklamowych, Zapewnianie recenzji użytkowników w celach handlowych lub reklamowych, 38 Emisja filmów za pośrednictwem Internetu, Transmisja treści multimedialnych
przez Internet, Fora [pokoje rozmów] dla serwisów społecznościowych, Udostępnianie online forów do przesyłania wiadomości między użytkownikami komputerów, Transmisja
audio, Emisja treści wideo, Transmisja programów radiowych, Transmisja programów telewizyjnych, Transmisja satelitarna, Transmisja plików cyfrowych, Transmisja podkastów,
Transfer strumieniowy danych, 41 Usługi gier online, Udostępnianie gier komputerowych on-line, Udostępnianie informacji online na temat strategii gier komputerowych i wideo i powiązanych produktów, Udostępnianie informacji
online dotyczących użytkowników gier, Usługi rozrywkowe,
Usługi edukacyjne, Usługi rozrywkowe dostarczane przez Internet, Udostępnianie rozrywki online w postaci turniejów
gier, Usługi w zakresie gier świadczone za pośrednictwem
sieci komputerowych i światowych sieci komunikacyjnych,
Udostępnianie gier za pośrednictwem systemów komputerowych, Usługi gier oferowane w systemie on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, Udostępnianie gry komputerowej dostępnej w sieci dla użytkowników sieci, Gry internetowe [nie do pobrania], Udostępnianie w trybie on-line informacji związanych z grami komputerowymi i rozszerzeniami
komputerowymi do gier, Informacje online z dziedziny rozrywki z zakresu gier komputerowych, Organizacja zawodów
w grach elektronicznych, Organizowanie imprez w zakresie
sportów elektronicznych, Udostępnianie interaktywnych
gier komputerowych z udziałem kilku graczy za pośrednictwem Internetu oraz elektronicznych sieci komunikacyjnych,
Usługi w zakresie gier wideo, Usługi gier online przez urzą-
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dzenia mobilne, Usługi rozrywkowe w zakresie kojarzenia
użytkowników z grami komputerowymi, Usługi salonów gier
wirtualnej rzeczywistości, Usługi w zakresie gier elektronicznych, Usługi w zakresie gier świadczone za pomocą środków łącznościowych przez terminale komputerowe lub telefon komórkowy, Publikowanie materiałów multimedialnych
online, Centra rozrywki, Organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, Udostępnianie publikacji online
[nie do pobrania], Usługi w zakresie parków rozrywki i parków
tematycznych, Dostarczanie filmów, nie do pobrania, przy pomocy usług typu transmisja wideo na żądanie, Komputerowe
przygotowanie materiałów do publikacji elektronicznej, Zapewnianie dostępu do gier wideo on-line, 42 Diagnozowanie
błędów w oprogramowaniu komputerowym, Edycja programów komputerowych, Konwersja kodów informatycznych
dla osób trzecich, Opracowywanie i aktualizacja oprogramowania komputerowego, Opracowywanie oprogramowania
gier komputerowych, Projektowanie i opracowywanie oprogramowania komputerowego, Programowanie komputerowe dla osób trzecich, Programowanie komputerowe w zakresie gier komputerowych, Programowanie komputerowe
w zakresie gier wideo, Projektowanie gier, Projektowanie
oprogramowania do gier komputerowych, Wypożyczanie
oprogramowania komputerowego, Usługi graficzne, Chmura obliczeniowa, Doradztwo w zakresie oprogramowania
komputerowego, Doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa
internetowego, Doradztwo dotyczące bezpieczeństwa
komputerowego, Doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa
danych, Dostarczanie informacji o technologii komputerowej i programowaniu za pośrednictwem strony internetowej, Doradztwo w zakresie projektowania stron internetowych, Hosting serwerów, Hosting stron internetowych, Instalacja oprogramowania komputerowego, Oprogramowanie jako usługa [SaaS], Platforma jako usługa [PaaS], Powielanie programów komputerowych, Projektowanie graficzne
materiałów promocyjnych, Projektowanie oprogramowania
komputerowego, Projektowanie systemów komputerowych,
Tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób
trzecich, Udostępnienie wyszukiwarek internetowych, Usługi
doradcze w dziedzinie technologii, Usługi doradcze w dziedzinie technologii komputerowej, Usługi doradcze w dziedzinie technologii telekomunikacyjnej, Usługi graficzne, Wynajmowanie serwerów www.
538602
(220) 2022 01 11
COSMIC DREAMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Astromatica
(510), (511) 9 Oprogramowanie gier, Oprogramowanie
komputerowe gier wideo, Oprogramowanie gier rzeczywistości wirtualnej, Programy gier komputerowych do pobierania, Nagrane oprogramowanie gier komputerowych, Gry
wideo [gry komputerowe] w formie programów komputerowych zapisanych na nośnikach danych, Gry wideo nagrane
na dysku [oprogramowanie komputerowe], Platformy oprogramowania komputerowego, Mobilne aplikacje, Programy
gier komputerowych do pobrania za pośrednictwem Internetu [oprogramowanie], Publikacje elektroniczne, do pobrania, Oprogramowanie do gier elektronicznych do telefonów
komórkowych, Użytkowe oprogramowanie komputerowe
do pobrania, Nagrania audio, Nagrania wideo, Torby do noszenia komputerów, Kalkulatory kieszonkowe, Elektroniczne
terminarze osobiste, Hologramy, Magnesy dekoracyjne, Pokrowce do tabletów, Pokrowce na laptopy, Pokrowce
na smartfony, Ciekłokrystaliczne folie ochronne do smartfo(210)
(731)
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nów, Podkładki pod myszy komputerowe, Słuchawki [zakładane na głowę], Okulary przeciwsłoneczne, Etui na okulary,
Filmy wideo, Kinematograficzne filmy, Filmy do pobrania,
25 Berety, Bielizna osobista, Bielizna wchłaniająca pot, Biustonosze, Biustonosze samonośne, Body [bielizna], Bokserki,
Botki, Buty sportowe, Buty sznurowane, Buty za kostkę,
Chustki na głowę, Cylindry [kapelusze], Czapki [nakrycia głowy], Czepki kąpielowe, Czepki pod prysznic, Daszki [nakrycia
głowy], Daszki do czapek, Długie luźne stroje, Dzianina
[odzież], Espadryle, Etole [futra], Fartuchy [odzież], Fulary
[ozdobne krawaty], Futra [odzież], Gabardyna [odzież], Garnitury, Getry [ochraniacze] zakładane na buty, Gorsety, Gorsety
[bielizna damska], Gorsy koszul, Halki [bielizna], Halki, półhalki, Kalosze [wkładane na obuwie], Kamizelki, Kaptury [odzież],
Karczki koszul, Kąpielówki, Kimona, Kimona do karate, Kombinezony, Kostiumy kąpielowe, Koszule, Koszule z krótkimi
rękawami, Koszulki typu rashguard do sportów wodnych,
chroniące przed promieniowaniem UV, Koszulki z krótkim rękawem, Krawaty, Krótkie haleczki na ramiączkach, Kurtki,
Kurtki [odzież], Kurtki z kapturem chroniące przed zimnem
i wiatrem, Kwefy, podwiki, Legginsy, Liberie, Majtki, Majtki
damskie, Majtki dziecięce [odzież], Mankiety, Maski na oczy
do spania, Mufki [odzież], Mundury, Nakrycia głowy, Narzutki
na ramiona, Nauszniki [odzież], Obuwie, Obuwie gimnastyczne, Obuwie piłkarskie, Obuwie plażowe, Obuwie wykonane z drewna, Ocieplacze, Odzież, Odzież dla rowerzystów,
Odzież haftowana, Odzież z diodami elektroluminescencyjnymi LED, Odzież z imitacji skóry, Odzież z lateksu, Odzież
ze skóry, Opaski na głowę, Palta, Pantofle domowe, Pantofle
kąpielowe, Paski [odzież], Pasy do przechowywania pieniędzy [odzież], Pelerynki, Pikowane kurtki [odzież], Piżamy,
Płaszcze kąpielowe, Podeszwy butów, Podkoszulki bez rękawów, Podkoszulki sportowe, Podszewki gotowe [część garderoby], Podwiązki, Poncza, Pończochy, Pończochy wchłaniające pot, Poszetki, Pulowery, Rajstopy, Rękawice narciarskie, Rękawiczki, Rękawiczki bez palców, Rękawiczki z jednym palcem, Sandały, Sandały kąpielowe, Sari, Sarongi, Skarpetki, Skarpetki wchłaniające pot, Spódnice, Spódnico-spodenki, Stroje do judo, Stroje na maskaradę, Stroje plażowe, Stroje przeciwdeszczowe, Sukienka na szelkach do noszenia na bluzkę, Swetry, Szale, Szaliki, Szaliki rurkowe (kominy) na szyję, Szarfy [do ubrania], Szkielety kapeluszy, Szlafroki,
Śliniaki niepapierowe, Śliniaki, z rękawami, nie z papieru, Togi,
Trykoty, Turbany, Walonki [buty filcowe], Woalki, welony
[odzież], Wyprawki dziecięce [odzież], Wyroby pończosznicze, 28 Akcesoria nadmuchiwane do basenów, Artykuły gimnastyczne, Artykuły gimnastyczne i sportowe, Automaty
do gier hazardowych, Automaty do gier na monety, Automaty do gier wideo, Automaty do gry, Balony na przyjęcia, Bandy stołów bilardowych, Bańki mydlane [zabawki], Baseny kąpielowe [zabawki], Bodyboard, Broń zabawkowa, Bąki [zabawki], Bumerangi, Butelki do karmienia lalek, Choinki z materiałów syntetycznych, Chusty do jogi, Ciastolina, Czujniki
brania [sprzęt wędkarski], Deski do paddleboardingu, Deski
do pływania, Deski surfingowe, Deskorolki, Dętki do piłek
do gry, Domki dla lalek, Domki zabawkowe dla dzieci, Dyski
latające, Dzwonki na choinkę, Dżojstiki do gier wideo, Ekrany
maskujące [artykuły sportowe], Etykiety na torby golfowe,
Figurki do zabawy, Folie ochronne przystosowane do ekranów gier przenośnych, Gry, Gry nadmuchiwane do basenów,
Gry planszowe, Gry polegające na budowaniu, Gry przenośne z wyświetlaczami ciekłokrystalicznymi, Gry towarzyskie,
Gry z obręczami, Grzechotki, Gwizdki [wabiki] myśliwskie,
Haczyki wędkarskie, Hulajnogi [zabawki], Huśtawki, Kapoki
do pływania, Karty do bingo, Karty do gry, Karty na wymianę
[gry karciane], Karuzele do wesołych miasteczek, Kije do gier,
Kije golfowe, Kije hokejowe, Kijki narciarskie, Klocki do zaba-
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wy [konstrukcyjne], Koła do ruletki, Konfetti, Konie na biegunach [zabawki], Konsole do gier wideo, Kontrolery do konsoli gier, Końcówki do kijów bilardowych, Kosmetyki zabawkowe [nie do stosowania], Kości do gry, Kręgle, Kule bilardowe,
Lalki, Latawce, Lotki [gry], Lotnie, Łóżka dla lalek, Luki do strzelania, Łyżworolki, Łyżwy, Madżong, Marionetki, Maski szermiercze, Maski teatralne, Maski zabawkowe, Maszty do desek
windsurfingowych, Maszyny do ćwiczeń sprawnościowych,
Maszyny do rzucania piłek, Maszyny i urządzenia do kręgli,
Matrioszki [rosyjskie drewniane lalki umieszczone jedna
w drugiej], Maty z zabawkami dla niemowląt, Misie pluszowe,
Modele będące zabawkami, Modele pojazdów w zmniejszonej skali, Naciągi do rakiet, Namioty zabawkowe, Ochraniacze [części strojów sportowych], Ochraniacze genitaliów
do użytku podczas uprawiania sportu, Ochraniacze na łokcie
[artykuły sportowe], Ozdoby choinkowe [z wyjątkiem artykułów oświetleniowych i słodyczy], Pachinko [japońska gra automatowa], Papierowe czapeczki na przyjęcia, Paralotnie,
Pasy do pływania, Pasy na talię, do ćwiczeń, Pierścienie
do rzucania [gry], Piłki do gier, Piłki do gier i zabaw, Piniaty,
Plansze do gry w warcaby, Plastelina do zabawy, Pluszowe
zabawki z przymocowanym kocykiem, Płetwy do pływania,
Pneumatyczne pistolety [zabawki], Pojazdy zdalnie sterowane do zabawy, Przenośne gry i zabawki posiadające funkcje
telekomunikacyjne, Przenośne konsole do gier wideo, Przyrządy stosowane do ćwiczeń fizycznych, Rakiety śnieżne,
Rękawice baseballowe, Rękawice bokserskie, Rękawice dla
pałkarzy [akcesoria do gier], Rękawice do gier, Rękawice
do szermierki, Rękawice golfowe, Rękawice płetwy do pływania, Roboty zabawkowe, Rolki do stacjonarnych rowerów
treningowych, Rowery trójkołowe dla dzieci [zabawki], Samochody do zabawy, Sanki, Smycze do desek surfingowych,
Sprzęt do gier wideo, Sterowniki do zabawek, Stoły bilardowe, Stoły bilardowe uruchamiane monetami lub żetonami,
Stoły do piłkarzyków, Stoły do tenisa stołowego, Strzelające
zabawki bożonarodzeniowe w kształcie cukierków, Suspensoria dla sportowców, Szachownice, Szachy, Szpule do latawców, Śmieszne gadżety do zabawy, Śmieszne gadżety na imprezy, Tarcze elektroniczne, Torby na kije golfowe, na kółkach
lub bez, Torby na sprzęt do krykieta, Torby specjalnie zaprojektowane do nart, Torby specjalnie zaprojektowane na deski surfingowe, Trampoliny, Trampoliny [artykuły sportowe],
Trapezy [uprząż] do desek windsurfingowych, Tryktrak [gra],
Tuby strzelające na imprezy, Ubranka dla lalek, Uchwyty
na świeczki choinkowe, Układanki [puzzle], Urządzenia
do gier, Urządzenia do sztuczek magicznych, Urządzenia
do wyrzucania piłek tenisowych, Urządzenia do zaznaczania
punktów w bilardzie, Urządzenia pływackie do pływania,
Warcaby, Wędki, Worki treningowe, Wózki na torby golfowe,
Wrotki, Wstążki do gimnastyki artystycznej, Zabawki, Zabawki antystresowe typu fidget, Zabawki dla zwierząt domowych, Zabawki wypchane, Zdrapki do gier loteryjnych, Zestawy modeli w zmniejszonej skali do składania [zabawki],
Zjeżdżalnie [przedmioty do zabawy], Żetony do gier hazardowych, Żyroskopy i stabilizatory lotu do modeli samolotów
w pomniejszonej skali, 41 Usługi gier online, Udostępnianie
gier komputerowych on-line, Udostępnianie informacji
online na temat strategii gier komputerowych i wideo i powiązanych produktów, Udostępnianie informacji online dotyczących użytkowników gier, Usługi rozrywkowe, Usługi
edukacyjne, Usługi rozrywkowe dostarczane przez Internet,
Udostępnianie rozrywki online w postaci turniejów gier,
Usługi w zakresie gier świadczone za pośrednictwem sieci
komputerowych i światowych sieci komunikacyjnych, Udostępnianie gier za pośrednictwem systemów komputerowych, Usługi gier oferowane w systemie on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, Udostępnianie gry kompute-
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rowej dostępnej w sieci dla użytkowników sieci, Gry internetowe [nie do pobrania], Udostępnianie w trybie on-line informacji związanych z grami komputerowymi i rozszerzeniami
komputerowymi do gier, Informacje online z dziedziny rozrywki z zakresu gier komputerowych, Organizacja zawodów
w grach elektronicznych, Organizowanie imprez w zakresie
sportów elektronicznych, Udostępnianie interaktywnych
gier komputerowych z udziałem kilku graczy, za pośrednictwem Internetu oraz elektronicznych sieci komunikacyjnych,
Usługi w zakresie gier wideo, Usługi gier online przez urządzenia mobilne, Usługi rozrywkowe w zakresie kojarzenia
użytkowników z grami komputerowymi, Usługi salonów gier
wirtualnej rzeczywistości, Usługi w zakresie gier elektronicznych, Usługi w zakresie gier świadczone za pomocą środków
łącznościowych przez terminale komputerowe lub telefon
komórkowy, Publikowanie materiałów multimedialnych
online, Centra rozrywki, Organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, Udostępnianie publikacji online
[nie do pobrania], Usługi w zakresie parków rozrywki i parków tematycznych.
(210) 538603
(220) 2022 01 12
(731) PYRKOSZ WITOLD MOŻLIWOŚCI, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Akademia Pan Kobido
(510), (511) 41 Nauczanie i szkolenia, Prowadzenie warsztatów [szkolenia], Przekazywanie know-how [szkolenia], Przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie warsztatów
[szkolenia], Szkolenia w zakresie pielęgnacji urody, 44 Masaż
tkanek głębokich, Masaże, Masaż.
538604
(220) 2022 01 12
S.K.Y. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białystok
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SkyClub
(210)
(731)

(531) 03.07.17, 27.05.01
(510), (511) 41 Nocne kluby, Usługi rozrywkowe.
538605
(220) 2022 01 11
POLITECHNIKA POZNAŃSKA, Poznań;
INSTYTUT CHEMII BIOORGANICZNEJ
POLSKIEJ AKADEMII NAUK, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GENOMICZNA MAPA POLSKI
(210)
(731)

(531) 01.17.11, 26.11.13, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 9 Oprogramowanie do generowania obrazów
wirtualnych, 42 Badania genetyczne, Strukturalna i funkcjonalna analiza genomów, Badania naukowe z zakresu genetyki, Badania w dziedzinie terapii genowej, Badania naukowe
w zakresie genetyki i inżynierii genetycznej, Badania przesiewowe DNA do celów badań naukowych, Badania DNA
do celów medycznych [badania przesiewowe], 44 Usługi
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w zakresie medycyny i zdrowia związane z DNA, genetyką
i testami genetycznymi, Analizy RNA lub DNA w zakresie
diagnozowania i prognozowania zagrożenia nowotworami,
Badania genetyczne do celów medycznych, Badania DNA
do celów medycznych [badania przesiewowe], 45 Usługi genealogiczne, Poszukiwania genealogiczne.
(551) wspólne prawo ochronne
538611
(220) 2022 01 12
ORSIK KARALINA, Bydgoszcz;
MARCISZ PAULINA, Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) ÃTMA QUARTET
(510), (511) 9 Dyski optyczne z muzyką, Muzyka cyfrowa
do pobrania z komputerowej bazy danych lub Internetu,
Muzyka cyfrowa do pobrania dostarczana z witryn internetowych MP3, Muzyka cyfrowa do pobrania udostępniana
na witrynach internetowych MP3, Muzyka cyfrowa do pobrania dostarczona z Internetu, Muzyka cyfrowa do pobrania, Muzyka cyfrowa do pobrania z Internetu, Muzyka cyfrowa (ładowalna), dostarczona z Internetu, Muzyka, filmy i inne
rodzaje elektronicznych publikacji tekstowych i obrazowych
utrwalone na nośnikach, Nagrane płyty kompaktowe z muzyką, Nagrania wideo z muzyką, Nagrania wideo z muzyką,
do pobrania, Oprogramowanie komputerowe do przetwarzania plików z muzyką cyfrową, Płyty kompaktowe z muzyką,
Programy komputerowe do przetwarzania plików z muzyką
cyfrową, Czyste płyty CD-ROM do nagrań dźwiękowych lub
wideo, Drukarki CD do użytku domowego lub biurowego,
Dyski CD-ROM, Dyski CD z danymi, Dyski kompaktowe [CD-ROM-y], Interaktywne dyski kompaktowe i dyski CD-ROM,
Nagrane płyty CD-i, Nagrane płyty CD ROM, Nagrane płyty
kompaktowe [płyty CD], Nagrywarki dysków CD-ROM, Napędy CD do komputerów, Napędy CD-ROM, Oprogramowanie
multimedialne zapisane na płytach CD-ROM, Płyty CD-ROM
zawierające elektroniczne książki telefoniczne, Podręczniki
użytkownika i instrukcje obsługi do komputerów i oprogramowania zapamiętane w postaci cyfrowej na dyskietkach
lub płytach CD-ROM, Pokrowce na odtwarzacze płyt CD,
Przenośne odtwarzacze CD, Segregatory na płyty CD, Stacja dysków CD-ROM, Urządzenia do czyszczenia soczewek
laserów CD, Urządzenia do czyszczenia płyt CD, Wypalarki
płyt CD, 41 Organizowanie festiwali, Organizowanie festiwali
do celów rozrywkowych, Organizowanie festiwali do celów edukacyjnych, Organizowanie festiwali w celach rekreacyjnych, Organizowanie festiwali w celach rozrywkowych,
Organizowanie festiwali w celach edukacyjnych, Organizowanie festiwali w celach kulturalnych, Organizowanie festiwali
w celach szkoleniowych, Organizowanie festiwali związanych
z muzyką jazzową, Prowadzenie festiwali filmowych, Prowadzenie festiwali sztuk scenicznych, Rozrywka w postaci festiwalu etnicznego, Usługi festiwali muzycznych, Koncerty
muzyczne, Biura rezerwacji biletów koncertowych, Koncerty
muzyczne na żywo, Koncerty muzyczne za pośrednictwem
radia, Koncerty muzyczne za pośrednictwem telewizji, Obsługa koncertów muzycznych, Organizacja i przeprowadzanie koncertów muzycznych, Organizowanie i prowadzenie
koncertów, Organizowanie koncertów, Organizowanie koncertów muzyki pop, Organizowanie koncertów muzycznych,
Prezentacja koncertów, Prezentacja koncertów muzycznych,
Produkcja koncertów muzycznych, Przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie koncertów, Rezerwacja biletów
na koncerty, Rezerwacje koncertów, Rozrywka w postaci
koncertów, Usługi doradcze i informacyjne związane z przygotowywaniem, organizowaniem i prowadzeniem koncertów, Usługi koncertów muzycznych, Usługi koncertów śpie(210)
(731)
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wu, Usługi rezerwacji biletów na koncerty, Usługi rezerwacji
biletów do teatru i na koncerty, Usługi rezerwacji biletów i rezerwacji miejsc na koncerty muzyczne, Usługi rozrywkowe
w postaci występów koncertowych, Wynajem pomieszczeń
koncertowych, Zarządzanie koncertami, Usługi edukacyjne
zapewniające warsztaty z polityki gruntowej, Usługi edukacyjne zapewniające warsztaty z podatków od nieruchomości, Warsztaty do celów rekreacyjnych, Warsztaty w celach
edukacyjnych, Warsztaty w celach kulturalnych, Warsztaty
w celach szkoleniowych, Edukacyjne kursy z zakwaterowaniem, Kursy instruktażowe, Kursy korespondencyjne, nauka
na odległość, Kursy rozwijające umiejętności konsultacyjne,
Kursy szkoleniowe, Kursy szkoleniowe dla młodych ludzi
przygotowujące do kariery zawodowej, Kursy szkoleniowe
w zakresie rozwoju osobistego, Kursy szkoleniowe w zakresie
planowania strategicznego związanego z reklamą, promocją, marketingiem i biznesem, Kursy szkoleniowe z zakwaterowaniem.
(551) wspólne prawo ochronne
(210)
(731)
(540)
(540)

538616
(220) 2022 01 12
JAKIEL TOMASZ, Droszków
(znak słowno-graficzny)
LUBUSKIE ANGUSOWO

(531) 03.04.02, 03.04.11, 03.07.03, 27.05.01
(510), (511) 29 Mięso i wyroby mięsne, 44 Hodowla zwierząt.
538618
(220) 2022 01 12
KOCHAM TO DBAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) kochamtodbam

(210)
(731)

(531) 02.09.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 Reklama i usługi reklamowe, 36 Usługi agencji ubezpieczeniowej.
(210)
(731)
(540)
(540)

538619
(220) 2022 01 12
SALIJ-KACZKOWSKA ANNA, Głogów
(znak słowno-graficzny)
SZKOLNA AGENCJA UBEZPIECZENIOWA
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(531) 26.11.13, 27.05.01, 27.05.10, 29.01.13
(510), (511) 36 Usługi agencji ubezpieczeniowej, Ubezpieczenia.
538625
(220) 2022 01 12
MAKOWSKI KRZYSZTOF ELITE NIERUCHOMOŚCI,
Szczecin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) elite NIERUCHOMOŚCI

(210)
(731)

(531) 26.11.01, 27.05.01, 27.05.10, 29.01.12
(510), (511) 36 Usługi w zakresie nieruchomości, Agencje
nieruchomości, Usługi doradcze dotyczące nieruchomości,
Usługi finansowania zakupu nieruchomości, Usługi wyceny
nieruchomości, Udzielanie informacji dotyczących nieruchomości, Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, Wycena
i zarządzanie nieruchomościami, Pośrednictwo ubezpieczeniowe w zakresie nieruchomości, Usługi w zakresie wyceny
nieruchomości, Usługi w zakresie wyszukiwania nieruchomości mieszkaniowych, Doradztwo finansowe związane
z inwestowaniem w nieruchomości, Administrowanie nieruchomościami, Skomputeryzowane usługi informacyjne dotyczące nieruchomości, Usługi konsultacyjne dotyczące nieruchomości, Zarządzanie nieruchomościami, Finansowanie
projektów deweloperskich, Finansowanie nieruchomości,
Usługi zarządzania nieruchomościami, Dostarczanie informacji dotyczących nieruchomości, Zarządzanie inwestycjami w nieruchomości, Doradztwo w zakresie nieruchomości,
Inwestowanie kapitału w nieruchomości, Organizowanie
finansowania zakupu nieruchomości, Planowanie inwestycji
w nieruchomości, Administrowanie sprawami finansowymi
dotyczącymi nieruchomości, Doradztwo dotyczące inwestowania w nieruchomości, Usługi finansowe w zakresie nieruchomości, Usługi doradztwa inwestycyjnego dotyczące
nieruchomości, Usługi finansowe dotyczące własności nieruchomości i budynków, Udzielanie informacji dotyczących
kwestii nieruchomości za pośrednictwem Internetu.
(210)
(731)
(540)
(540)

538627
(220) 2022 01 12
IWANOWSKI WOJCIECH AQASPA, Szczecin
(znak słowno-graficzny)
IPOOL

(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 6 Baseny kąpielowe [konstrukcje metalowe], 7 Maszyny czyszczące do basenów, Automatyczne
urządzenia do czyszczenia basenów, Pompy elektryczne
do basenów pływackich, Pompy wodne do basenów pływackich, Pompy basenowe do wytwarzania przeciwprądu, Elektryczne pompy wodne do basenów pływackich,
11 Filtry do basenów, Instalacje do podgrzewania basenów, Urządzenia podgrzewające do basenów, Urządzenia
do chlorowania basenów, Kotły gazowe do ogrzewania
basenów, Instalacje oświetleniowe do basenów zamontowane pod wodą, Baseny termalne, Spa [baseny podgrze-
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wane], Filtry do użytku w basenach, 19 Pływackie baseny
[konstrukcje niemetalowe], 37 Budowa basenów, Usługi
czyszczenia basenów, Nakładanie powłok na baseny pływackie, 42 Projektowanie basenów, Projektowanie konstrukcji.
(210)
(731)
(540)
(540)

538633
(220) 2022 01 13
MALEWSKI ALEXANDER, Dobrzykowice
(znak słowno-graficzny)
WOK’n’SPICE SMAKI AZJI

(531) 03.09.16, 11.03.18, 27.05.01
(510), (511) 43 Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, Usługi barów i restauracji.
538649
(220) 2022 01 13
EPJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Niwiska Dolne
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EPJ

(210)
(731)

(531) 26.04.02, 26.04.04, 26.04.22, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 37 Usługi budowlane.
(210)
(731)
(540)
(540)

538654
(220) 2022 01 13
KORZENIEWSKA KATARZYNA, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
CHIŃCZYK BISTRO
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(531) 02.01.01, 02.01.23, 02.01.30, 27.05.01
(510), (511) 43 Zapewnianie żywności i napojów w restauracjach, Serwowanie żywności i napojów w restauracjach
i barach, Oferowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach, Restauracje oferujące dania na wynos.
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(540) PASZTET DWORSKI z Żurawiną Z NAJLEPSZYCH
SKŁADNIKÓW

538656
(220) 2022 01 13
TREND SPIRITS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Radom
(540) (znak słowny)
(540) BOLLADORO
(510), (511) 33 Napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), Wina,
Wina musujące, Wódka, Likiery.
(210)
(731)

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

538664
(220) 2022 01 13
PROFI SPÓŁKA AKCYJNA, Grabów nad Prosną
(znak słowno-graficzny)
PASZTET DWORSKI z Dzikiem Z NAJLEPSZYCH
SKŁADNIKÓW

(531)

27.05.01, 29.01.13, 25.01.19, 26.11.01, 26.11.08, 05.03.13,
05.03.20
(510), (511) 29 Pasztet warzywny, Pasztet mięsny, Pasztet
z wątróbki, Pasztet z kurczaka, Pasztet z gęsich wątróbek,
Foie gras [pasztet sztrasburski].
(210)
(731)
(540)
(540)

(531) 27.05.01, 29.01.13, 25.01.19, 26.11.01, 26.11.08
(510), (511) 29 Pasztet warzywny, Pasztet mięsny, Pasztet
z wątróbki, Pasztet z kurczaka, Pasztet z gęsich wątróbek,
Foie gras [pasztet sztrasburski].
(210)
(731)
(540)
(540)

538666
(220) 2022 01 13
PROFI SPÓŁKA AKCYJNA, Grabów nad Prosną
(znak słowno-graficzny)
PASZTET DWORSKI z Królikiem Z NAJLEPSZYCH
SKŁADNIKÓW

(531)

27.05.01, 29.01.13, 26.11.01, 26.11.08, 25.01.19, 03.05.01,
03.05.28
(510), (511) 29 Pasztet warzywny, Pasztet mięsny, Pasztet
z wątróbki, Pasztet z kurczaka, Pasztet z gęsich wątróbek,
Foie gras [pasztet sztrasburski].
(210) 538667
(220) 2022 01 13
(731) PROFI SPÓŁKA AKCYJNA, Grabów nad Prosną
(540) (znak słowno-graficzny)

538675
(220) 2022 01 13
PRZYBYŁEK ALEKSANDRA, Rybnik
(znak słowno-graficzny)
eduBAM@

(531) 26.04.09, 27.05.01, 29.01.14, 24.17.17
(510), (511) 20 Meble, meble szkolne, meble biurowe, meble
metalowe, krzesła, stoły, materace.
(210)
(731)
(540)
(540)

538677
(220) 2022 01 13
KOZIOŁ ŁUKASZ ZE SMAKIEM U KOZIOŁKA, Pszczyna
(znak słowno-graficzny)
BROVAR 16 PETRUS WACHENIUS

(531) 03.04.05, 03.04.13, 05.05.19, 27.05.01, 27.07.01
(510), (511) 32 Piwo, Piwo bezalkoholowe, Piwa korzenne, Piwa słodowe, Piwa smakowe, Piwa rzemieślnicze, Piwa
pszeniczne, Brzeczka piwna, Wyciąg z brzeczki słodowej
do wytwarzania piwa, Wyciąg z chmielu do wytwarzania
piwa, Piwo i produkty piwowarskie, Napoje na bazie piwa,
Ekstrakty chmielu do produkcji piwa, 35 Usługi sprzedaży
hurtowej i detalicznej oraz wysyłkowej, w tym i za pośrednictwem globalnej sieci internetowej piwa i napoi bezalkoholowych, usługi sprzedaży i promocji piwa, napojów
i produktów związanych z piwowarstwem, Organizowanie
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imprez, wystaw, targów i pokazów dla celów handlowych,
Promocyjnych i reklamowych, 40 Warzenie piwa, 43 Restauracje, Restauracje samoobsługowe, Bary szybkiej obsługi
(snack-bary), Kafeterie, Bufety, Kawiarnie, Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem,
Przygotowywanie żywności dla odbiorców zewnętrznych,
Catering, Usługi barów piwnych, Usługi ogródków piwnych.
538681
(220) 2022 01 13
TECE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PEAK BIKE BIKE SHOP
(210)
(731)

Skomputeryzowane usługi informacyjne związane z działalnością bankową, Zarządzanie informacją finansową i usługi
analityczne, Usługi w zakresie windykacji długu i faktoringu
wierzytelności, Usługi agencji ściągania wierzytelności, Planowanie i zarządzanie finansowe, Zarządzanie finansowe rachunkami pieniężnymi, Zarządzanie finansowe płatnościami
z tytułu refundacji w imieniu osób trzecich, Gwarantowanie
pożyczek, Gwarantowanie ubezpieczeń, Gwarancje finansowe, Gwarancje i poręczenia finansowe, Udzielanie gwarancji finansowych i poręczeń (bankowość inwestycyjna),
Finansowanie zaliczek w gotówce, Finansowanie kredytów,
Usługi płatności finansowych, Emisja czeków, Emisja akredytyw, Emisja weksli własnych, 45 Usługi prawne, Usługi
w zakresie mediacji, Usługi prawne świadczone w ramach
operacji bankowych, finansowych, walutowych i dotyczących nieruchomości.
(210)
(731)
(540)
(540)

(531) 26.04.01, 26.04.22, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 Prowadzenie sklepów detalicznych z profesjonalnym sprzętem rowerowym, sprzedaż wysyłkowa rowerów, 37 Naprawy rowerów, 39 Wypożyczanie rowerów.
(210) 538688
(220) 2022 01 14
(731) EUROFACTOR POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) EUROFACTOR
(510), (511) 35 Doradztwo handlowe w zarządzaniu działalnością gospodarczą, Zarządzanie i doradztwo w sprawach
działalności gospodarczej, Pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, Doradztwo i konsultacje w zakresie działalności gospodarczej, Pośrednictwo w zakresie transakcji handlowych i umów handlowych, Negocjowanie i rozliczanie
transakcji handlowych dla osób trzecich, Audyt działalności
gospodarczej, Badania w dziedzinie działalności gospodarczej, Wyceny handlowe, Transfer funduszy, Usługi wyceny
działalności gospodarczej, Badania i analizy rynkowe, Analizy
i prognozy ekonomiczne, Audyt finansowy, Analizy i raporty
statystyczne, Usługi w zakresie wywiadu rynkowego, Usługi
przetwarzania danych, Zarządzanie bazami danych, Komputerowe zarządzanie plikami, Aktualizacja i utrzymywanie
danych w komputerowych bazach danych, Księgowość i rachunkowość, Doradztwo księgowe w zakresie podatków,
Usługi doradcze i informacyjne dotyczące rachunkowości,
Doradztwo biznesowe, Analiza danych biznesowych, Zarządzanie dokumentacją biznesową, 36 Faktoring, Usługi finansowe, Usługi pośrednictwa finansowego, Finansowe usługi
w zakresie przedpłacania, Usługi finansowania w zakresie
zabezpieczania funduszy dla przedsiębiorstw, Usługi finansowe w zakresie pożyczek pieniężnych, Wyceny i analizy
finansowe, Analizy danych finansowych, Informacje finansowe i wyceny, Wyceny firm w zakresie ocen kondycji finansowych, Prognozy finansowe, Ocena sytuacji finansowej i wystawianie raportów kredytowych, Usługi kredytowe, Usługi
w zakresie oceny zdolności kredytowej, Usługi doradcze
i konsultingowe w zakresie finansów, Informacja finansowa,

Nr ZT06/2022

538690
(220) 2022 01 14
EUROFACTOR POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
CA CRÉDIT AGRICOLE EUROFACTOR

(531) 26.11.08, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 Doradztwo handlowe w zarządzaniu działalnością gospodarczą, Zarządzanie i doradztwo w sprawach
działalności gospodarczej, Pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, Doradztwo i konsultacje w zakresie działalności gospodarczej, Pośrednictwo w zakresie transakcji handlowych i umów handlowych, Negocjowanie i rozliczanie
transakcji handlowych dla osób trzecich, Audyt działalności
gospodarczej, Badania w dziedzinie działalności gospodarczej, Wyceny handlowe, Transfer funduszy, Usługi wyceny
działalności gospodarczej, Badania i analizy rynkowe, Analizy
i prognozy ekonomiczne, Audyt finansowy, Analizy i raporty
statystyczne, Usługi w zakresie wywiadu rynkowego, Usługi
przetwarzania danych, Zarządzanie bazami danych, Komputerowe zarządzanie plikami, Aktualizacja i utrzymywanie
danych w komputerowych bazach danych, Księgowość i rachunkowość, Doradztwo księgowe w zakresie podatków,
Usługi doradcze i informacyjne dotyczące rachunkowości,
Doradztwo biznesowe, Analiza danych biznesowych, Zarządzanie dokumentacją biznesową, 36 Faktoring, Usługi finansowe, Usługi pośrednictwa finansowego, Finansowe usługi
w zakresie przedpłacania, Usługi finansowania w zakresie
zabezpieczania funduszy dla przedsiębiorstw, Usługi finansowe w zakresie pożyczek pieniężnych, Wyceny i analizy
finansowe, Analizy danych finansowych, Informacje finansowe i wyceny, Wyceny firm w zakresie ocen kondycji finansowych, Prognozy finansowe, Ocena sytuacji finansowej i wystawianie raportów kredytowych, Usługi kredytowe, Usługi
w zakresie oceny zdolności kredytowej, Usługi doradcze
i konsultingowe w zakresie finansów, Informacja finansowa,
Skomputeryzowane usługi informacyjne związane z działalnością bankową, Zarządzanie informacją finansową i usługi
analityczne, Usługi w zakresie windykacji długu i faktoringu
wierzytelności, Usługi agencji ściągania wierzytelności, Planowanie i zarządzanie finansowe, Zarządzanie finansowe rachunkami pieniężnymi, Zarządzanie finansowe płatnościami
z tytułu refundacji w imieniu osób trzecich, Gwarantowanie
pożyczek, Gwarantowanie ubezpieczeń, Gwarancje finansowe, Gwarancje i poręczenia finansowe, Udzielanie gwarancji
finansowych i poręczeń (bankowość inwestycyjna), Finanso-

Nr ZT06/2022
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wanie zaliczek w gotówce, Finansowanie kredytów, Usługi
płatności finansowych, Emisja czeków, Emisja akredytyw,
Emisja weksli własnych, 45 Usługi prawne, Usługi w zakresie mediacji, Usługi prawne świadczone w ramach operacji
bankowych, finansowych, walutowych i dotyczących nieruchomości.
538691
(220) 2022 01 14
PRZYCHODNIA RODZINNA SŁAWOMIR JAKUBIŃSKI,
JERZY RAJEWSKI SPÓŁKA JAWNA, Solec Kujawski
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Przychodnia Rodzinna w Solcu Kujawskim

(210)
(731)

69

do ogrzewania, Regularne serwisowanie urządzeń do wentylacji, Usługi doradcze związane z instalacją urządzeń do ogrzewania i chłodzenia, Usługi wykonawców w zakresie instalacji
klimatyzacyjnych, Usługi wykonawców w zakresie instalacji
grzewczej, Modernizacja instalacji do klimatyzacji budynków,
Udzielanie informacji związanych z naprawą lub konserwacją
urządzeń do klimatyzacji, 42 Doradztwo techniczne związane
z projektowaniem, Usługi projektowania, Doradztwo w zakresie projektów technologicznych, Usługi doradcze związane
z projektowaniem budynków, Usługi projektowania technicznego związane z instalacjami do ogrzewania, Usługi projektowania technicznego związane z urządzeniami i instalacjami
do chłodzenia.
538717
(220) 2022 01 17
INNMEDIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Węgrzce
(540) (znak słowny)
(540) PLASMOO
(510), (511) 5 Osocze krwi, Biologiczne preparaty do celów
medycznych, Biologiczne preparaty do celów weterynaryjnych, Preparaty weterynaryjne, Materiały opatrunkowe, medyczne, Krew do celów medycznych, Modyfikowane płytki
krwi, 10 Urządzenia i instrumenty medyczne, Urządzenia
do analizy krwi, Urządzenia i przyrządy weterynaryjne, Aparatura i instrumenty chirurgiczne, Aparatura do przetwarzania krwi, Aparatura do przygotowywania i stosowania produktów hemostatycznych, Aparatura do poboru i badania
krwi, Zestawy do pozyskiwania osocza bogatopłytkowego,
Zestawy do pozyskiwania fibryn bogatopłytkowych.
(210)
(731)

(531) 02.09.01, 02.07.12, 26.04.02, 26.04.04, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 44 Usługi w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi.
538695
(220) 2022 01 14
CALDO-WENTYLACJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CALDO-WENTYLACJA SYSTEMY WENTYLACYJNE
I KLIMATYZACYJNE sp. z o.o.

(210)
(731)

(531) 07.01.13, 26.01.01, 24.17.01, 24.17.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 11 Instalacje i urządzenia do ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji i oczyszczania powietrza, Systemy HVAC
(ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja), Instalacje centralnego ogrzewania, Instalacje do filtrowania powietrza, Instalacje
do odzyskiwania ciepła z powietrza, Instalacje do wentylacji,
Instalacje do wyciągu powietrza, Instalacje grzewcze do powietrza, Instalacje wentylacyjne, Klimatyzatory montowane
przy oknach [do celów przemysłowych], Klimatyzatory pokojowe, Połączone urządzenia grzewcze i klimatyzacyjne, Urządzenia do chłodzenia powietrza, Urządzenia do wentylacji,
35 Sprzedaż detaliczna i hurtowa materiałów izolacyjnych
oraz instalacji i urządzeń do ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji i oczyszczania powietrza, 37 Izolacja termiczna budynków,
Izolacja dachów, rur, rurociągów, Izolacja termiczna okien, Izolacja ścian wewnętrznych i zewnętrznych, sufitów i dachów,
Instalowanie, konserwacja i naprawa systemów HVAC (ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja), Instalacja urządzeń klimatyzacyjnych, Instalacja urządzeń wentylacyjnych, Instalacja, konserwacja i naprawa urządzeń klimatyzacyjnych, Instalowanie
oraz naprawa urządzeń klimatyzacyjnych, Instalacja, naprawa
i konserwacja sprzętu grzewczego, Konserwacja systemów
elektronicznych lub klimatyzacyjnych, Modernizacja instalacji
do ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji budynków, Modernizacja instalacji do wentylacji budynków, Naprawa i konserwacja urządzeń do klimatyzacji, Naprawa i konserwacja urządzeń
do wentylacji, Naprawa lub konserwacja urządzeń do klimatyzacji, Naprawa urządzeń do klimatyzacji, Naprawa urządzeń
do wentylacji, Naprawa urządzeń do odzyskiwania ciepła, Odnawianie instalacji klimatyzacyjnych, Regularne serwisowanie
urządzeń do klimatyzacji, Regularne serwisowanie urządzeń

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

538718
(220) 2022 01 17
MYŚLINSKA EWELINA, Pigża
(znak słowno-graficzny)
WEMTECH CNC

(531) 27.05.01
(510), (511) 7 Maszyny do cięcia metali, Przemysłowe maszyny do cięcia, Maszyny do cięcia rur, Maszyny tnące acetylenowo-tlenowe, Maszyny do cięcia plazmowego, Maszyny
do obróbki powierzchni, Maszyny do cięcia gazowego, Maszyny do fazowania, Frezarki pionowe [maszyny], Automatyczne maszyny tnące, Maszyny do cięcia, Maszyny do grawerowania, Maszyny do rozwiercania nawierzchni, Maszyny
do szlifowania drewna, Maszyny do szlifowania kształtowego, Obrotowe instalacje tnące [maszyny], Maszyny do cięcia
płyt, Maszyny do plazmowej obróbki powierzchni, Maszyny
do cięcia [do obróbki metalu], Maszyny i urządzenia rolnicze,
ogrodnicze i leśne, Obrabiarki sterowane numerycznie, Numerycznie sterowane tokarki, Numerycznie sterowane maszyny do wiercenia ze stołami współrzędnościowymi, Wiertarki sterowane numerycznie, Numerycznie sterowane stanowiska obróbkowe do wiercenia, Numerycznie sterowane
stanowiska obróbkowe do wiercenia z systemem paletyzacji,
Numerycznie sterowane stanowiska obróbkowe posiadające
automatyczne urządzenie do zmiany narzędzi, Numerycznie
sterowane maszyny do gwintowania ze stołami współrzędnościowymi, Numerycznie sterowane gwinciarki do gwintów wewnętrznych, Numerycznie sterowane maszyny modelujące do użytku biznesowego, Numerycznie sterowane
maszyny modelujące do użytku domowego, 9 Plotery.
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(210)
(731)
(540)
(540)

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO
538724
(220) 2022 01 17
SZYMBORSKI KRZYSZTOF, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
DOM POGRZEBOWY SZYMBORSCY 1985

(531) 27.05.01, 27.07.25, 25.01.10
(510), (511) 45 Usługi pogrzebowe, Prowadzenie ceremonii
pogrzebowych, Usługi pogrzebowe towarzyszące kremacji,
Usługi pogrzebowe dla zwierząt domowych towarzyszące
kremacji, Usługi religijne, Usługi kremacyjne, Usługi mumifikacji, Usługi w zakresie balsamowania.
538727
(220) 2022 01 14
ENVIO GROUP POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Bydgoszcz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ERC
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 26.11.02
(510), (511) 39 Transport, wypożyczanie pojazdów transportowych marki premium, Usługi transportowe, Wynajem
pojazdów transportowych marki premium na umowę.
538730
(220) 2022 01 14
ENVIO GROUP POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Bydgoszcz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ERC

(210)
(731)

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

Nr ZT06/2022

538748
(220) 2022 01 17
KOCZY GRZEGORZ, Mikołów
(znak słowno-graficzny)
MOBILE TRANS SPEDITION

(531) 03.04.07, 01.01.05, 26.01.05, 29.01.15, 27.05.01
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej w związku
z czapkami [nakryciami głowy], Usługi sprzedaży hurtowej
w związku z czapkami [nakryciami głowy], Usługi sprzedaży
detalicznej w związku z t-shirtami z krótkim rękawem, Usługi
sprzedaży hurtowej w związku z t-shirtami z krótkim rękawem, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z długopisami
(artykułami biurowymi), Usługi sprzedaży hurtowej w związku z długopisami (artykułami biurowymi), Usługi sprzedaży
detalicznej w związku z kubkami, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku z kubkami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z naklejkami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z naklejkami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z kalendarzami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z kalendarzami,
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z artykułami odblaskowymi do noszenia, do zapobiegania wypadkom, Usługi
sprzedaży hurtowej w związku z artykułami odblaskowymi
do noszenia, do zapobiegania wypadkom.
(210)
(731)
(540)
(540)

538754
(220) 2022 01 17
KRAWCZAK JAKUB, Tarnowskie Góry
(znak słowno-graficzny)
PROTEKA

(531) 19.13.25, 26.13.25, 29.01.13, 27.05.01
(510), (511) 10 Protezy stawów, Protezy kolan, Protezy kości,
Ortopedyczne protezy, Protezy kończyn, Wszczepialne protezy, Protezy medyczne, Protezy stawu biodrowego, Ortezy,
Ortezy stóp.
538777
(220) 2022 01 17
ATPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Nowa Iwiczna
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ATpol.

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 26.11.02
(510), (511) 39 Transport, wypożyczanie pojazdów transportowych marki premium, Usługi transportowe, Wynajem
pojazdów transportowych marki premium na umowę.
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(531) 27.05.01, 26.04.09
(510), (511) 19 Dekoracyjne panele drewniane, Dekoracyjne
płyty ścienne nietekstylne, Drewniane forniry, Drewniane płyty wiórowe, Drewniane laminowane płyty wiórowe, Drewniane panele akustyczne na ściany, Drewno budowlane, Drewno
do wytwarzania przedmiotów użytku domowego, Drewno
na profile, Drewno obrobione, Drewno częściowo obrobione,
Elementy budowlane (niemetalowe) w postaci płyt, Elementy
wykończeniowe budowlane niemetalowe, Laminaty z materiałów niemetalowych do użytku w budownictwie, Laminaty
drewniane, Laminaty (nie z metalu), Listwy niemetalowe, Listwy
dekoracyjne niemetalowe, Ogniotrwałe materiały budowlane niemetalowe, Okładziny drewniane, Okładzinowe panele
ścienne (niemetalowe), Okrycia niemetalowe dla budownictwa,
Panele akustyczne niemetalowe, Płytki ścienne niemetalowe
dla budownictwa, Podłogi niemetalowe, Podłogi laminowane,
niemetalowe, Podłogowe płytki niemetalowe, Pokrycia ścienne
nie z metalu, Profile niemetalowe dla budownictwa, 20 Dekoracyjne panele drewniane jako część mebli, Dekoracyjne płyty ścienne nietekstylne jako część mebli, Panele drewniane
do mebli, Taśmy drewniane, Wyroby stolarskie, 27 Tapeta, Tapeta tekstylna, Tapeta z pokryciem tekstylnym, Pokrycia ścienne, Pokrycia ścienne z papieru, Pokrycia ścienne z tworzyw
sztucznych, 35 usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej również
w formie wysyłkowej: dekoracyjnych paneli drewnianych, dekoracyjnych płyty ściennych nietekstylnych, drewnianych fornirów, drewnianych płyt wiórowych, drewnianych laminowanych
płyt wiórowych, drewnianych paneli akustycznych na ściany,
drewna budowlanego, drewna do wytwarzania przedmiotów
użytku domowego, drewna na profile, drewna obrobionego,
drewna częściowo obrobionego, elementów budowlanych
(niemetalowych) w postaci płyt, elementów wykończeniowych
budowlanych niemetalowych, laminatów z materiałów niemetalowych do użytku w budownictwie, laminatów drewnianych,
laminatów (nie z metalu), listew niemetalowych, listew dekoracyjnych niemetalowych, ogniotrwałych materiałów budowlanych niemetalowych, okładzin drewnianych, okładzinowych
paneli ściennych (niemetalowych), okryć niemetalowych dla
budownictwa, paneli akustycznych niemetalowych, płytek
ściennych niemetalowych dla budownictwa, podłóg niemetalowych, podłóg laminowanych niemetalowych, podłogowych płytek niemetalowych, pokryć ściennych nie z metalu,
profili niemetalowych dla budownictwa, dekoracyjnych paneli
drewnianych jako część mebli, dekoracyjnych płyt ściennych
nietekstylnych jako część mebli, paneli drewnianych do mebli,
taśm drewnianych, wyrobów stolarskich, tapet, tapet tekstylnych, tapet z pokryciem tekstylnym, pokryć ściennych, pokryć
ściennych z papieru, pokryć ściennych z tworzyw sztucznych,
zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, handlowe informacje i porady udzielane konsumentom w wyborze towarów
i usług, wyceny handlowe, usługi w zakresie administrowania
działalnością gospodarczą w celu obsługi transakcji sprzedaży
dokonywanych za pomocą internetu.
538778
(220) 2022 01 17
ATPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Nowa Iwiczna
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) aTpol.

(210)
(731)

71

(531) 27.05.01, 26.04.09
(510), (511) 19 Dekoracyjne panele drewniane, dekoracyjne płyty ścienne nietekstylne, drewniane forniry, drewniane płyty wiórowe, drewniane laminowane płyty wiórowe,
drewniane panele akustyczne na ściany, drewno budowlane, drewno do wytwarzania przedmiotów użytku domowego, drewno na profile, drewno obrobione, drewno
częściowo obrobione, elementy budowlane (niemetalowe) w postaci płyt, elementy wykończeniowe budowlane niemetalowe, laminaty z materiałów niemetalowych
do użytku w budownictwie, laminaty drewniane, laminaty
(nie z metalu), listwy niemetalowe, listwy dekoracyjne niemetalowe, ogniotrwałe materiały budowlane niemetalowe,
okładziny drewniane, okładzinowe panele ścienne (niemetalowe), okrycia niemetalowe dla budownictwa, panele
akustyczne niemetalowe, płytki ścienne niemetalowe dla
budownictwa, podłogi niemetalowe, podłogi laminowane, niemetalowe, podłogowe płytki niemetalowe, pokrycia
ścienne nie z metalu, profile niemetalowe dla budownictwa, 20 dekoracyjne panele drewniane jako część mebli,
dekoracyjne płyty ścienne nietekstylne jako część mebli,
panele drewniane do mebli, taśmy drewniane, wyroby
stolarskie, 27 tapeta, tapeta tekstylna, tapeta z pokryciem
tekstylnym, pokrycia ścienne, pokrycia ścienne z papieru,
pokrycia ścienne z tworzyw sztucznych, 35 usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej również w formie wysyłkowej:
dekoracyjnych paneli drewnianych, dekoracyjnych płyty
ściennych nietekstylnych, drewnianych fornirów, drewnianych płyt wiórowych, drewnianych laminowanych płyt
wiórowych, drewnianych paneli akustycznych na ściany,
drewna budowlanego, drewna do wytwarzania przedmiotów użytku domowego, drewna na profile, drewna
obrobionego, drewna częściowo obrobionego, elementów
budowlanych (niemetalowych) w postaci płyt, elementów
wykończeniowych budowlanych niemetalowych, laminatów z materiałów niemetalowych do użytku w budownictwie, laminatów drewnianych, laminatów (nie z metalu), listew niemetalowych, listew dekoracyjnych niemetalowych,
ogniotrwałych materiałów budowlanych niemetalowych,
okładzin drewnianych, okładzinowych paneli ściennych
(niemetalowych), okryć niemetalowych dla budownictwa,
paneli akustycznych niemetalowych, płytek ściennych niemetalowych dla budownictwa, podłóg niemetalowych,
podłóg laminowanych niemetalowych, podłogowych płytek niemetalowych, pokryć ściennych nie z metalu, profili
niemetalowych dla budownictwa, dekoracyjnych paneli
drewnianych jako część mebli, dekoracyjnych płyt ściennych nietekstylnych jako część mebli, paneli drewnianych
do mebli, taśm drewnianych, wyrobów stolarskich, tapet,
tapet tekstylnych, tapet z pokryciem tekstylnym, pokryć
ściennych, pokryć ściennych z papieru, pokryć ściennych
z tworzyw sztucznych, zarządzanie w zakresie zamówień
handlowych, handlowe informacje i porady udzielane konsumentom w wyborze towarów i usług, wyceny handlowe,
usługi w zakresie administrowania działalnością gospodarczą w celu obsługi transakcji sprzedaży dokonywanych za
pomocą internetu.
(210)
(731)
(540)
(540)

538779
(220) 2022 01 17
MODER ANNA METERING, Buczek
(znak słowno-graficzny)
METERING
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(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.03.04
(510), (511) 9 Mierniki - wodomierze, ciepłomierze, moduły radiowe, Mierniki, 38 Komunikacja radiowa, Transmisja
radiowa.
538830
(220) 2022 01 18
FUNDACJA INICJATYW AKADEMICKICH PAIDEIA,
Katowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) JUWENALIA ŚLĄSKIE

(210)
(731)

(531) 26.04.02, 26.04.04, 26.04.18, 26.13.25, 27.05.01
(510), (511) 41 Informacja o imprezach rozrywkowych, organizowanie koncertów, imprez rozrywkowych, widowisk, wystaw, pokazów, konkursów, Dystrybucja biletów, Nauczanie,
Produkcja widowisk, multimedialna, Usługi wynajmu związane ze sprzętem i obiektami do edukacji, rozrywki, sportu,
Produkcja nagrań audio i video, Usługi fotograficzne.
538847
(220) 2022 01 19
KOSARZYCKI MACIEJ KANCELARIA RADCY
PRAWNEGO, Poznań
(540) (znak graficzny)
(540)
(210)
(731)

(531) 03.07.15, 03.07.24, 26.07.25
(510), (511) 45 Usługi radców prawnych, Usługi w zakresie
doradztwa prawnego, Usługi prawne świadczone w związku z procesami sądowymi, Usługi prawne, Porady prawne
i zastępstwo procesowe, Doradztwo prawne.
(210)
(731)
(540)
(540)

538857
(220) 2022 01 19
FUNDACJA NATURE FOUNDATION, Łódź
(znak słowno-graficzny)
AFRICA ORGANIC

Nr ZT06/2022

(531) 05.01.03, 05.01.05, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 Aromaty [olejki eteryczne], Balsamy do celów
kosmetycznych, Kosmetyki, Kremy kosmetyczne, Mydła, Preparaty kosmetyczne do kąpieli, 30 Herbaty, napoje na bazie
herbaty, kawa, napoje na bazie kawy, kawa nie palona, kawa
nienaturalna, substytuty kawy, Miód: wielokwiatowy, ze spadzi iglastej, gryczany, lipowy, Przyprawy, zielenina jako przyprawy, Aromaty inne niż oleje esencyjne, aromaty do napojów inne niż oleje esencyjne, 44 Fryzjerstwo, Masaż, Salony
piękności, Usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody ludzi,
Usługi SPA, Łaźnie tureckie, Usługi manicure i pedicure.
(210) 538862
(220) 2022 01 19
(731) MUSIK PATRYCJA ELADO, Woźniki
(540) (znak słowny)
(540) ELADO
(510), (511) 11 Oświetlenie i reflektory oświetleniowe,
Oświetlenie zewnętrzne, Oświetlenie ogrodowe, Oświetlenie
wystawowe, Oświetlenie elektryczne, Oświetlenie ścienne,
Oświetlenie dekoracyjne, Oświetlenie solarne, Oświetlenie
awaryjne, Oświetlenie bezpieczeństwa, Oświetlenie nastrojowe, Oświetlenie sufitowe, Elementy oświetleniowe, Reflektory oświetleniowe, Osprzęt oświetleniowy, Szkło oświetleniowe, Transformatory oświetleniowe, Wyposażenie oświetleniowe, Oświetleniowe oprawy, Instalacje oświetleniowe,
Urządzenia oświetleniowe, Oprawy oświetleniowe, Lampy
oświetleniowe, Rury oświetleniowe, Latarnie oświetleniowe, Żaluzje oświetleniowe, Żarówki oświetleniowe, Osprzęt
do oświetlenia, Oświetlenie nastrojowe LED, Żarówki oświetleniowe LED, Lampy (urządzenia oświetleniowe), Fluorescencyjne urządzenia oświetleniowe, Oprawy oświetleniowe sufitowe, Oświetleniowe lampy wyładowcze, Ozdobne
zestawy oświetleniowe, Oprawy oświetleniowe LED, Przenośne lampy [oświetleniowe], Neonowe lampy oświetleniowe, Mobilne wieże oświetleniowe, Instalacje do oświetlania
choinek, Oświetlenie kopułowe do mebli, Oświetlenie pulpitów na nuty, Oświetlenie dekoracyjne na choinki, Elektryczne urządzenia oświetlenia dekoracyjnego, Miniaturowe
żarówki oświetleniowe, Ozdobne oświetlenie na gaz, Lampy
do bezpiecznego oświetlenia, Osprzęt do oświetlenia światłowodowego, Halogenowe instalacje oświetlenia scenicznego, Oświetlenie sufitowe typu downlight, Kinkiety [osprzęt
oświetlenia elektrycznego], Oświetlenie do montażu na ścianie, Lampy do celów oświetleniowych, Elementy oświetleniowej instalacji elektrycznej, Elementy elektrycznej instalacji
oświetleniowej, Urządzenia i instalacje oświetleniowe, Oświetlenie typu LED zewnętrzne [ogrody, krajobrazy], Przewody świetlne do celów oświetleniowych, Elementy instalacji
oświetleniowej na podczerwień, Stojące lampy, Zwieńczenia
lamp, Uchwyty lamp, Podstawy lamp, Lampy próżniowe,
Lampy LED, Lampy podłogowe, Lampy biurkowe, Lampy
awaryjne, Lampy fluorescencyjne, Lampy stołowe, Lampy
studyjne, Lampy wiszące, Lampy halogenowe, Lampy stojące,
Lampy elektryczne, Lampy łukowe, Oprawki do lamp, Osłony
do lamp, Zawieszenia do lamp, Abażury do lamp, Reflektory
do lamp, Sufitowe lampy wiszące, Elektryczne lampy żarowe,
Ozdoby choinkowe [lampy], Oświetlenie dachowe [lampy],
Kolorowe światełka do dekoracji świątecznych, Sznury kolorowych lampek do celów dekoracyjnych, Lampy do dekoracji
świątecznych, Światła do dekoracji świątecznych, Elektryczne
dekoracyjne kolorowe światełka, Zestawy oświetlenia LED
do znaków podświetlanych, Podświetlane przyciski, Podświetlane kule dyskotekowe, Żarówki lamp tylnych, Żarówki fluorescencyjne, Elektryczne żarówki fluorescencyjne, Żarówki
kierunkowskazów, Żarówki halogenowe, Żarówki do latarek,
Żarówki i akcesoria do nich, Lampki nocne, Lampki biurkowe,
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Lampki nocne [inne niż świeczki], Lampki do czytania, Lampki na choinki świąteczne, Lampki przyczepiane do książki,
Lampki elektryczne na choinki, Światełka linkowe, łańcuchy
z lampkami, Reflektory, 20 Statuetki, figurki, dzieła sztuki,
ozdoby i dekoracje wykonane z takich materiałów, jak drewno, wosk, gips lub z tworzyw sztucznych, zawarte w tej klasie,
Poduszki, Łóżka, pościel, materace, poduszki, Poduszki z wypełnieniem, Poduszki wspierające szyję, Poduszki na siedzenia, Poduszki ozdobne, Poduszki lateksowe, Poduszki dekoracyjne, Poduszki dmuchane, Poduszki na siedzenia do krzeseł,
Poduszki w kształcie litery U, Poduszki dmuchane, do celów
niemedycznych, Rolety okienne tekstylne wewnętrzne, Pokrycia z materiałów tekstylnych [dopasowane] na meble,
Nakrycia z materiałów tekstylnych [dopasowane] na meble,
Uchwyty do zasłon, nie z materiałów tekstylnych, Poduszki
na krzesła, Poduszki - podkładki na krzesła, 24 Tekstylia, Zasłony tekstylne, Chorągiewki tekstylne, Flagi tekstylne, Chusteczki tekstylne, Powlekane tekstylia, Metki tekstylne, Etykiety
tekstylne, Obrusy tekstylne, Serwetki tekstylne, Tekstylne proporce, Tekstylne ręczniki kuchenne, Tekstylia do sypialni, Bielizna stołowa tekstylna, Mieszane materiały tekstylne, Nietkane
materiały tekstylne, Gotowe zasłony tekstylne, Jednorazowa
pościel tekstylna, Tekstylne obramowania zasłon, Tekstylne
artykuły kąpielowe, Wyroby tekstylne i substytuty wyrobów
tekstylnych, Tekstylia do dekoracji wnętrz, Tekstylne poszwy
na kołdry, Tekstylne myjki do twarzy, Myjki do twarzy tekstylne, Bieżniki stołowe tekstylne, Materiały tekstylne nietkane,
Kuchenne ręczniki [tekstylne], Tekstylia do owijania żywności,
Pościel jako materiały tekstylne, Tkaniny, Bielizna pościelowa i koce, Bielizna stołowa i pościelowa, Bielizna pościelowa
i stołowa, Bielizna pościelowa z papieru, Bielizna stołowa, Baldachimy (bielizna pościelowa), Bielizna pościelowa, Bielizna
frotowa, Bielizna kuchenna, Bielizna do celów domowych,
Bielizna stołowa z materiałów tekstylnych, Nieduże artykuły
tekstylne [bielizna stołowa], Serwetki tekstylne [bielizna stołowa], Bielizna stołowa i kuchenne artykuły tekstylne, Bielizna kąpielowa, z wyjątkiem odzieży, Podstawki pod napoje
w postaci bielizny stołowej, Bielizna domowa, w tym ręczniki
do twarzy, Ręczniki, Poszwy na poduszki, Poszwy na kołdry,
Zasłony i firany tekstylne lub z tworzyw sztucznych, Firanki
koronkowe, Zasłony, Zasłony gotowe, Zasłony z tworzyw
sztucznych, Zasłony z materiałów tekstylnych, Zasłony wewnętrzne i zewnętrzne, Materiały na zasłony, 35 Usługi sprzedaży detalicznej w związku z oświetleniem, Usługi sprzedaży
hurtowej w związku z oświetleniem, Usługi handlu detalicznego dotyczącego tekstyliów domowych, Usługi handlu hurtowego dotyczącego tekstyliów domowych, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z dekoracjami świątecznymi, Usługi
sprzedaży detalicznej w związku z dekoracjami świątecznymi,
Usługi handlu detalicznego w odniesieniu do domowego
sprzętu elektronicznego, Usługi handlu detalicznego w odniesieniu do domowego sprzętu elektrycznego, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie elektrycznych urządzeń gospodarstwa domowego, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie
elektronicznego sprzętu gospodarstwa domowego, Usługi
sprzedaży hurtowej w związku z wyposażeniem domu, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z wyposażeniem domu,
Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z lampami LED, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z żarówkami i akcesoriami do nich,
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z lampkami nocnymi,
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z lampami LED, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z żarówkami i akcesoriami
do nich, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z lampkami
nocnymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z meblami,
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z meblami.
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(210) 538942
(220) 2022 01 23
(731) KĘPIŃSKI ANTONI, Tulce
(540) (znak słowny)
(540) Parsify
(510), (511) 9 Komputerowe oprogramowanie użytkowe,
Interaktywne oprogramowanie komputerowe, Oprogramowanie, Oprogramowanie dla studentów, Oprogramowanie
do pobrania z Internetu, Oprogramowanie do pobrania,
Użytkowe oprogramowanie komputerowe do pobrania,
Programy komputerowe [oprogramowanie do pobrania],
Oprogramowanie użytkowe, Oprogramowanie użytkowe
do telefonów komórkowych, Oprogramowanie komputerowe do użytku jako interfejs programowania aplikacji (API),
Oprogramowanie komputerowe, Oprogramowanie komputerowe [programy], Oprogramowanie komputerowe do pobrania z Internetu.
(210) 538943
(220) 2022 01 23
(731) WAWROCKA MARTA, Dobrzyca
(540) (znak słowny)
(540) AURA
(510), (511) 41 Nauczanie i szkolenia, Usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, Usługi rezerwacji biletów na atrakcje
i wydarzenia edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, Edukacja,
rozrywka i sport, 44 Usługi w zakresie higieny i pielęgnacji
urody ludzi, Usługi w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi,
Usługi w zakresie pielęgnacji zwierząt, Usługi w zakresie rolnictwa, akwakultury, ogrodnictwa i leśnictwa, Usługi weterynaryjne, Higiena i pielęgnacja urody istot ludzkich, Higiena
i pielęgnacja urody dla ludzi, Opieka nad zwierzętami, Usługi
chirurgów weterynarzy, Usługi w zakresie pielęgnacji zwierząt domowych, Zabiegi higieniczne dla zwierząt, Zabiegi
pielęgnacyjne zwierząt domowych, Zabiegi pielęgnacyjne
zwierząt.
(210)
(731)
(540)
(540)

538944
(220) 2022 01 23
SZPILSKI CHRYSTIAN, Wrocław
(znak słowno-graficzny)
SEGUROS UBEZPIECZENIA

(531) 26.04.01, 26.04.05, 27.05.01, 27.05.08, 27.05.12, 29.01.12
(510), (511) 36 Administracja w zakresie ubezpieczeń, Administrowanie działalnością ubezpieczeniową, Administrowanie finansowe w zakresie prywatnego ubezpieczenia kosztów leczenia dentystycznego, Administrowanie i wystawianie polis ubezpieczeniowych w zakresie opieki dentystycznej, Administrowanie planami ubezpieczeniowymi, Administrowanie roszczeniami ubezpieczeniowymi, Administrowanie systemami ubezpieczenia grupowego, Administrowanie
ubezpieczeniami zdrowotnymi w zakresie opieki dentystycznej, Administrowanie ubezpieczeniami w ramach programów świadczeń z zakresu leków na receptę, Agencja pośrednictwa w zakresie ubezpieczania statków, Agencja ubezpieczania statków, Agencje pośrednictwa w zakresie ubezpieczania statków, Agencje ubezpieczeń na życie, Agencje
ubezpieczeniowe, Badania dotyczące ubezpieczeń, Badania
w zakresie ubezpieczeń, Doradztwo finansowe i ubezpieczeniowe, Doradztwo ubezpieczeniowe, Doradztwo w sprawach ubezpieczeniowych, Doradztwo w sprawach ubezpieczeniowych dotyczące wybuchów, Doradztwo w sprawach
ubezpieczeniowych dotyczące pożarów, Doradztwo w zakresie ubezpieczeń na życie, Doradztwo związane z zawiera-
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niem ubezpieczeń, Finansowe usługi dotyczące ubezpieczenia mechanicznych pojazdów, Gwarancje, ekspertyzy i oceny ubezpieczeniowe, Gwarancje ubezpieczeniowe, Gwarantowanie ubezpieczeń, Gwarantowanie ubezpieczeń na życie, Informacja o ubezpieczeniach, Komputerowe przetwarzanie roszczeń ubezpieczeniowych, Likwidacja szkód z tytułu ubezpieczenia innego niż na życie, Obsługa roszczeń
z tytułu ubezpieczeń, Ocena strat ubezpieczeniowych, Organizacja ubezpieczeń podróżnych, Organizowanie finansowania składek ubezpieczeniowych, Organizowanie inwestycji, zwłaszcza inwestycji w kapitale trwałym, usług w zakresie
finansowania i ubezpieczenia, Organizowanie oceny roszczeń ubezpieczeniowych, Organizowanie ubezpieczenia,
Organizowanie ubezpieczeń na życie, Organizowanie ubezpieczenia kredytów, Podawanie notowań składek ubezpieczeniowych, Podawanie wysokości składek ubezpieczeniowych, Pośrednictwo ubezpieczeniowe, Pośrednictwo ubezpieczeniowe w zakresie ubezpieczeń na życie, Pośrednictwo ubezpieczeniowe w zakresie nieruchomości, Pośrednictwo ubezpieczeniowe związane ze zwierzętami, Pośrednictwo w ubezpieczeniach samochodowych, Pośrednictwo
w ubezpieczeniach tranzytowych, Pośrednictwo w ubezpieczeniach transportowych, Pośrednictwo w ubezpieczeniach
od następstw nieszczęśliwych wypadków, Pośrednictwo
w usługach doradczych w zakresie ubezpieczeń, Pośrednictwo w zakresie ubezpieczeń na życie, Pośrednictwo w zakresie ubezpieczeń innych niż na życie, Programy oszczędnościowe dotyczące ubezpieczeń zdrowotnych, Prywatne
ubezpieczenia zdrowotne, Regulowanie roszczeń ubezpieczeniowych, Rozliczanie roszczeń ubezpieczeniowych, Rozstrzyganie roszczeń w zakresie ubezpieczeń, Skomputeryzowane usługi informacyjne dotyczące ubezpieczeń, Subrogacja w zakresie ubezpieczeń, Świadczenie usług ubezpieczeniowych na rzecz firm ubezpieczeniowych, Świadczenie
usług ubezpieczeniowych na rzecz firm reasekuracyjnych,
Świadczenie usług w zakresie ubezpieczeń na życie, Telefoniczne usługi bankowe i ubezpieczeniowe, Ubezpieczanie
ryzyka kredytowego [factoring], Ubezpieczanie zakwaterowania hotelowego, Ubezpieczenia, Ubezpieczenia bankowe,
Ubezpieczenia biur, Ubezpieczenia budynków, Ubezpieczenia dla biur, Ubezpieczenia dla hoteli, Ubezpieczenia dla
przedsiębiorstw, Ubezpieczenia (Doradztwo w sprawach -),
Ubezpieczenia dotyczące własności, Ubezpieczenia furgonetek, Ubezpieczenia hipoteczne, Ubezpieczenia (Informacje w sprawach -), Ubezpieczenia kredytów, Ubezpieczenia
lotnicze, Ubezpieczenia majątkowe [nieruchomości], Ubezpieczenia medyczne, Ubezpieczenia na życie, Ubezpieczenia od odpowiedzialności zawodowej, Ubezpieczenia
od odpowiedzialności osób trzecich, Ubezpieczenia od pożaru, Ubezpieczenia od ryzyka przekroczenia terminów
i kosztów, Ubezpieczenia od ryzyka terminów i kosztów realizacji, Ubezpieczenia od wypadków, Ubezpieczenia od wypadków samochodowych, Ubezpieczenia podróżne, Ubezpieczenia przedłużonych gwarancji, Ubezpieczenia samochodowe, Ubezpieczenia systemów antywłamaniowych,
Ubezpieczenia towarów, Ubezpieczenia urządzeń łącznościowych, Ubezpieczenia w zakresie bankowości hipotecznej, Ubezpieczenia związane z mieniem osobistym, Ubezpieczenie dla właścicieli nieruchomości, Ubezpieczenie dotyczące pojazdów, Ubezpieczenie garaży, Ubezpieczenie indywidualne związane z zobowiązaniem spłaty pożyczki,
Ubezpieczenie morskie, Ubezpieczenie od straty dokumentów, Ubezpieczenie od straty kredytu, Ubezpieczenie od wydatków prawnych, Ubezpieczenie od wypadków, Ubezpieczenie reasekuracyjne, Ubezpieczenie ryzyka kredytowego,
Ubezpieczenie towarów podczas tranzytu, Ubezpieczenie
wyposażenia nieruchomości, Ubezpieczenie zdrowotne,
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Ubezpieczeniowe usługi brokerskie, Udostępnianie informacji o działalności ubezpieczeniowej, Udostępnianie informacji o ubezpieczeniach, Udzielanie gwarancji morskich ubezpieczeń transportowych, Udzielanie gwarancji morskich
ubezpieczeń pożarowych, Udzielanie gwarancji morskich
ubezpieczeń wypadkowych, Udzielanie informacji dotyczących usług finansowych i ubezpieczeniowych, Udzielanie
informacji dotyczących obliczania składek ubezpieczeniowych, Udzielanie informacji online dotyczących ubezpieczeń z komputerowej bazy danych lub Internetu, Udzielanie
informacji związanych z uregulowaniem roszczeń z tytułu
ubezpieczeń innych niż na życie, Udzielanie informacji związanych z zawieraniem ubezpieczeń innych niż na życie,
Udzielanie informacji związanych z zawieraniem ubezpieczeń na życie, Udzielanie informacji związanych z pośrednictwem w zakresie ubezpieczeń na życie, Udzielanie ubezpieczeń chroniących zakup w zakresie towarów kupowanych
za pomocą kart kredytowych, Udzielanie ubezpieczeń kredytów hipotecznych, Umowy ubezpieczeniowe dotyczące
usług, Uregulowanie roszczeń z tytułu ubezpieczeń innych
niż na życie, Usługi agencji ubezpieczeniowej, Usługi agencji
ubezpieczeniowej i pośrednictwa ubezpieczeniowego,
Usługi agencyjne w zakresie organizowania ubezpieczeń
podróżnych, Usługi aktuariusza ubezpieczeniowego, Usługi
doradcze dotyczące roszczeń ubezpieczeniowych, Usługi
doradcze dotyczące umów ubezpieczeniowych, Usługi doradcze i informacyjne dotyczące pośrednictwa ubezpieczeniowego, Usługi doradcze w zakresie ubezpieczeń, Usługi
doradztwa i pośrednictwa związane z ubezpieczeniami turystycznymi, Usługi doradztwa i pośrednictwa związane
z ubezpieczeniami zdrowotnymi, Usługi doradztwa i pośrednictwa związane z ubezpieczeniami domu, Usługi doradztwa i pośrednictwa związane z ubezpieczeniami od wypadków, Usługi doradztwa i pośrednictwa związane z ubezpieczeniami na życie, Usługi doradztwa i pośrednictwa związane z ubezpieczeniami pojazdów, Usługi doradztwa związane
z ubezpieczeniem na życie, Usługi dotyczące ubezpieczeń
gwarancji, Usługi finansowania składek ubezpieczeniowych,
Usługi finansowe świadczone przez firmy ubezpieczeniowe,
Usługi finansowe związane z ubezpieczeniami, Usługi gwarancji ubezpieczenia w przypadku awarii mechanicznej silnika, Usługi gwarancyjne w zakresie ubezpieczeń osobistych od wypadków, Usługi gwarantowania ubezpieczeń
od wypadków, Usługi gwarantowania ubezpieczeń, Usługi
gwarantowania ubezpieczeń zdrowotnych, Usługi gwarantowania ubezpieczeń morskich, Usługi gwarantowania
ubezpieczeń medycznych, Usługi gwarantowania ubezpieczeń od pożarów, Usługi informacyjne i doradztwo dotyczące warunków ubezpieczeń, Usługi informacyjne i konsultacyjne w zakresie ubezpieczeń i finansów, Usługi informacyjne związane z ubezpieczeniem, Usługi inwestycyjne w zakresie zmiennego ubezpieczenia, Usługi konsultacyjne i informacyjne dotyczące ubezpieczenia, Usługi kredytowe
w zakresie płacenia składek ubezpieczeniowych, Usługi planowania związane z ubezpieczeniami na życie, Usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego, Usługi pośrednictwa w zakresie ubezpieczeń medycznych, Usługi regulowania i zaspokajania roszczeń ubezpieczeniowych, Usługi ubezpieczania pojazdów, Usługi ubezpieczeń dentystycznych, Usługi ubezpieczeń domu, Usługi ubezpieczeń gospodarstw
domowych, Usługi ubezpieczeń gwarancji, Usługi ubezpieczeń na wypadek dożycia, Usługi ubezpieczeń osobistych,
Usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych, Usługi ubezpieczeń w dziedzinie lotnictwa, Usługi ubezpieczenia indywidualnego w zakresie świadczenia usług prawnych, Usługi
ubezpieczenia medycznego świadczone na rzecz firm, Usługi ubezpieczenia osobistego w zakresie zapewniania porad
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prawnych, Usługi ubezpieczenia zdrowotnego związane
z pilotami autokarowymi, Usługi ubezpieczenia zdrowotnego związane z kierowcami autokarów, Usługi ubezpieczeniowe, Usługi ubezpieczeniowe dla zabezpieczania zastawów
hipotecznych, Usługi ubezpieczeniowe dla przemysłu budowlanego, Usługi ubezpieczeniowe dotyczące życia, Usługi
ubezpieczeniowe dotyczące mienia, Usługi ubezpieczeniowe do spłaty wydatków medycznych, Usługi ubezpieczeniowe dotyczące łodzi, Usługi ubezpieczeniowe dotyczące kredytów, Usługi ubezpieczeniowe dotyczące funduszy emerytalnych, Usługi ubezpieczeniowe dotyczące utraty własności
osobistej, Usługi ubezpieczeniowe dotyczące nieruchomości, Usługi ubezpieczeniowe dotyczące kosztów sądowych,
Usługi ubezpieczeniowe odnoszące się do odwołanych rezerwacji urlopowych, Usługi ubezpieczeniowe w zakresie
telefonów komórkowych, Usługi ubezpieczeniowe w zakresie nieruchomości krytych strzechą, Usługi ubezpieczeniowe
w zakresie ochrony kierowców, Usługi ubezpieczeniowe
w zakresie zapewniania środków finansowych w nagłych
wypadkach, Usługi ubezpieczeniowe w zakresie zakwaterowania wakacyjnego, Usługi ubezpieczeniowe w zakresie towarów przewożonych drogą morską, Usługi ubezpieczeniowe w zakresie sportu, Usługi ubezpieczeniowe w zakresie
ochrony zakupów, ochrony cen i rozszerzonych gwarancji
dla towarów zakupionych przy użyciu kart kredytowych,
Usługi ubezpieczeniowe związane z lotnictwem, Usługi
ubezpieczeniowe związane z umowami kredytowymi, Usługi ubezpieczeniowe związane z kartami kredytowymi, Usługi
ubezpieczeniowe związane z towarami w tranzycie, Usługi
ubezpieczeniowe związane z firmami zajmującymi się zamówieniami pocztowymi, Usługi ubezpieczeniowe związane
z awariami mechanicznymi, Usługi ubezpieczeniowe związane z pojazdami mechanicznymi, Usługi ubezpieczeniowe
związane z domami opieki, Usługi ubezpieczeniowe związane z ugodą z dożywotnim odszkodowaniem świadczone dla
prawników, Usługi ubezpieczeniowe związane z dachami
ze strzechy, Usługi ubezpieczeniowe związane z udzielaniem kredytu, Usługi ubezpieczeniowe związane z kradzieżą
własności osobistej, Usługi ubezpieczeniowe związane z planowaniem awaryjnym, Usługi ubezpieczeniowe związane
z ugodą z dożywotnim odszkodowaniem świadczone dla
ubezpieczycieli majątku i od nieszczęśliwych wypadków,
Usługi w zakresie doradztwa finansowego dotyczące ubezpieczenia na życie, Usługi w zakresie gwarantowania ubezpieczeń, Usługi w zakresie organizowania ubezpieczenia,
Usługi w zakresie ubezpieczeń na życie, Usługi w zakresie
ubezpieczeń w podróży, Usługi w zakresie ubezpieczeń dla
podróżnych, Usługi w zakresie ubezpieczeń gwarancji, Usługi w zakresie ubezpieczania wymiany walut, Usługi w zakresie ubezpieczania nieruchomości, Usługi w zakresie ubezpieczania złota lub srebra w sztabkach, Usługi w zakresie zawierania ubezpieczeń kredytowych, Usługi w zakresie ubezpieczenia przyczep turystycznych, Usługi w zakresie zawierania
ubezpieczeń biznesowych, Usługi w zakresie zawierania
ubezpieczeń dla firm, Usługi w zakresie zawierania ubezpieczeń, Usługi wyceny, uregulowania i zaspokajania roszczeń
ubezpieczeniowych, Usługi zarządzania ubezpieczeniami,
Wycena finansowa [ubezpieczenia, bankowość, nieruchomości], Wycena i obsługa roszczeń ubezpieczeniowych, Wycena ładunków w celach ubezpieczeniowych, Wycena roszczeń ubezpieczeniowych, Wycena roszczeń z ubezpieczenia, Wycena ubezpieczeń przeciwpożarowych, Wyceny dla
celów ubezpieczeniowych, Wyceny finansowe dla celów
ubezpieczenia, Wyceny nieruchomości dla roszczeń ubezpieczeniowych, Wyceny roszczeń ubezpieczeniowych dla
własności osobistych, Wyliczanie stawek składek ubezpieczeniowych, Zapewnianie dziesięcioletnich polis ubezpie-
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czeniowych, Zapewnianie ubezpieczenia wakacyjnego, Zapewnianie ubezpieczenia gwarancji na sprzęt, Zarządzanie
portfelami ubezpieczeń, Zarządzanie ryzykiem ubezpieczeniowym, Zarządzanie ubezpieczeniami grupowymi, Zarządzanie w zakresie regulacji roszczeń ubezpieczeniowych,
Zawieranie ubezpieczeń majątkowych, Zawieranie ubezpieczeń na opłaconą z góry opiekę zdrowotną, Zawieranie
ubezpieczeń na opłacone z góry świadczenia prawne, Zawieranie ubezpieczeń transportowych, Zawieranie ubezpieczeń tranzytowych, Zawieranie ubezpieczeń w dziedzinie
ubezpieczeń od odpowiedzialności zawodowej, Zawieranie
umów ubezpieczeniowych innych niż na życie.
538995
(220) 2022 01 24
SDZUJ KRYSTYNA PRZEDSIĘBIORSTWO
PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE PLUSPOL,
Opole
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Pluspol

(210)
(731)

(531) 07.03.02, 27.05.01, 27.05.17, 29.01.12
(510), (511) 6 Metalowe drzwi, bramy, okna i osłony okienne,
Drzwi aluminiowe, Metalowe parapety okienne, 19 Niemetalowe drzwi, bramy, okna i osłony okienne, Drzwi wykonane z plastiku do budynków, Moskitiery niemetalowe, Okna
niemetalowe, 37 Asfaltowanie, Budowa dróg na zamówienie, Usługi w zakresie wypożyczania maszyn budowlanych,
39 Usługi w zakresie transportu samochodami ciężarowymi.
539139
(220) 2022 01 27
PRYNCY TEKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lipiny Stare
(540) (znak słowny)
(540) TITI
(510), (511) 30 Słodycze czekoladowe, Słodycze bez cukru,
Słodycze [cukierki], Nielecznicze słodycze [wyroby cukiernicze], Galaretki owocowe [słodycze], Lodowe słodycze,
Musy (słodycze), Słodycze o smaku owocowym, Słodycze
owocowe, Słodycze w postaci musów, Batoniki zawierające
mieszankę ziaren, orzechów i suszonych owoców [wyroby
cukiernicze], Czekoladowe wyroby cukiernicze zawierające
praliny, Czekoladowe wyroby cukiernicze nielecznicze, Gotowe desery [wyroby cukiernicze], Lizaki [wyroby cukiernicze],
Lodowe wyroby cukiernicze, Mleczne wyroby cukiernicze,
Makaroniki [wyroby cukiernicze], Mrożone wyroby cukiernicze zawierające lody, Nielecznicze mączne wyroby cukiernicze zawierające czekoladę, Nielecznicze wyroby cukiernicze
zawierające czekoladę, Nielecznicze wyroby cukiernicze
zawierające mleko, Nielecznicze wyroby cukiernicze, Nielecznicze wyroby cukiernicze z nadzieniem z toffi, Orzechowe wyroby cukiernicze, Słodkie wyroby cukiernicze (nie dla
celów medycznych), Smakowe wyroby cukiernicze na bazie
cukru, Wyroby cukiernicze, Wyroby cukiernicze czekoladowe o smaku praliny, Wyroby cukiernicze lukrowane (nie dla
celów medycznych), Wyroby cukiernicze mrożone, Wyroby
cukiernicze o smaku czekoladowym, Wyroby cukiernicze
o niskiej zawartości węglowodanów, Wyroby cukiernicze
płynne, Wyroby cukiernicze w kształcie tabliczek, Wyroby
cukiernicze w polewie czekoladowej, Wyroby cukiernicze
w polewie cukrowej, Wyroby cukiernicze z czekolady, Wyroby cukiernicze z mąki, Wyroby cukiernicze zawierające
(210)
(731)
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galaretkę, Żelki [wyroby cukiernicze], Czekolada, Herbatniki
oblane czekoladą, Czekoladki, Praliny wytworzone z czekolady, Praliny z waflem, Batony czekoladowe, Batony gotowe
do spożycia na bazie czekolady, Batony lodowe, Batony zbożowe, Cukierki, batony i guma do żucia, Nielecznicze wyroby
cukiernicze w formie galaretki, Owocowe (galaretki -) [słodycze], Guma do żucia, Wafle czekoladowe, Wafle ryżowe,
Jadalne wafle, Mrożone wafle, Wyroby ciastkarskie nadziewane owocami, Nadziewane kanapki, Lód, lody spożywcze,
mrożone jogurty i sorbety, Lody bez mleka, Lody jadalne,
Lody mleczne, Lody spożywcze, Lody owocowe, Lody typu
sandwich, Lody zawierające czekoladę, Sorbety [lody], Ciasto
o przedłużonej trwałości, Batoniki cukiernicze, Drażetki [niemedyczne wyroby cukiernicze], Mrożone mleczne wyroby
cukiernicze, Trufle [wyroby cukiernicze], Wyroby cukiernicze,
ciasta, tarty i ciasteczka, Tabletki [wyroby cukiernicze], Rurki
waflowe [ciastka], Nielecznicze słodycze w postaci cukrowych wyrobów cukierniczych, Słodycze do żucia, Słodycze
lodowe, Ciasta, Ciasta czekoladowe, Ciasta czekoladowe
wykonane z czekoladowego biszkoptu, Ciasta [słodkie lub
słone], Ciasta w polewie czekoladowej, Ciastka (Ciasto na -),
Ciastka czekoladowe, Ciastka herbaciane, Ciastka owsiane,
Ciastka w polewie o smaku czekoladowym, Ciasto na ciastka,
Kruche ciastka (herbatniki), Kruche ciastka maślane częściowo oblane polewą o smaku czekoladowym, Kruche ciastka
maślane częściowo oblane czekoladą, Wyroby ciastkarskie
z owocami, Ciasteczka, Biszkopty, Herbatniki, Herbatniki czekoladowe, Herbatniki w polewie czekoladowej, Herbatniki
w połowie oblane polewą czekoladową, Cukierki czekoladowe, Desery czekoladowe, 35 Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z czekoladą, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z czekoladą, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie słodyczy, Usługi sprzedaży detalicznej za pomocą globalnych
sieci komputerowych związane z artykułami spożywczymi,
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z wyrobami cukierniczymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z deserami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z lodami, Usługi
sprzedaży detalicznej w związku ze środkami spożywczymi,
Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie słodyczy, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z wyrobami piekarniczymi, Usługi
sprzedaży hurtowej w związku z wyrobami cukierniczymi,
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z lodami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z kakao, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku ze środkami spożywczymi.
539152
(220) 2022 01 28
PREMIUM MOBILE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) a2mobile
(210)
(731)

(531) 27.05.01
(510), (511) 38 Usługi telefonii komórkowej.

(210)
(731)
(540)
(540)
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539185
(220) 2022 01 28
LESZCZYŃSKI MACIEJ PUFOTEKA.PL, Gostynin
(znak słowno-graficzny)
EPURO

(531) 27.05.01, 27.01.01, 26.11.25, 27.05.02, 29.01.06
(510), (511) 10 Urządzenia do ćwiczeń do celów medyczno-rehabilitacyjnych, Urządzenia do ćwiczeń fizycznych
do celów medycznych, Urządzenia do ćwiczeń fizycznych
do celów leczniczych, Urządzenia do symulacji ćwiczeń fizycznych do celów medycznych, Fotele specjalnie przystosowane do celów medycznych, 20 Budy, kojce i legowiska
dla zwierząt domowych, Meble dla zwierząt domowych, Poduszki dla zwierząt domowych, Posłania dla kotów, Posłania
dla psów, Posłania dla zwierząt, Posłania dla zwierząt domowych, Przenośne posłania dla zwierząt domowych, Meble
i akcesoria meblowe wyposażenia domu, Łóżka, pościel, materace, poduszki, Bezpieczne łóżeczka dziecięce, Japońskie
poduszki na podłogę (zabuton), Jaśki nadmuchiwane [poduszki], Elementy wystroju wnętrz wykonane z tkanin [poduszki], Kołyski bujane, Konstrukcje drewniane łóżka, Kosze
dla niemowląt, Kosze do noszenia dzieci, Leżaczki dziecięce
typu bujaki, Łóżeczka dla dzieci, Łóżeczka dla małych dzieci,
Łóżeczka dziecięce, Łóżeczka koszyki dla dzieci, Łóżka dziecięce, Łóżka przenośne, Łóżka sako, Materace, Materace dmuchane, Nakładki na materace, Maty do drzemki [poduszki lub
materace], Poduszki, Poduszki bambusowe, Poduszki ciążowe, Poduszki dekoracyjne, Poduszki do karmienia niemowląt,
Poduszki (obicia), Poduszki ozdobne, Poduszki na siedzenia,
Poduszki na siedzenia do krzeseł, Poduszki na siedzenia stadionowe, Poduszki pod kark, Poduszki-podkładki na krzesła,
Poduszki podróżne, Poduszki przystosowane do podtrzymywania twarzy [inne niż do użytku medycznego], Poduszki
sako, Poduszki utrzymujące pozycję głowy dla niemowląt,
Poduszki wspierające szyję, Poduszki z wypełnieniem, Pościel, oprócz bielizny pościelowej, Meble łazienkowe, Altany
[meble], Biurka, Biblioteczki [regały na książki], Biurka do celów biurowych, Biurka i stoły, Biurka modułowe [meble], Blaty na szafki, Blaty kuchenne, Blaty stołowe, Blaty wierzchnie
do szafek, Bufety ruchome [meble], Niemetalowe części półek, Fotele, Fotele biurowe, Fotele bujane, Fotele sako, Rozkładane fotele, Fotele wypoczynkowe, Fotele z regulowanym
oparciem i podparciem dla nóg [meble], Krzesła [fotele]
biurowe, Krzesła, fotele z ruchomym oparciem, Niskie fotele
bez podłokietników do siedzenia przy kominku, Rozkładane
fotele [do siedzenia i spania], Pościel do łóżeczek dziecięcych
[inna niż bielizna pościelowa], Pościel do łóżeczek niemowlęcych [inna niż bielizna pościelowa], Krzesła sako, Pufy typu
sako, 24 Pokrowce na fotele sako, Narzuty, Artykuły tekstylne do użytku jako pościel, Bielizna pościelowa, Bielizna pościelowa i stołowa, Tkaniny tekstylne do użytku w produkcji
pościeli, 28 Piłki do ćwiczeń, Sprzęt do ćwiczeń fizycznych
obsługiwany ręcznie, Sprzęt do ćwiczeń fizycznych w pomieszczeniach, Urządzenia do ćwiczeń do zabawy, Urządzenia do ćwiczeń fizycznych [ćwiczenia].

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

Klasa
towarów

Numery zgłoszeń

1

2

1

530951, 534601, 536877

3

508079, 514415, 521598, 521599, 533147, 536861, 537061, 537080, 537083, 537085, 537304, 537390, 537742,
538052, 538078, 538080, 538857

4

527979, 536877, 537077

5

521598, 521599, 533603, 537304, 537390, 537711, 537742, 538052, 538080, 538100, 538123, 538126, 538158,
538160, 538346, 538528, 538717

6

517906, 534601, 538627, 538995

7

527979, 535949, 535950, 538346, 538627, 538718

8

538465

9

517906, 527979, 534274, 534853, 537061, 537063, 537217, 537220, 537222, 537294, 537362, 537761, 537864,
538120, 538162, 538206, 538346, 538430, 538447, 538469, 538518, 538522, 538541, 538566, 538595, 538600,
538602, 538605, 538611, 538718, 538779, 538942

10

537304, 538717, 538754, 539185

11

527979, 537079, 538346, 538627, 538695, 538862

12

517906, 538275, 538277, 538278, 538279, 538346, 538402

14

537061, 538534

16

522392, 530951, 533815, 534601, 534853, 536828, 537940, 538120, 538469, 538578

17

534601

18

534004, 537061, 537925, 538035, 538120, 538575

19

530909, 536113, 537297, 537298, 537951, 537952, 538627, 538777, 538778, 538995

20

529472, 537295, 538120, 538571, 538675, 538777, 538778, 538862, 539185

21

538035

22

530951, 536828

24

534853, 538035, 538120, 538206, 538346, 538862, 539185

25

510312, 524828, 534004, 534853, 537061, 537309, 537310, 537758, 537925, 538035, 538073, 538120, 538363,
538402, 538425, 538574, 538575, 538595, 538600, 538602

27

538777, 538778

28

534853, 537188, 537864, 538342, 538595, 538600, 538602, 539185

29

535636, 535997, 537884, 538223, 538426, 538616, 538664, 538666, 538667

30

533797, 535997, 536921, 537276, 537701, 538223, 538343, 538355, 538857, 539139

31

535958, 538223

32

526717, 535453, 537276, 537711, 538024, 538223, 538677

33

536871, 538031, 538656

34

537840, 537857

35

522392, 525062, 527979, 529472, 530951, 533147, 534004, 534240, 534274, 534853, 535239, 535418, 535419,
535420, 535422, 535636, 535897, 535949, 535950, 535955, 536113, 536754, 536755, 536871, 536882, 537046,
537047, 537061, 537218, 537276, 537294, 537295, 537297, 537298, 537304, 537311, 537390, 537843, 537925,
537967, 537972, 538040, 538074, 538100, 538120, 538275, 538277, 538278, 538279, 538326, 538342, 538355,
538360, 538363, 538367, 538403, 538425, 538430, 538469, 538480, 538524, 538530, 538534, 538536, 538581,
538600, 538618, 538677, 538681, 538688, 538690, 538695, 538748, 538777, 538778, 538862, 539139

36

525062, 535418, 535419, 535420, 535422, 535897, 535955, 536882, 537218, 537297, 537298, 537762, 537843,
537967, 537972, 538040, 538177, 538430, 538618, 538619, 538625, 538688, 538690, 538944
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Nr ZT06/2022

1

2

37

517906, 527979, 530909, 535418, 535419, 535420, 535422, 535949, 535950, 536754, 536755, 537218, 537297,
537298, 537843, 538040, 538275, 538277, 538278, 538279, 538453, 538534, 538627, 538649, 538681, 538695,
538995

38

534853, 535418, 535419, 535420, 535422, 535897, 537843, 538120, 538240, 538430, 538595, 538600, 538779,
539152

39

527979, 535418, 535419, 535420, 535422, 535949, 535950, 536754, 536755, 537218, 537304, 537843, 538040,
538074, 538334, 538338, 538402, 538681, 538727, 538730, 538995

40

527979, 535418, 535419, 535420, 535422, 538040, 538404, 538413, 538677

41

514415, 522392, 524523, 534004, 534853, 535239, 535418, 535419, 535420, 535422, 536817, 536890, 537046,
537047, 537188, 537304, 537415, 537643, 537761, 537864, 537940, 538120, 538152, 538201, 538403, 538404,
538413, 538427, 538432, 538450, 538469, 538472, 538541, 538590, 538595, 538600, 538602, 538603, 538604,
538611, 538830, 538943

42

517906, 522392, 527979, 534274, 534853, 534929, 535418, 535419, 535420, 535422, 535949, 535950, 537063,
537218, 537843, 538040, 538402, 538430, 538453, 538518, 538559, 538600, 538605, 538627, 538695

43

531986, 535418, 535419, 535420, 535422, 536824, 536890, 537147, 537234, 537884, 538177, 538343, 538355,
538633, 538654, 538677

44

514415, 535418, 535419, 535420, 535422, 537046, 537047, 537188, 537643, 538052, 538152, 538231, 538393,
538479, 538541, 538603, 538605, 538616, 538691, 538857, 538943

45

522392, 534274, 535418, 535419, 535420, 535422, 535955, 536890, 537274, 537967, 537972, 538012, 538040,
538145, 538541, 538605, 538688, 538690, 538724, 538847

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

Znak

Numer
zgłoszenia

Znak

Numer
zgłoszenia

1

2

1

2

!N
%ZE
a2mobile
AFRICA ORGANIC
Akademia Pan Kobido
ALEwypożyczalnia sprzętu sportowego
i rekreacyjnego
Almusso Venus
AMIGOS
ARTERIA
Artistic PIGMENT GEL
ASAP RACE.PL
Astromatica
ATMA QUARTET
ATpol.
aTpol.
AURA
AUTO LAK TEST
Avalanche
Beauty DOSKONAŁY SALON
belly.
bezpieczne niemowle
BIURO PROJEKTÓW GÓRNICZYCH
w KRAKOWIE BPG KRAKÓW
BJP
Blu
BOBIK
BOLLADORO
bookingcamper.pl
BOSS QUALITY
BROVAR 16 PETRUS WACHENIUS
Buhcoin
Business Partners Club www.bpc.pl
CA CRÉDIT AGRICOLE EUROFACTOR
CALDO-WENTYLACJA SYSTEMY
WENTYLACYJNE I KLIMATYZACYJNE sp. z o. o.
CAREFLEET
CERAMIKA W TERAPII
CGO FINANCE
CHIŃCZYK BISTRO
CHRUPS
Cosmic Publishing
DIFORO
DOM NA SŁUŻEWCU
DOM POGRZEBOWY SZYMBORSCY 1985

510312
534929
539152
538857
538603
538201
533815
537840
535897
537080
538590
538602
538611
538777
538778
538943
537294
538574
537311
537711
538120
538559
538346
538528
536890
538656
538334
535958
538677
538566
537972
538690
538695
537843
537188
525062
538654
536921
538600
538465
537298
538724

DON LEMON
DREVED
Drewniana mapa świata
DUAL
é éternel été
EasyGam
EC OdNova
ÉCLAIR CAFÉ EST 2020
ECPU Polska
eduBAM@
EF EASY Finance
EkaMedica Naturalnie znaczy zdrowo
GREENPURI
EkaMedica Naturalnie znaczy zdrowo
POMAWITKA C
ELADO
ELEKTROMOCNI.PL
elite NIERUCHOMOŚCI
ELKOWY ZAKĄTEK
Energa
Energa
Energa
EPJ
EPURO
Era Edukacji Stanisław Bobula
ERC
ERC
Espinosine forte
Espinosine
EUROFACTOR
FAASSH.
FETISH CHATEAU
FETISH CHATEAU
FIBER
Filtus
Firma Jubilerska „Koliber”
Fit Franczyza
FIXIT24
FURNEO
Furrsday
GANTT.PL
GAZ DLA CIEBIE WWW.GAZDLACIEBIE.PL
GAZ DLA CIEBIE WWW.GAZDLACIEBIE.PL
GENOMICZNA MAPA POLSKI
GF GraceFull COSMETICS

535453
536113
529472
537362
538575
537951
527979
538343
535239
538675
538430
538123
538126
538862
538240
538625
538177
535419
535420
535422
538649
539185
538427
538727
538730
538160
538158
538688
537061
538404
538413
538206
530951
538534
538355
538040
537295
538595
538162
536754
536755
538605
538078

80
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1

GLC
Go FORD Go ELECTRIC
Go FORD PRO Go ELECTRIC
Go MACH-E Go ELECTRIC
Go TRANSIT Go ELECTRIC
GQ GrantQ.pl
Grabowska MODELS
GRUPA ZŁOTEJ R MW RP
Happy Funio
HELSKIE TARASY
HS SYLWIA MOSTOWIK
HUMA MEDICA
Humitopic
IMPASJA
IMPROVER
IMPROVER
IMPROVER
IPOOL
iWealth
JSM FITNESS
JSW PZZ
JUWENALIA ŚLĄSKIE
Kersten
KIND MIND
kluczesoft.pl
kobido
kochamtodbam
KOLUMBARIA
koral trade
KUCA
LABELLAMAFIA
lexU! app
LOL COSMETICS
LOL SURPRISE
LOVEIS KOCHAĆ SIEBIE
LUBUSKIE ANGUSOWO
Lumeego Candles
Lumeego
LUNTER Zdrowsza planeta, dobry smak
MANIFESTACJA MARZEŃ
MATKA nieDOSKONAŁA
MEDIA LINKED
mellow BOTANICS
merg
METERING
MIHEL
MISTRZ ROHUS Z NATURY NAJLEPSZY
MOBILE TRANS SPEDITION
Modena Nails PROFESSIONAL MASTER
CONSTRUCTION GEL

Nr ZT06/2022

2

1

535955
538279
538278
538277
538275
538326
538360
538432
538578
536824
535949
538231
533147
538536
537217
537220
537222
538627
537762
538342
538145
538830
538581
537643
538518
514415
538618
530909
538074
517906
537925
534274
521598
521599
538479
538616
537077
537079
537276
538541
538152
538367
538080
538530
538779
536877
538426
538748

Modena Nails PROFESSIONAL THIXO
CONTROL GEL
More than a package.... NatureBioFilm
MOTO-PIAST PŁOCK
MU MANUFAKTURA URODY
fryzjerstwo & kosmetyka
MUSHUP
na Bogato! CODZIENNIE ŚWIEŻE
PYSZNE JEDZENIE
NAURA
nexxoo
NKRP
NWW NIGDY WIĘCEJ WOJNY
oio
O-LIFE
Orphée
OSOBOWICKA 114
oswoić rozwód
PALL MALL SHINE
Pallaside Dungeon
Parsify
PASZTET DWORSKI z Dzikiem
Z NAJLEPSZYCH SKŁADNIKÓW
PASZTET DWORSKI z Królikiem
Z NAJLEPSZYCH SKŁADNIKÓW
PASZTET DWORSKI z Żurawiną
Z NAJLEPSZYCH SKŁADNIKÓW
PEAK BIKE BIKE SHOP
Pełnia
PhytoPharm OLEJ RYCYNOWY Z APLIKATOREM
Olej tłoczony na zimno do włosów do brwi
i rzęs do paznokci i skórek wygodny aplikator
Z DODATKIEM WITAMINY E
Piekarnia Cukiernia Kaczeńcowa
KLEMENTOWSKI
PLASMOO
Pluspol
Pomorski Przegląd Gospodarczy INSTYTUT
BADAŃ NAD GOSPODARKĄ RYNKOWĄ
PRANK
ProBio KOŁO
PROTEKA
Przychodnia Rodzinna w Solcu Kujawskim
Przyprawy Twojej Kuchni SPICES & HERBS
Since 2006
PSYCHOTERNET
rafa WINO
RESORT MOCY
RESTAX
RETTILE
SEGUROS UBEZPIECZENIA
SENSE MED CONCEPT For Life
SENSE MED CONCEPT For Life

537083

2

537085
534601
524523
538393
533603
537147
538223
538571
534240
537063
538447
537390
537758
537297
537274
537857
537864
538942
538664
538666
538667
538681
537940

536861
533797
538717
538995
522392
538024
538100
538754
538691
535997
537761
536871
538402
536882
538363
538944
537046
537047

81

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO
1

2

SIDEON
SKLV
SkyClub
SMB HYDRAULIKA SIŁOWA
spojrzenie na GDAŃSK
SZKOLENIA GROM
SZKOLNA AGENCJA UBEZPIECZENIOWA
SZKOŁA JAWORZYNA SKI & SNOWBOARD
Tape2Tape
TATRA HOUSE
TAX360
TITI
TONIC JURAJSKI
TOP TOYS POLSKA SZKOŁA TAŃCA 1996
TRAMCO + 24
travka
Tvigwychsin Rye Bottled & Distilled in Poland
Organic Polish Vodka 40% alc. 700 ml

538522
538073
538604
535950
538472
537415
538619
536817
536828
537234
538480
539139
526717
534004
537304
508079
538031

Nr ZT06/2022
1

2

UNIQ ME

538035

UP IN SMOKE

537884

UV ACRIL PROTECTION

537952

VP PINO VICINO

537309

VP

537310

WADOWICE skawa KANAPKA ZAŁOGI ze Skawy

537701

WARMIŃSKIE KISZONKI

535636

WEGA A

537218

WEMTECH CNC

538718

WIEM i ja

534853

WODECKI TWIST

538469

WOK’n’SPICE SMAKI AZJI

538633

yxes.

538425

ZAITER

538338

ZAKKO

538453

ZESTLAB

537742

ZIOŁOWA REHABILITACJA

538052

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.
1352973
1454837
1621229
1639321
1639331
1639431
1639455
1639532
1639609
1639614
1639615
1639616
1639617
1639624
1639627
1639628
1639655
1639692

COOLFLEX (2017 05 02, 2016 11 25)
10
BLIS K12 (2019 05 28)
5,
CAVO (2021 10 13)
CFE: 01.15.15, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.03
6, 12
Quike (2021 10 19)
CFE: 27.05.17
5
carrière good work! (2021 10 12, 2021 05 21)
CFE: 04.05.03, 24.17.24, 26.01.03,
35, 36, 38,
27.05.10, 29.01.13
41, 44, 45
Geeneu (2021 10 21, 2021 09 09)
CFE: 27.05.17
9
SKINSOLUTE
9, 10, 41, 44
(2021 06 10, 2021 03 12)
e eksoy (2021 07 28)
CFE: 26.11.09, 27.05.01, 29.01.12
1
VIMETSO (2021 10 19, 2021 04 19)
5
JYLLE (2021 12 06, 2021 11 19)
5
IXBYRA (2021 12 06, 2021 11 19)
5
BIGTOFART (2021 12 06, 2021 11 19)
5
LEUTHYS (2021 12 06, 2021 11 19)
5
LAGRICEL PF (2021 08 09)
5
L (2021 07 20, 2021 01 29)
CFE: 26.03.23, 27.05.21
9, 36, 38, 42
LEDGER (2021 07 15, 2021 01 29)
CFE: 26.03.23, 27.05.01
6, 9, 35, 36, 38, 42
TERViX (2021 07 07)
CFE: 24.15.02, 26.11.03, 27.05.01
6, 7, 9, 11, 35
NIJWA ZERO
12, 37, 39
(2021 12 07, 2021 06 24)

1639718
1639724
1639729
1639802
1639803
1639804
1639805
1639811
1639852
1639863
1639926
1640005

SATEBA
9, 38, 39, 40
(2021 08 19, 2021 03 09)
EAU GIVRÉE (2021 10 07, 2021 04 15)
3
MOONA
5, 10, 22, 25, 35
(2021 11 15, 2021 06 02)
(2021 10 28, 2021 06 15)
CFE: 26.01.03, 26.04.05, 29.01.12
32
(2021 10 28, 2021 06 15)
CFE: 26.03.04, 26.04.05, 29.01.12
32
(2021 10 28, 2021 06 15)
CFE: 25.07.07, 26.04.05, 29.01.12
32
(2021 10 28, 2021 06 15)
CFE: 26.03.04, 26.04.05, 29.01.12
32
UVEA LINER (2021 09 28, 2021 04 06)
CFE: 01.15.09, 26.01.03, 26.04.04,
17, 19
27.05.01
ISLOS (2021 07 02, 2021 03 05)
CFE: 01.03.01, 26.11.08, 27.05.01,
1, 5, 29
28.07.00, 29.01.12
(2021 06 22, 2021 01 26)
CFE: 03.07.05
9, 16, 35, 36, 38,
41, 42, 45
Istanbul Airport (2021 05 11)
CFE: 27.05.01
37, 39
HI OHI-S (2021 10 08)
CFE: 26.04.18, 27.05.01,
35, 38, 41, 42
29.01.13

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

Klasa
towarów

Numery międzynarodowego rejestru znaków towarowych

1

1639532,

3

1639724

5

1454837,
1639624,

1639321,
1639729,

1639609,
1639852

6

1621229,

1639628,

1639655

7

1639655

9

1639431,

1639455,

1639627,

10

1352973,

1639455,

1639729

11

1639655

12

1621229,

16

1639863

17

1639811

19

1639811

1639852
1639614,

1639615,

1639616,

1639617,

1639628,

1639655,

1639718,

1639863

1639863,

1640005

1639863,

1640005

1639692

22

1639729

25

1639729

29

1639852

32

1639802,

1639803,

1639804,

1639805

35

1639331,

1639628,

1639655,

1639729,

1639628,

1639863
1639718,

36

1639331,

1639627,

37

1639692,

1639926

38

1639331,

1639627,

1639628,

39

1639692,

1639718,

1639926

40

1639718

41

1639331,

1639455,

1639863,

1640005

42

1639627,

1639628,

1639863,

1640005

44

1639331,

1639455

45

1639331,

1639863

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.
523374
532154
532156
528647
533026
533027
530625

RECEPTA.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2021 08 10
44
KARSKI BARTOSZ INVEST GROUP
2021 11 23
35, 43, 45
KARSKI BARTOSZ INVEST GROUP
2021 11 23
35, 43, 45
International Business Machines Corporation
2021 12 06
9, 35
KASPO LAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2021 12 10
16, 35, 37, 42
KASPO LAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2021 12 10
16, 35, 37, 42
Chanel SARL
2021 12 13
25, 26, 35, 42

529648
534088
534425

534426

BRZESKI ALEKSANDER MIŁOSZ BEVEL USŁUGI STOLARSKIE
2021 09 09
18, 20, 39
Thees Beteiligungs GmbH
2022 01 18
11, 21, 35
WROCŁAWSKA AKADEMIA
KULINARNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2022 01 18
35, 43, 45
WROCŁAWSKA AKADEMIA
KULINARNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2022 01 18
35, 43, 45

SPROSTOWANIE
Nr BUP

Strona

Nr zgłoszenia

Jest

Z.526053

(210) 526053 (220) 2021 03 12
(731) FINPLAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) AgiWrap
(510), (511) 17 Folia polipropylenowa, inna niż do pakowania.

20
35/2021
110

17

526053 (wykaz klasowy)

112

AgiWrap

526053 (wykaz alfabetyczny)

Powinno być

Informacja ta
nie powinna
zostać
opublikowana

