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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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Warszawa, dnia 7 marca 2022 r.

Nr ZT10

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.
508882
(220) 2020 01 10
ZIENTAL ERNEST FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA
TECH-DIAM, Miedźno
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TECH-DIAM
(210)
(731)

(531)

17.02.01, 17.02.02, 17.02.04, 26.05.01, 26.05.04, 26.05.10,
27.05.01, 27.05.05, 29.01.03, 29.01.06
(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, rudy, 7 obrabiarki,
silniki (z wyjątkiem stosowanych do pojazdów lądowych),
mechanizmy sprzęgania i napędu (z wyjątkiem stosowanych
do pojazdów lądowych), mechaniczne narzędzia rolnicze, inkubatory do jaj, 19 materiały budowlane niemetalowe, rury
sztywne niemetalowe stosowane w budownictwie, asfalt,
smoła i bitumy, budynki przenośne niemetalowe, pomniki
niemetalowe, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 35 reklama,
zarządzanie przedsiębiorstwem, administrowanie przedsiębiorstwem, czynności biurowe, 37 usługi budowlane.
522827
(220) 2020 12 30
RAŹNIEWSKA AGNIESZKA, Wrocław;
SUCHOWIERSKI TOMASZ, Wrocław;
RAŹNIEWSKI STANISŁAW, Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) ALBA HEMP
(510), (511) 3 mydła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne,
kosmetyki, płyny do pielęgnacji włosów, środki do czyszczenia zębów, 5 produkty farmaceutyczne, medyczne i weterynaryjne, dietetyczna żywność i substancje do celów
leczniczych lub weterynaryjnych, żywność dla niemowląt,
suplementy diety dla ludzi i zwierząt, 29 galaretki, dżemy,
kompoty, oleje i tłuszcze jadalne, 30 kawa, herbata, mąka
i produkty zbożowe, chleb, wyroby cukiernicze i słodycze,
lody, 31 produkty rolne, ogrodnicze i leśne, surowe i nieprzetworzone ziarna i nasiona, naturalne rośliny i kwiaty, karma
dla zwierząt, 32 piwo, wody mineralne i gazowane oraz inne
napoje bezalkoholowe, napoje owocowe i soki owocowe,
syropy i inne preparaty do produkcji napojów, 33 napoje
alkoholowe (z wyjątkiem piwa), 34 tytoń, przybory dla palaczy, 35 sprzedaż detaliczna lub hurtowa mydeł, środków
perfumeryjnych, olejków eterycznych, kosmetyków, płynów
do pielęgnacji włosów, środków do czyszczenia zębów,
sprzedaż detaliczna lub hurtowa produktów farmaceutycznych, medycznych i weterynaryjnych, sprzedaż detaliczna

lub hurtowa dietetycznej żywności i substancji do celów
leczniczych lub weterynaryjnych, żywności dla niemowląt,
suplementów diety dla ludzi i zwierząt, sprzedaż detaliczna
lub hurtowa galaretek, dżemów, kompotów, olejów i tłuszczów jadalnych, sprzedaż detaliczna lub hurtowa kawy, herbaty, mąki i produktów zbożowych, chleba, wyrobów cukierniczych i słodyczy, lodów, sprzedaż detaliczna lub hurtowa
produktów rolnych, ogrodniczych i leśnych, surowych i nieprzetworzonych ziaren i nasion, naturalnych roślin i kwiatów,
karmy dla zwierząt, sprzedaż detaliczna lub hurtowa piwa,
wód mineralnych i gazowanych oraz innych napojów bezalkoholowych, napojów owocowych i soków owocowych, syropów i innych preparatów do produkcji napojów, sprzedaż
detaliczna lub hurtowa napojów alkoholowych (z wyjątkiem
piwa), sprzedaż detaliczna lub hurtowa tytoniu, przyborów
dla palaczy, 40 przetwarzanie żywności i napojów, przetwarzanie łodyg, liści, nasion i kwiatów roślin, 44 usługi w zakresie urody dla ludzi, uprawa roślin, usługi związane z rolnictwem, ogrodnictwem i leśnictwem.
(551) wspólne prawo ochronne
(210)
(731)
(540)
(540)

525687
(220) 2021 03 08
TARAPATA MARTA ECOCARBO, Kraków
(znak słowno-graficzny)
EKOGROSZEK PIEKARY

(210)
(731)

(531)

29.01.13, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.17, 18.01.01,
18.01.19, 18.01.23, 14.07.01, 14.07.03, 14.07.06
(510), (511) 4 Ekologiczne paliwa węglowe, Paliwa zgazowane i ich mieszanki, Paliwa na bazie miału węglowego, Mieszaniny węgla z biomasą, Mieszaniny węgla z odpadami, Pył
węglowy jako paliwo, Węgiel kamienny, Brykiety węgla, Koks,
35 Sprzedaż hurtowa, detaliczna oraz za pośrednictwem internetu węgla kamiennego, brykietów i paliw kopalnych oraz
ich pochodnych, Działalność w zakresie reklamy, promocji,
marketingu i zarządzania, Działalność handlowa polegająca
na kojarzeniu kontrahentów, Promocja sprzedaży dla osób
trzecich, Zarządzanie sprzedażą w zakresie węgla, brykietów
i paliw kopalnych, Gromadzenie w jednym miejscu towarów w celach eksploatacyjnych i sprzedaży, 39 Dystrybucja,
transport i magazynowanie węgla kamiennego, brykietów
oraz paliw kopalnych, Konfekcjonowanie węgla i brykietów
w pojemniki, zwłaszcza worki.
527124
(220) 2021 03 30
KRAJOWE CENTRUM BEZPIECZEŃSTWA RUCHU
DROGOWEGO, Warszawa
(540) (znak słowny)
(210)
(731)

Nr ZT10/2022
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(540) BEZPIECZNIE - CHCE SIĘ ŻYĆ !
(510), (511) 35 Badanie opinii publicznej, przeprowadzanie
sondaży głownie w zakresie rozpoznania i lokalizacji zagrożenia, działalność gospodarcza (prowadzenie badań), aukcje
publiczne na cele fundacji, prowadzenie sprzedaży hurtowej i detalicznej towarów związanych z bezpieczeństwem
na drogach, osiedlach, ulicach, 41 Usługi z zakresu edukacji, nauczanie, szkolenia, organizacja różnorodnych kursów
związanych z bezpieczeństwem ruchu drogowego jak kursy
przygotowujące do uzyskania karty rowerowej, motorowerowej, samochodowego prawa jazdy, kursy w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej, szkolenie kierowców w zakresie doskonalenia techniki jazdy, organizacja konkursów, praktycznych pokazów i innych imprez w tematyce bezpieczeństwa, organizowanie loterii na cele fundacji, organizowanie
obozów tematycznych, Organizowanie kampanii informacyjnych propagujących zasady bezpieczeństwa na drogach,
Organizowanie seminariów, dyskusji panelowych na temat
bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
527135
(220) 2021 03 30
BIOART POLANICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) green power
(210)
(731)

(531) 03.13.04, 01.05.01, 05.11.11, 01.03.12, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 1 Środki chemiczne dla rolnictwa, Podłoża hodowlane dla roślin, Preparaty do uzdatniania gleby, Nawozy
otwarte i nieorganiczne, Nawozy roślinnego lub zwierzęcego, Środki pobudzające wzrost roślin, Podłoża dla upraw
bezgruntowych [rolnictwo], Ziemia do upraw, Preparaty
chemiczne do użyźniania gleby, Humus, Preparaty do użyźniania gleby, Saletra, Kompost, Torf, Bejce do ochrony nasion
w ramach tej klasy, Ziemie rzadkie, Preparaty chemiczne
do użyźniania gleby, wszystkie ujęte w tej klasie, Rolnicze
preparaty chemiczne, Środki chemiczne stosowane w leśnictwie, Środki chemiczne dla przemysłu, Produkty chemii
nieorganicznej, Dodatki chemiczne, Odczynniki chemiczne,
Azotany, Fosforany, Mocznik, Nawozy, Nawozy przemysłowe, Środki chemiczne, Kwasy, Rozpuszczalniki, Preparaty
do impregnowania materiałów, Kleje do zastosowań przemysłowych, Środki korozyjne, Zaprawy do nasion, Tworzywa sztuczne nieprzetworzone, produkty chemiczne dla
rolnictwa, takie jak: środki do wspomagania wzrostu roślin,
preparaty do odżywiania gleby, nawozy wstępne i nieorganiczne, nawozy pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego,
ziemia do upraw, preparaty chemiczne do użyźniania gleby,
preparaty do użyźniania gleby, saletra, kompost, torf, środki do ochrony nasion, ziemie rzadkie, nawóz mocznikowy,
środki chemiczne, 5 Produkty i preparaty chemiczne, farmaceutyczne, weterynaryjne, higieniczne, dezynfekcyjne,
antyseptyczne, antybakteryjne oraz przeciwpasożytnicze
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ujęte w tej klasie, do celów leczniczych, Suplementy diety,
w szczególności dietetyczne, farmaceutyczne i odżywcze
oraz produkty wzmacniające, w tym napoje do leków, takie jak proteinowe, witaminowe, multiwitaminowe, energetyczne i izotoniczne, Napoje izotoniczne wzbogacone
o adaptogeny, Napoje mineralne (w tym pierwiastki śladowe) i odżywcze do celów leczniczych, Naturalne ekstrakty
lecznicze, Preparaty wzmacniające i antybakteryjne - leki
wzmacniające, narkotyki do celów medycznych, Mineralne
wody do lecznictwa, Farmaceutyki do pielęgnacji skóry, Produkty z wód źródlanych do celów leczniczych, 35 Reklama
[reklama], Organizowanie i zapewnianie sektorów pokazów
produktów i usług, informacje o działalności gospodarczej,
Pomoc, doradztwo i udzielanie pomocy w zakresie działalności, Usługi reklamy, promocje i agencji, Pośrednictwo
w działalności reklamowej, Organizowanie wystaw w przelocie i rejsów, Rozpowszechnianie [dystrybucja] próbki, Działalność handlowa w zakresie: produkty chemiczne przeznaczone dla przemysłu, nauki i fotografii, a także dla rolnictwa,
ogrodnictwa i leśnictwa, żywice sztuczne w stanie surowym,
tworzywa sztuczne nieprzetworzone, nawozy do gleby,
środki do gaszenia ognia, preparaty do hartowania i lutowania metali, produkty chemiczne przeznaczone do konserwowania artykułów spożywczych, substancje garbujące, kleje
przemysłowe, powłoki, produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, produkty higieniczne do krajów, żywność dietetyczna, żywność dla niemowląt, plastry, materiały opatrunkowe,
materiały do plombowania zębów i woski dentystyczne,
środki dezynfekcyjne, środki do zwalczania robactwa, fungicydy, herbicydy, Prowadzenie działalności gospodarczej dla
wszystkich stron, Kontrola, prowadzenie i opracowywanie
przeglądów statystycznych, Porady dotyczące organizacji
i ekonomiki przedsiębiorstw gospodarczych, Marketing,
Badania i analizy rynkowe, Dystrybucja produktów do celów reklamowych, Powielanie dokumentów, Direct mailing,
Reklama online w komunikacyjnej sieci danych, Ogłoszenia
online, Organizowanie oraz realizacja kampanii reklamowych, Pokazy do celów reklamowych i biznesowych, Usługi konsultingowe związane z personelem, Eksport-import,
Usługi w zakresie zarządzania administracyjnego i usługi
o charakterze organizacyjno-gospodarczym, wszystko w ramach tej klasy, 40 Przetwarzanie produktów chemicznych
przeznaczonych dla rolnictwa, takich jak: środki do wspomagania wzrostu roślin, preparaty do odżywiania gleby, nawozy
organiczne i nieorganiczne, nawozy pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego, ziemia do upraw, preparaty chemiczne
do użyźniania gleby, preparaty do użyźniania gleby, saletra,
kompost, torf, środki do ochrony nasion, ziemie rzadkie, nawóz mocznikowy, środki chemiczne, Obróbka [przetwarzanie] odpadów, również niebezpiecznych, ich przetwarzanie,
recykling i usuwanie, odkażanie materiałów niebezpiecznych, sortowanie śmieci i recykling materiałów, Informacje
o przetwarzaniu materiałów, 42 Prace i usługi inżynieryjne,
Konsultacje fachowe (niebiznesowe) w zakresie technologii
i produkcji, Doradztwo techniczne w zakresie analizy chemii i wykonywania ekspertyz, Badania naukowe i rozwój
nowych produktów w zakresie produktów chemicznych
dla rolnictwa, Testowanie fachowe i techniczne, pomiary
i analizy, Pisanie opracowań dotyczących ich wykonalności,
ekspertyzy i przepisów dotyczących obsługi i konserwacji,
Doradztwo w zakresie ekologii i środowiska naturalnego,
Usługi naukowe i technologiczne oraz związane z nimi usługi badawcze, Badania i rozwój oraz testowanie metod produkcji chemicznej, Usługi badawcze w zakresie przemysłu,
Doradztwo, specjalistyczne usługi fachowe, fachowe porady
w zakresie inżynierii chemicznej i rolniczej, Usługi w zakresie
testowania, Stwierdzanie autentyczności i kontrola jakości,
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Tworzenie stron elektronicznych, Działalność konsultacyjna
i doradcza w zakresie nauk technicznych, Inna działalność
w zakresie chemii, ujęta w tej klasie, Wypożyczanie i wynajem urządzeń naukowych i technicznych, oprogramowania
komputerowego, sprzętu komputerowego i technologii.
(210) 529224
(220) 2021 05 24
(731) KRUK MARCIN, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) klawy teges
(510), (511) 29 Gotowe dania składające się głównie z mięsa,
Gotowe dania z mięsa, Gotowe posiłki składające się głównie
z substytutów mięsa, Gotowe posiłki składające się głównie
z kebaba, Gotowe posiłki składające się głównie z ryb, Gotowe posiłki składające się głównie z owoców morza, Gotowe
dania składające się głównie z kotletów rybnych, warzyw,
gotowanych jajek i bulionu (oden), Gotowe posiłki składające się głównie z warzyw, Zapakowane zestawy śniadaniowe,
obiadowe, kolacyjne składające się głównie z owoców morza,
Zapakowane zestawy śniadaniowe, obiadowe, kolacyjne składające się głównie z substytutów mięsa, Zapakowane zestawy śniadaniowe, obiadowe, kolacyjne składające się głównie
z ryb, Zapakowane zestawy śniadaniowe, obiadowe, kolacyjne składające się głównie z warzyw, Gotowe zestawy śniadaniowe, obiadowe, kolacyjne składające się głównie z ryb, Gotowe zestawy śniadaniowe, obiadowe, kolacyjne składające
się głównie z warzyw, Gotowe zestawy śniadaniowe, obiadowe, kolacyjne składające się głównie z substytutów mięsa, Gotowe zestawy śniadaniowe, obiadowe, kolacyjne składające
się głównie z mięsa, Gotowe dania warzywne, Danie gotowe,
składające się głównie z pasty sojowej i tofu w gęstym sosie
[cheonggukjang-jjigae], Posiłki gotowane składające się głównie z ryb, Zupy, Buliony, Chili con carne (chili z mięsem), Falafel,
Frittaty, Gotowy gulasz z curry, Guacamole [pasta z awokado],
Gulasze, Kotlety rybne, Mięso gotowe do spożycia, Muffiny jajeczne, Nuggetsy z kurczaka [małe kawałki kurczaka w panierce], Omlety, Pulpety, Zapiekanki [żywność], Sałatki warzywne,
Mieszanki przekąsek składające się z przetworzonych owoców i przetworzonych orzechów, Tzatziki, Przystawki gotowe
do spożycia, składające się przede wszystkim z owoców morza, Oliwki [przetworzone], Przeciery owocowe, Zupy i wywary, ekstrakty mięsne, Przeciery warzywne, Sałatki owocowe,
Krojone warzywa, Przystawki na bazie warzyw, Sałatki gotowe, Ryby przetworzone, Gotowane ryby, Pokrojone owoce,
Orzechy jadalne, Pokrojone warzywa, Mleczne produkty,
Gotowane owoce morza, Dipy, Potrawy rybne, Produkty z jaj,
Kompozycje owoców przetworzonych, Chipsy owocowe,
Produkty z owoców morza, Koncentraty soków warzywnych
do konsumpcji, Pokrojone sałatki warzywne, Desery owocowe, Napoje z produktów mlecznych, Chipsy na bazie warzyw,
Koktajle mleczne, Galaretki owocowe, Puddingi na bazie mleka, Mieszanki owoców i orzechów, Galaretki, dżemy, kompoty, pasty owocowe i warzywne, Soki owocowe do gotowania,
30 Burrito, Bułeczki gotowane na parze nadziewane mięsem
mielonym, Bułeczki gotowane na parze, Cheeseburgery, Chalupa [meksykańskie placuszki], Calzone [rodzaj pizzy w kształcie pieroga], Chipsy [produkty zbożowe], Pierożki gotowane
na parze, Smażony makaron, Ciasta [słodkie lub słone], Dania
liofilizowane, których głównym składnikiem jest makaron,
Dania liofilizowane, których głównym składnikiem jest ryż,
Drób w cieście, Dziczyzna w cieście, Enchilada (kukurydziana tortilla z mięsem i przyprawiona ostrą papryką), Fajitas
(grillowane mięso podawane na pszennej lub kukurydzianej
tortilli), Gorąca kiełbaska i keczup w rozciętych bułkach, Gotowe dania z ryżu, Gotowe pizze, Gotowe posiłki w formie
pizzy, Gotowe potrawy na bazie makaronu, Gotowe potrawy
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na bazie ryżu, Gotowe produkty spożywcze w postaci sosów,
Hamburgery w bułkach, Pierogi nadziewane, Kanapki tostowe opiekane, Koreczki, kanapeczki, Krótko smażony makaron z warzywami, Lasagne, Makarony zawierające nadzienia,
Mięso w cieście [gotowe], Mięso zapiekane w cieście, Mięso
z warzywami w cieście, Nachos, Naleśniki, Opiekane kanapki
z serem i z szynką, Paella, Pizza, Pierożki ravioli, Placki, Potrawy
z makaronu, Potrawy gotowe na bazie makaronu, Precelki,
Quesadilla [tortilla z masy kukurydzianej z serem], Quiche, Ramen (japońskie danie na bazie makaronu), Ravioli [gotowe],
Risotto, Ryba w cieście, Ryżowe pierożki, Sajgonki, Spaghetti
i klopsy, Sushi, Tacos [danie meksykańskie], Tamales, Tortille,
Warzywa w cieście, Wrapy z kurczakiem, Zbitki owsiane zawierające suszone owoce, Zapiekanki w cieście z dziczyzny
i drobiu, Wyroby piekarnicze z warzywami i rybami, Wyroby
piekarnicze składające się z warzyw i mięsa, Zawijana kanapka
typu wrap, Bagietki z nadzieniem, Kanapki, Wyroby cukiernicze, ciasta, tarty i ciasteczka, Produkty pszczele, Dania gotowe
suche lub w płynie, zawierające głównie ryż, Gotowe desery
[wyroby cukiernicze], Batony zbożowe i energetyczne, Lodowe wyroby cukiernicze, Gotowane ziarna pełnego zboża, Suche i płynne potrawy gotowe do jedzenia, głównie składające
się z makaronów, Zapakowane zestawy obiadowe składające
się głównie z ryżu, ale również z mięsa, ryb lub warzyw, Artykuły spożywcze ze zbóż, Cukierki, batony i guma do żucia,
Lody spożywcze, Mrożone jogurty i sorbety, Gotowe potrawy
zawierające [głównie] makaron, Przekąski składające się głównie z wyrobów cukierniczych, Sól, przyprawy i dodatki smakowe, Chleb, Lody, Żywność wytwarzana z opiekanych ziaren
zbożowych, Gotowy lunch w pudełku składający się z ryżu,
z dodatkiem mięsa, ryby lub warzyw, Gotowy lunch w pudełku składający się z makaronu, z dodatkiem mięsa, ryby lub
warzyw, 43 Restauracje, restauracje samoobsługowe, kawiarnie, bistro, kafeterie, bufety, bary, catering, stołówki, Usługi
lokali gastronomicznych, Dostarczanie żywności i napojów,
Przygotowywanie dań i napojów na zamówienie oraz ich dostawa, Usługi cateringowe, Przygotowywanie i zaopatrywanie w żywność i napoje do bezpośredniego spożycia, Usługi
mobilnych restauracji, Obsługa gastronomiczna z własnym
zapleczem, produktami i transportem (catering), Wypożyczanie urządzeń i wyposażenia do punktów gastronomicznych,
Usługi cateringowe w zakresie zaopatrzenia w żywność, Doradztwo kulinarne, Serwowanie żywności i napojów dla gości, Kontraktowe usługi w zakresie żywności, Selekcjonowanie
produktów i przygotowanie oraz serwowanie posiłków, Informacje i doradztwo w zakresie przygotowywania posiłków,
Usługi rezerwacyjne w zakresie rezerwacji posiłków, Spersonalizowane usługi planowania posiłków za pośrednictwem
strony internetowej, Usługi rezerwacji miejsc w restauracjach,
barach, lokalach gastronomicznych, Usługi w zakresie wyżywienia w związku z organizacją imprez turystycznych, kulturalnych, edukacyjnych, sportowych i rekreacyjnych, Informacja o usługach restauracyjnych i lokali gastronomicznych.
530210
(220) 2021 06 11
ZYGADŁO MICHAŁ, PARZEŃSKI JAKUB FUNLANDIA
SPÓŁKA CYWILNA, Jarnołtówek
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Funlandia dmuchany PARK rozrywki
(210)
(731)
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(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 41 Usługi parków rozrywki, Prowadzenie parków
rozrywki, Usługi parków tematycznych i parków rozrywki,
Produkcja występów w parkach rozrywki, Usługi w zakresie
parków rozrywki i parków tematycznych, Rozrywka w postaci parków wodnych i parków rozrywki, Usługi parków
rozrywki z motywami filmowymi, Usługi parków rozrywki
z motywami produkcji telewizyjnych, Usługi parków rozrywki z motywami produkcji radiowych, Rozrywka w postaci
przejażdżek w parkach rozrywki, Udostępnianie obiektów
i sprzętu w parkach rozrywki, Usługi rozrywkowe w postaci
pokazów w parkach rozrywki, Parki i miasteczka rozrywki
i tematyczne, zoo i muzea, Udostępnianie obiektów i sprzętu na potrzeby tematycznych parków rozrywki, Organizacja
zajęć sportowych i kulturalnych, Usługi organizacji zawodów
sportowych, Usługi w zakresie obozów wakacyjnych [rozrywka], Edukacja sportowa.
(210)
(731)
(540)
(540)

531908
(220) 2021 07 22
MUCHA MONIKA MEBLIFY, Wieruszów
(znak słowno-graficzny)
meblify tu tworzy się dom

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 20 Meble, Meble metalowe, Meble kempingowe, Materace, Materace sprężynowe, Poduszki, Lusterka, Lustra meblowe, Lustra łazienkowe, Meble skrzyniowe,
Meble tapicerowane, Materace, Ramki obrazów, 35 Usługi
sprzedaży, reklamy i promocji: mebli i dodatków meblarskich, Prowadzenie sklepów meblarskich, 37 Usługi montażu
mebli, 39 Usługi związane z transportem towarów z miejsca
na miejsce (koleją, drogą, wodą, powietrzem lub rurociągiem)
oraz niezbędne usługi ściśle związane z danym transportem,
Usługi związane z gromadzeniem towarów w magazynach
lub innych budynkach, Usługi transportu mebli wraz z wnoszeniem.
(210)
(731)
(540)
(540)

532472
(220) 2021 08 07
CYFROWY POLSAT SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
polsat box PPV

(531) 26.04.02, 26.11.02, 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
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do nagrywania, przesyłania oraz odtwarzania dźwięku lub
obrazów, magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, płyty
kompaktowe, DVD i inne nośniki nagrań cyfrowych, mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie monety, kasy rejestrujące, maszyny liczące, osprzęt do przetwarzania danych, komputery, programy komputerowe, urządzenia
do gaszenia ognia, publikacje elektroniczne, oprogramowanie komputerowe, aplikacje mobilne, oprogramowanie
do transmisji strumieniowej treści audiowizualnych lub multimedialnych za pośrednictwem internetu lub innych sieci
komunikacji elektronicznej, oprogramowanie do transmisji
strumieniowej treści audiowizualnych i wideo na przenośne
urządzenia elektroniczne, oprogramowanie do wyszukiwania, organizowania i rekomendowania treści multimedialnych, oprogramowanie do wyszukiwania, organizowania
i rekomendowania treści audiowizualnych, oprogramowanie
dla telefonów komórkowych, tabletów, komputerów osobistych i podręcznych urządzeń elektronicznych, oprogramowanie do korzystania z usług wideo na żądanie, oprogramowanie do pobierania lub odtwarzania treści multimedialnych, oprogramowanie do pobierania lub odtwarzania treści
audiowizualnych, oprogramowanie do oglądania treści multimedialnych na urządzeniach przenośnych, w tym telefonach komórkowych i tabletach, oprogramowanie do oglądania treści audiowizualnych na urządzeniach przenośnych,
w tym telefonach komórkowych i tabletach, oprogramowanie do oglądania programów telewizyjnych na urządzeniach
przenośnych, w tym telefonach komórkowych i tabletach,
oprogramowanie do oglądania treści multimedialnych
na komputerach, oprogramowanie do oglądania treści audiowizualnych na komputerach, oprogramowanie do oglądania programów telewizyjnych na komputerach, elektroniczne nośniki danych, nagrania cyfrowe, nagrania audio,
nagrania wideo, nagrania audio-wideo, telefony, tablety, telewizory, elektroniczne terminale komunikacyjne, terminale
komputerowe, terminale telefoniczne, terminale danych, terminale multimedialne, terminale POS, terminale poczty elektronicznej, terminale elektronicznych płatności, modemy,
modemy komunikacyjne, modemy telefoniczne, modemy
komputerowe, modemy wewnętrzne, modemy zewnętrzne,
routery, karty sieciowe, elektroniczny sprzęt biurowy, wzmacniacze, przedwzmacniacze, odbiorniki radiowe, elektroniczne urządzenia do przetwarzania dźwięku, odtwarzacze treści
audio-wideo, urządzenia audiowizualne z wyświetlaczem,
dekodery, dekodery telewizyjne, dekodery radiowe, dekodery sygnałów, dekodery elektroniczne, dekodery cyfrowe,
urządzenia telewizyjne, aparatura telewizyjna, nagrywarki
telewizyjne, kamery, wzmacniacze sygnałów telewizyjnych,
wzmacniacze sygnałów radiowych, wzmacniacze sygnałów
telekomunikacyjnych, elektroniczne urządzenia monitorujące, konwertery standardów telewizyjnych, konwertery standardów radiowych, zestawy kina domowego, projektory
do kina domowego, wyświetlacze do zestawów kina domowego, projektory, projektory cyfrowe, projektory multimedialne, słuchawki, głośniki, ładowarki, ładowarki samochodowe, przenośne urządzenia do ładowania urządzeń mobilnych, zasilacze, akcesoria do urządzeń komunikacyjnych, akcesoria do urządzeń mobilnych, akcesoria do telefonów, akcesoria do tabletów, futerały na urządzenia mobilne, futerały
na telefony, futerały na tablety, etui na urządzenia mobilne,
etui na telefony, etui na tablety, kable, adaptery, słuchawki,
głośniki, ładowarki, ładowarki samochodowe, przenośne
urządzenia do ładowania urządzeń mobilnych, zasilacze,
uchwyty do mocowania urządzeń mobilnych, uchwyty samochodowe do urządzeń mobilnych, szkło ochronne, szkło
ochronne do urządzeń mobilnych, szkło ochronne do telefonów, szkło ochronne do tabletów, szkło hartowane do ochro-
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ny ekranów urządzeń mobilnych, szkło hartowane do ochrony ekranów telefonów, szkło hartowane do ochrony ekranów tabletów, ochraniacze ekranów urządzeń mobilnych
z tworzyw sztucznych, ochraniacze ekranów telefonów
z tworzyw sztucznych, ochraniacze ekranów tabletów
z tworzyw sztucznych, folia polimerowa do ochrony ekranów urządzeń mobilnych, folia polimerowa do ochrony ekranów telefonów, folia polimerowa do ochrony ekranów tabletów, 35 Pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej,
usługi wsparcia administracyjnego, prace biurowe, doradztwo i konsultacje w zakresie działalności gospodarczej, usługi
analizy i informacji biznesowej, badania rynkowe, analizy
gospodarcze, administrowanie działalnością gospodarczą,
zarządzanie działalnością gospodarczą, planowanie działalności gospodarczej, organizacja działalności gospodarczej,
audyt działalności gospodarczej, informacja o działalności
gospodarczej, handlu, reklamie, promocji, agencje informacji
handlowej, organizacja wystaw handlowych, organizacja targów handlowych, usługi reklamowe, usługi agencji reklamowych, usługi marketingowe, usługi promocyjne, usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych lub promocyjnych, promocja towarów i usług, usługi public relations, produkcja reklam, dystrybucja materiałów reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, publikowanie tekstów
reklamowych, wynajmowanie powierzchni na cele reklamowe, wynajem czasu reklamowego w środkach przekazu, reklamy korespondencyjne, sondaże opinii, organizowanie
wystaw w celach handlowych lub reklamowych, promocja
sprzedaży dla osób trzecich, profesjonalne zarządzanie działalnością artystyczną, przetwarzanie, systematyzacja danych
i zarządzanie nimi, komputerowe przetwarzanie danych,
elektroniczne przetwarzanie danych, zarządzanie przetwarzaniem danych, doradztwo związane z przetwarzaniem danych, rozpowszechnianie informacji gospodarczych, rozpowszechnianie informacji biznesowych, rozpowszechnianie
informacji handlowych, wyszukiwanie informacji w plikach
informatycznych dla osób trzecich, skomputeryzowane wyszukiwanie informacji handlowych, usługi sprzedaży towarów z branż: telekomunikacyjnej, energetycznej, fotowoltaicznej, komputerowej, medialnej, filmowej, telewizyjnej, edukacyjnej, technologicznej, elektronicznej, sprzętu gospodarstwa domowego, odzieżowej, sportowej, zabawek, sprzętu
biurowego, spożywczej, medycznej, rozrywkowej, kulturalnej, sprzedaż detaliczna towarów z branż: telekomunikacyjnej, energetycznej, fotowoltaicznej, komputerowej, medialnej, filmowej, telewizyjnej, edukacyjnej, technologicznej,
elektronicznej, sprzętu gospodarstwa domowego, odzieżowej, sportowej, zabawek, sprzętu biurowego, spożywczej,
medycznej, rozrywkowej, kulturalnej, sprzedaż hurtowa towarów z branż: telekomunikacyjnej, energetycznej, fotowoltaicznej, komputerowej, medialnej, filmowej, telewizyjnej,
edukacyjnej, technologicznej, elektronicznej, sprzętu gospodarstwa domowego, odzieżowej, sportowej, zabawek,
sprzętu biurowego, spożywczej, medycznej, rozrywkowej,
kulturalnej, zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów
z branż: telekomunikacyjnej, energetycznej, fotowoltaicznej,
komputerowej, medialnej, filmowej, telewizyjnej, edukacyjnej, technologicznej, elektronicznej, sprzętu gospodarstwa
domowego, odzieżowej, sportowej, zabawek, sprzętu biurowego, spożywczej, medycznej, rozrywkowej, kulturalnej, pozwalające nabywcy wygodnie oglądać lub zapoznawać się
z opisem oraz kupować te towary, w szczególności: z katalogu różnych artykułów, za pośrednictwem usługi elektronicznej, na stronie internetowej oraz usługi pośrednictwa w powyższym zakresie, pośrednictwo w zakresie sprzedaży usług,
usługa polegająca na prezentacji ofert usług, sprzedaż hurtowa i detaliczna paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz pro-
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duktów pochodnych, pośrednictwo w zakresie sprzedaży
paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz produktów pochodnych, doradztwo handlowe w zakresie wykorzystania energii
i paliw oraz produktów pochodnych, sprzedaż hurtowa i detaliczna energii, w tym energii elektrycznej i cieplnej, pośrednictwo w zakresie sprzedaży energii, w tym energii elektrycznej i cieplnej, zarządzanie wykonywaniem umów dotyczących udostępniania i późniejszego korzystania z usług
w zakresie przesyłania i dystrybucji energii, w szczególności
elektrycznej i cieplnej, zaopatrywania w energię, w szczególności elektryczną i cieplną, dystrybucji i zaopatrywania
w wodę, usług zaopatrywania w parę wodną i gorącą wodę,
usług związanych z odprowadzaniem ścieków, usług związanych z wywozem śmieci, pośrednictwo w zakresie zawierania umów dotyczących świadczenia, organizowania i zapewniania dostępu do usług medycznych, pośrednictwo
w zakresie zawierania umów dotyczących świadczenia, organizowania i zapewniania dostępu do usług opiekuńczych,
zarządzanie wykonywaniem umów dotyczących udostępniania i późniejszego korzystania z usług medycznych i opiekuńczych, pośrednictwo w zakresie zawierania umów dotyczących świadczenia, organizowania i zapewniania dostępu
do usług w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony
osób i mienia, usług ochroniarskich, usług doradztwa w sprawach bezpieczeństwa, zarządzanie wykonywaniem umów
dotyczących udostępniania i późniejszego korzystania
z usług w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony
osób i mienia, usług ochroniarskich, usług doradztwa w sprawach bezpieczeństwa, zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie stacji radiowych, zarządzanie działalnością
gospodarczą w zakresie stacji telewizyjnych, usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług, 38 Usługi w zakresie prowadzenia agencji
informacyjnych, usługi w zakresie prowadzenia agencji prasowych, usługa prowadzenia portali internetowych w zakresie: rozpowszechniania wiadomości i aktualności, zbieranie
i przesyłanie informacji, działalność centrów telefonicznych
(call center), usługi telekomunikacyjne, usługi komunikacji
elektronicznej, usługi telekomunikacyjne przewodowe, usługi telekomunikacyjne bezprzewodowe, usługi telekomunikacji satelitarnej, usługi komunikacji radiowej, usługi komunikacji za pośrednictwem sieci światłowodowych, usługi komunikacji za pośrednictwem telefonów komórkowych, usługi łączności poprzez terminale komputerowe, usługi nadawania bezprzewodowego, usługi nadawania telewizji kablowej, oferowanie połączeń telekomunikacyjnych z globalną
siecią komputerową, transfer strumieniowy danych, transmisja plików cyfrowych, transmisja programów radiowych,
transmisja programów telewizyjnych, transmisja satelitarna,
transmisja wideo na żądanie, usługi wideo na życzenie, usługi udostępniania treści audiowizualnych, wideo, audio oraz
multimedialnych na żądanie, udostępnianie treści audiowizualnych i multimedialnych za pośrednictwem internetu lub
innych sieci komunikacji elektronicznej, zapewnianie dostępu do globalnych sieci komputerowych, usługi transmisyjne,
łączność poprzez sieci komputerowe, usługi dostępu do internetu, usługi dostępu do sieci komunikacji elektronicznej,
usługi w zakresie emisji radiowej i telewizyjnej, bezprzewodowa transmisja programów telewizyjnych, nadawanie programów telewizyjnych, nadawanie audio, wideo i multimedialne za pośrednictwem internetu i innych sieci łącznościowych, nadawanie bezprzewodowe, przekaz satelitarny,
nadawanie i transmisja programów radiowych, nadawanie
i transmisja programów telewizyjnych, nadawanie informacji
za pośrednictwem telewizji, nadawanie informacji za pośrednictwem radia, nadawanie informacji za pośrednictwem
satelity, nadawanie muzyki, nadawanie programów przez
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satelitę, nadawanie programów telewizji kablowej, nadawanie programów za pośrednictwem internetu, nadawanie telewizji kablowej, nadawanie wiadomości [środkami elektronicznymi], nadawanie treści audiowizualnych i multimedialnych za pośrednictwem internetu lub innych sieci komunikacji elektronicznej, usługi dotyczące transmisji i dostarczania treści audiowizualnych i multimedialnych za pomocą internetu lub innych sieci komunikacji elektronicznej, usługi
zapewniania dostępu do treści, stron internetowych i portali,
zapewnianie dostępu telekomunikacyjnego do filmów, innych nagrań i programów telewizyjnych udostępnianych
za pośrednictwem usługi wideo na życzenie, zapewnianie
dostępu telekomunikacyjnego do programów radiowych,
agencje informacyjne, przekazywanie i rozpowszechnianie
informacji i danych za pośrednictwem sieci komputerowych
oraz internetu, usługi poczty elektronicznej, zapewnianie
dostępu do forów dyskusyjnych w internecie, usługi teletechniczne, usługi teleinformatyczne, wypożyczanie urządzeń telekomunikacyjnych, wypożyczanie telefonów, wypożyczanie urządzeń służących do komunikacji za pośrednictwem sieci komunikacji elektronicznej, dostarczanie informacji o położeniu obiektów lokalizowanych za pomocą
urządzeń telekomunikacyjnych, usługi w zakresie prowadzenia stacji radiowych polegające na zapewnianie infrastruktury technicznej, usługi w zakresie prowadzenia stacji telewizyjnych polegające na zapewnianie infrastruktury technicznej, usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące
uprzednio wymienionych usług, 41 Nauczanie, kształcenie,
edukacja, usługi edukacyjne świadczone za pośrednictwem
komunikacji elektronicznej, rozrywka, organizowanie imprez
rozrywkowych, organizowanie konkursów i wystaw edukacyjnych i rozrywkowych, działalność sportowa, działalność
kulturalna, organizowanie wystaw, wydarzeń kulturalnych
oraz koncertów, organizowanie szkoleń, organizowanie konferencji, organizowanie sympozjów, usługi wydawnicze,
elektroniczne usługi wydawnicze, usługi wydawnicze w zakresie tekstów elektronicznych, publikowanie, publikowanie
elektroniczne, publikowanie drogą elektroniczną, publikowanie materiałów drukowanych, komputerowy skład drukarski, wydawanie książek, wydawanie wykazów oraz list, wydawanie gazet, wydawanie czasopism, wydawanie periodyków, produkcja filmów, produkcja nagrań wideo, rozpowszechnianie i dystrybucja analogowych i cyfrowych programów telewizji kablowej, naziemnej, satelitarnej, usługi
sprzedaży programów radiowych, usługi sprzedaży programów telewizyjnych, wynajem stacji radiowych, wynajem
stacji telewizyjnych, produkcja programów telewizyjnych,
produkcja programów radiowych, montaż programów radiowych i telewizyjnych, usługi reporterskie, studia filmowe,
studia telewizyjne, studia nagrań, usługa prowadzenia portali internetowych w zakresie: udostępniania zapisów audycji
radiowych i telewizyjnych, informacji o programach i repertuarze, udostępniania wersji obcojęzycznych i polskojęzycznych utworów, udostępniania gier, wyboru pakietów programowych programów telewizyjnych i radiowych, udostępnianie filmów i programów telewizyjnych nie do pobrania
za pośrednictwem usługi transmisji wideo na żądanie, udostępnianie treści cyfrowych online nie do pobrania, udostępnianie treści audiowizualnych online nie do pobrania, udostępnianie treści multimedialnych online nie do pobrania,
produkcja nagrań dźwiękowych, produkcja nagrań muzycznych, usługi w zakresie nagrań, usługi studia nagrań, usługi
postprodukcji filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych i radiowych, projekcja filmów, wypożyczanie filmów,
wypożyczanie nagrań wideo, wypożyczanie nagrań dźwiękowych, wypożyczanie treści audiowizualnych, wypożyczanie treści multimedialnych, dystrybucja filmów, dystrybucja
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nagrań wideo, dystrybucja programów telewizyjnych, dystrybucja programów radiowych, gry oferowane on-line,
usługi publikowania tekstów, czasopism, wydawnictw nieperiodycznych i publikacji elektronicznych, w tym on-line,
usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące
uprzednio wymienionych usług.
(210)
(731)
(540)
(540)

532473
(220) 2021 08 07
CYFROWY POLSAT SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
polsat box PPV

(531) 26.04.02, 27.05.01, 29.01.12, 26.11.02
(510), (511) 9 Urządzenia i przyrządy: naukowe, żeglarskie,
geodezyjne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne,
wagowe, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowania życia, do celów dydaktycznych, urządzenia i przyrządy
do przewodzenia, przełączania, przekształcenia, gromadzenia, sterowania i regulacji energii elektrycznej, urządzenia
do nagrywania, przesyłania oraz odtwarzania dźwięku lub
obrazów, magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, płyty
kompaktowe, DVD i inne nośniki nagrań cyfrowych, mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie monety, kasy rejestrujące, maszyny liczące, osprzęt do przetwarzania danych, komputery, programy komputerowe, urządzenia
do gaszenia ognia, publikacje elektroniczne, oprogramowanie komputerowe, aplikacje mobilne, oprogramowanie
do transmisji strumieniowej treści audiowizualnych lub multimedialnych za pośrednictwem internetu lub innych sieci
komunikacji elektronicznej, oprogramowanie do transmisji
strumieniowej treści audiowizualnych i wideo na przenośne
urządzenia elektroniczne, oprogramowanie do wyszukiwania, organizowania i rekomendowania treści multimedialnych, oprogramowanie do wyszukiwania, organizowania
i rekomendowania treści audiowizualnych, oprogramowanie
dla telefonów komórkowych, tabletów, komputerów osobistych i podręcznych urządzeń elektronicznych, oprogramowanie do korzystania z usług wideo na żądanie, oprogramowanie do pobierania lub odtwarzania treści multimedialnych, oprogramowanie do pobierania lub odtwarzania treści
audiowizualnych, oprogramowanie do oglądania treści multimedialnych na urządzeniach przenośnych, w tym telefonach komórkowych i tabletach, oprogramowanie do oglądania treści audiowizualnych na urządzeniach przenośnych,
w tym telefonach komórkowych i tabletach, oprogramowanie do oglądania programów telewizyjnych na urządzeniach
przenośnych, w tym telefonach komórkowych i tabletach,
oprogramowanie do oglądania treści multimedialnych
na komputerach, oprogramowanie do oglądania treści audiowizualnych na komputerach, oprogramowanie do oglądania programów telewizyjnych na komputerach, elektroniczne nośniki danych, nagrania cyfrowe, nagrania audio,
nagrania wideo, nagrania audio-wideo, telefony, tablety, telewizory, elektroniczne terminale komunikacyjne, terminale
komputerowe, terminale telefoniczne, terminale danych, ter-

12

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

minale multimedialne, terminale POS, terminale poczty elektronicznej, terminale elektronicznych płatności, modemy,
modemy komunikacyjne, modemy telefoniczne, modemy
komputerowe, modemy wewnętrzne, modemy zewnętrzne,
routery, karty sieciowe, elektroniczny sprzęt biurowy, wzmacniacze, przedwzmacniacze, odbiorniki radiowe, elektroniczne urządzenia do przetwarzania dźwięku, odtwarzacze treści
audio-wideo, urządzenia audiowizualne z wyświetlaczem,
dekodery, dekodery telewizyjne, dekodery radiowe, dekodery sygnałów, dekodery elektroniczne, dekodery cyfrowe,
urządzenia telewizyjne, aparatura telewizyjna, nagrywarki
telewizyjne, kamery, wzmacniacze sygnałów telewizyjnych,
wzmacniacze sygnałów radiowych, wzmacniacze sygnałów
telekomunikacyjnych, elektroniczne urządzenia monitorujące, konwertery standardów telewizyjnych, konwertery standardów radiowych, zestawy kina domowego, projektory
do kina domowego, wyświetlacze do zestawów kina domowego, projektory, projektory cyfrowe, projektory multimedialne, słuchawki, głośniki, ładowarki, ładowarki samochodowe, przenośne urządzenia do ładowania urządzeń mobilnych, zasilacze, akcesoria do urządzeń komunikacyjnych, akcesoria do urządzeń mobilnych, akcesoria do telefonów, akcesoria do tabletów, futerały na urządzenia mobilne, futerały
na telefony, futerały na tablety, etui na urządzenia mobilne,
etui na telefony, etui na tablety, kable, adaptery, słuchawki,
głośniki, ładowarki, ładowarki samochodowe, przenośne
urządzenia do ładowania urządzeń mobilnych, zasilacze,
uchwyty do mocowania urządzeń mobilnych, uchwyty samochodowe do urządzeń mobilnych, szkło ochronne, szkło
ochronne do urządzeń mobilnych, szkło ochronne do telefonów, szkło ochronne do tabletów, szkło hartowane do ochrony ekranów urządzeń mobilnych, szkło hartowane do ochrony ekranów telefonów, szkło hartowane do ochrony ekranów tabletów, ochraniacze ekranów urządzeń mobilnych
z tworzyw sztucznych, ochraniacze ekranów telefonów
z tworzyw sztucznych, ochraniacze ekranów tabletów
z tworzyw sztucznych, folia polimerowa do ochrony ekranów urządzeń mobilnych, folia polimerowa do ochrony ekranów telefonów, folia polimerowa do ochrony ekranów tabletów, 35 Pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej,
usługi wsparcia administracyjnego, prace biurowe, doradztwo i konsultacje w zakresie działalności gospodarczej, usługi
analizy i informacji biznesowej, badania rynkowe, analizy
gospodarcze, administrowanie działalnością gospodarczą,
zarządzanie działalnością gospodarczą, planowanie działalności gospodarczej, organizacja działalności gospodarczej,
audyt działalności gospodarczej, informacja o działalności
gospodarczej, handlu, reklamie, promocji, agencje informacji
handlowej, organizacja wystaw handlowych, organizacja targów handlowych, usługi reklamowe, usługi agencji reklamowych, usługi marketingowe, usługi promocyjne, usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych lub promocyjnych, promocja towarów i usług, usługi public relations, produkcja reklam, dystrybucja materiałów reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, publikowanie tekstów
reklamowych, wynajmowanie powierzchni na cele reklamowe, wynajem czasu reklamowego w środkach przekazu, reklamy korespondencyjne, sondaże opinii, organizowanie
wystaw w celach handlowych lub reklamowych, promocja
sprzedaży dla osób trzecich, profesjonalne zarządzanie działalnością artystyczną, przetwarzanie, systematyzacja danych
i zarządzanie nimi, komputerowe przetwarzanie danych,
elektroniczne przetwarzanie danych, zarządzanie przetwarzaniem danych, doradztwo związane z przetwarzaniem danych, rozpowszechnianie informacji gospodarczych, rozpowszechnianie informacji biznesowych, rozpowszechnianie
informacji handlowych, wyszukiwanie informacji w plikach
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informatycznych dla osób trzecich, skomputeryzowane wyszukiwanie informacji handlowych, usługi sprzedaży towarów z branż: telekomunikacyjnej, energetycznej, fotowoltaicznej, komputerowej, medialnej, filmowej, telewizyjnej, edukacyjnej, technologicznej, elektronicznej, sprzętu gospodarstwa domowego, odzieżowej, sportowej, zabawek, sprzętu
biurowego, spożywczej, medycznej, rozrywkowej, kulturalnej, sprzedaż detaliczna towarów z branż: telekomunikacyjnej, energetycznej, fotowoltaicznej, komputerowej, medialnej, filmowej, telewizyjnej, edukacyjnej, technologicznej,
elektronicznej, sprzętu gospodarstwa domowego, odzieżowej, sportowej, zabawek, sprzętu biurowego, spożywczej,
medycznej, rozrywkowej, kulturalnej, sprzedaż hurtowa towarów z branż: telekomunikacyjnej, energetycznej, fotowoltaicznej, komputerowej, medialnej, filmowej, telewizyjnej,
edukacyjnej, technologicznej, elektronicznej, sprzętu gospodarstwa domowego, odzieżowej, sportowej, zabawek,
sprzętu biurowego, spożywczej, medycznej, rozrywkowej,
kulturalnej, zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów
z branż: telekomunikacyjnej, energetycznej, fotowoltaicznej,
komputerowej, medialnej, filmowej, telewizyjnej, edukacyjnej, technologicznej, elektronicznej, sprzętu gospodarstwa
domowego, odzieżowej, sportowej, zabawek, sprzętu biurowego, spożywczej, medycznej, rozrywkowej, kulturalnej, pozwalające nabywcy wygodnie oglądać lub zapoznawać się
z opisem oraz kupować te towary, w szczególności: z katalogu różnych artykułów, za pośrednictwem usługi elektronicznej, na stronie internetowej oraz usługi pośrednictwa w powyższym zakresie, pośrednictwo w zakresie sprzedaży usług,
usługa polegająca na prezentacji ofert usług, sprzedaż hurtowa i detaliczna paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz produktów pochodnych, pośrednictwo w zakresie sprzedaży
paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz produktów pochodnych, doradztwo handlowe w zakresie wykorzystania energii
i paliw oraz produktów pochodnych, sprzedaż hurtowa i detaliczna energii, w tym energii elektrycznej i cieplnej, pośrednictwo w zakresie sprzedaży energii, w tym energii elektrycznej i cieplnej, zarządzanie wykonywaniem umów dotyczących udostępniania i późniejszego korzystania z usług
w zakresie przesyłania i dystrybucji energii, w szczególności
elektrycznej i cieplnej, zaopatrywania w energię, w szczególności elektryczną i cieplną, dystrybucji i zaopatrywania
w wodę, usług zaopatrywania w parę wodną i gorącą wodę,
usług związanych z odprowadzaniem ścieków, usług związanych z wywozem śmieci, pośrednictwo w zakresie zawierania umów dotyczących świadczenia, organizowania i zapewniania dostępu do usług medycznych, pośrednictwo
w zakresie zawierania umów dotyczących świadczenia, organizowania i zapewniania dostępu do usług opiekuńczych,
zarządzanie wykonywaniem umów dotyczących udostępniania i późniejszego korzystania z usług medycznych i opiekuńczych, pośrednictwo w zakresie zawierania umów dotyczących świadczenia, organizowania i zapewniania dostępu
do usług w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony
osób i mienia, usług ochroniarskich, usług doradztwa w sprawach bezpieczeństwa, zarządzanie wykonywaniem umów
dotyczących udostępniania i późniejszego korzystania
z usług w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony
osób i mienia, usług ochroniarskich, usług doradztwa w sprawach bezpieczeństwa, zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie stacji radiowych, zarządzanie działalnością
gospodarczą w zakresie stacji telewizyjnych, usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług, 38 Usługi w zakresie prowadzenia agencji
informacyjnych, usługi w zakresie prowadzenia agencji prasowych, usługa prowadzenia portali internetowych w zakresie: rozpowszechniania wiadomości i aktualności, zbieranie
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i przesyłanie informacji, działalność centrów telefonicznych
(call center), usługi telekomunikacyjne, usługi komunikacji
elektronicznej, usługi telekomunikacyjne przewodowe, usługi telekomunikacyjne bezprzewodowe, usługi telekomunikacji satelitarnej, usługi komunikacji radiowej, usługi komunikacji za pośrednictwem sieci światłowodowych, usługi komunikacji za pośrednictwem telefonów komórkowych, usługi łączności poprzez terminale komputerowe, usługi nadawania bezprzewodowego, usługi nadawania telewizji kablowej, oferowanie połączeń telekomunikacyjnych z globalną
siecią komputerową, transfer strumieniowy danych, transmisja plików cyfrowych, transmisja programów radiowych,
transmisja programów telewizyjnych, transmisja satelitarna,
transmisja wideo na żądanie, usługi wideo na życzenie, usługi udostępniania treści audiowizualnych, wideo, audio oraz
multimedialnych na żądanie, udostępnianie treści audiowizualnych i multimedialnych za pośrednictwem internetu lub
innych sieci komunikacji elektronicznej, zapewnianie dostępu do globalnych sieci komputerowych, usługi transmisyjne,
łączność poprzez sieci komputerowe, usługi dostępu do internetu, usługi dostępu do sieci komunikacji elektronicznej,
usługi w zakresie emisji radiowej i telewizyjnej, bezprzewodowa transmisja programów telewizyjnych, nadawanie programów telewizyjnych, nadawanie audio, wideo i multimedialne za pośrednictwem internetu i innych sieci łącznościowych, nadawanie bezprzewodowe, przekaz satelitarny,
nadawanie i transmisja programów radiowych, nadawanie
i transmisja programów telewizyjnych, nadawanie informacji
za pośrednictwem telewizji, nadawanie informacji za pośrednictwem radia, nadawanie informacji za pośrednictwem
satelity, nadawanie muzyki, nadawanie programów przez
satelitę, nadawanie programów telewizji kablowej, nadawanie programów za pośrednictwem internetu, nadawanie telewizji kablowej, nadawanie wiadomości [środkami elektronicznymi], nadawanie treści audiowizualnych i multimedialnych za pośrednictwem internetu lub innych sieci komunikacji elektronicznej, usługi dotyczące transmisji i dostarczania treści audiowizualnych i multimedialnych za pomocą internetu lub innych sieci komunikacji elektronicznej, usługi
zapewniania dostępu do treści, stron internetowych i portali,
zapewnianie dostępu telekomunikacyjnego do filmów, innych nagrań i programów telewizyjnych udostępnianych
za pośrednictwem usługi wideo na życzenie, zapewnianie
dostępu telekomunikacyjnego do programów radiowych,
agencje informacyjne, przekazywanie i rozpowszechnianie
informacji i danych za pośrednictwem sieci komputerowych
oraz internetu, usługi poczty elektronicznej, zapewnianie
dostępu do forów dyskusyjnych w internecie, usługi teletechniczne, usługi teleinformatyczne, wypożyczanie urządzeń telekomunikacyjnych, wypożyczanie telefonów, wypożyczanie urządzeń służących do komunikacji za pośrednictwem sieci komunikacji elektronicznej, dostarczanie informacji o położeniu obiektów lokalizowanych za pomocą
urządzeń telekomunikacyjnych, usługi w zakresie prowadzenia stacji radiowych polegające na zapewnianie infrastruktury technicznej, usługi w zakresie prowadzenia stacji telewizyjnych polegające na zapewnianie infrastruktury technicznej, usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące
uprzednio wymienionych usług, 41 Nauczanie, kształcenie,
edukacja, usługi edukacyjne świadczone za pośrednictwem
komunikacji elektronicznej, rozrywka, organizowanie imprez
rozrywkowych, organizowanie konkursów i wystaw edukacyjnych i rozrywkowych, działalność sportowa, działalność
kulturalna, organizowanie wystaw, wydarzeń kulturalnych
oraz koncertów, organizowanie szkoleń, organizowanie konferencji, organizowanie sympozjów, usługi wydawnicze,
elektroniczne usługi wydawnicze, usługi wydawnicze w za-
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kresie tekstów elektronicznych, publikowanie, publikowanie
elektroniczne, publikowanie drogą elektroniczną, publikowanie materiałów drukowanych, komputerowy skład drukarski, wydawanie książek, wydawanie wykazów oraz list, wydawanie gazet, wydawanie czasopism, wydawanie periodyków, produkcja filmów, produkcja nagrań wideo, rozpowszechnianie i dystrybucja analogowych i cyfrowych programów telewizji kablowej, naziemnej, satelitarnej, usługi
sprzedaży programów radiowych, usługi sprzedaży programów telewizyjnych, wynajem stacji radiowych, wynajem
stacji telewizyjnych, produkcja programów telewizyjnych,
produkcja programów radiowych, montaż programów radiowych i telewizyjnych, usługi reporterskie, studia filmowe,
studia telewizyjne, studia nagrań, usługa prowadzenia portali internetowych w zakresie: udostępniania zapisów audycji
radiowych i telewizyjnych, informacji o programach i repertuarze, udostępniania wersji obcojęzycznych i polskojęzycznych utworów, udostępniania gier, wyboru pakietów programowych programów telewizyjnych i radiowych, udostępnianie filmów i programów telewizyjnych nie do pobrania
za pośrednictwem usługi transmisji wideo na żądanie, udostępnianie treści cyfrowych online nie do pobrania, udostępnianie treści audiowizualnych online nie do pobrania, udostępnianie treści multimedialnych online nie do pobrania,
produkcja nagrań dźwiękowych, produkcja nagrań muzycznych, usługi w zakresie nagrań, usługi studia nagrań, usługi
postprodukcji filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych i radiowych, projekcja filmów, wypożyczanie filmów,
wypożyczanie nagrań wideo, wypożyczanie nagrań dźwiękowych, wypożyczanie treści audiowizualnych, wypożyczanie treści multimedialnych, dystrybucja filmów, dystrybucja
nagrań wideo, dystrybucja programów telewizyjnych, dystrybucja programów radiowych, gry oferowane on-line,
usługi publikowania tekstów, czasopism, wydawnictw nieperiodycznych i publikacji elektronicznych, w tym on-line,
usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące
uprzednio wymienionych usług.
(210)
(731)
(540)
(540)

532474
(220) 2021 08 07
CYFROWY POLSAT SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
polsat box go PPV

(531) 26.04.02, 26.11.02, 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, publikacje elektroniczne, oprogramowa-
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nie komputerowe, aplikacje mobilne, oprogramowanie
do transmisji strumieniowej treści audiowizualnych lub multimedialnych za pośrednictwem internetu lub innych sieci
komunikacji elektronicznej, oprogramowanie do transmisji
strumieniowej treści audiowizualnych i wideo na przenośne
urządzenia elektroniczne, oprogramowanie do wyszukiwania, organizowania i rekomendowania treści multimedialnych, oprogramowanie do wyszukiwania, organizowania
i rekomendowania treści audiowizualnych, oprogramowanie
dla telefonów komórkowych, tabletów, komputerów osobistych i podręcznych urządzeń elektronicznych, oprogramowanie do korzystania z usług wideo na żądanie, oprogramowanie do pobierania lub odtwarzania treści multimedialnych, oprogramowanie do pobierania lub odtwarzania treści
audiowizualnych, oprogramowanie do oglądania treści multimedialnych na urządzeniach przenośnych, w tym telefonach komórkowych i tabletach, oprogramowanie do oglądania treści audiowizualnych na urządzeniach przenośnych,
w tym telefonach komórkowych i tabletach, oprogramowanie do oglądania programów telewizyjnych na urządzeniach
przenośnych, w tym telefonach komórkowych i tabletach,
oprogramowanie do oglądania treści multimedialnych
na komputerach, oprogramowanie do oglądania treści audiowizualnych na komputerach, oprogramowanie do oglądania programów telewizyjnych na komputerach, elektroniczne nośniki danych, nagrania cyfrowe, nagrania audio,
nagrania wideo, nagrania audio-wideo, telefony, tablety, telewizory, elektroniczne terminale komunikacyjne, terminale
komputerowe, terminale telefoniczne, terminale danych, terminale multimedialne, terminale POS, terminale poczty elektronicznej, terminale elektronicznych płatności, modemy,
modemy komunikacyjne, modemy telefoniczne, modemy
komputerowe, modemy wewnętrzne, modemy zewnętrzne,
routery, karty sieciowe, elektroniczny sprzęt biurowy, wzmacniacze, przedwzmacniacze, odbiorniki radiowe, elektroniczne urządzenia do przetwarzania dźwięku, odtwarzacze treści
audio-wideo, urządzenia audiowizualne z wyświetlaczem,
dekodery, dekodery telewizyjne, dekodery radiowe, dekodery sygnałów, dekodery elektroniczne, dekodery cyfrowe,
urządzenia telewizyjne, aparatura telewizyjna, nagrywarki
telewizyjne, kamery, wzmacniacze sygnałów telewizyjnych,
wzmacniacze sygnałów radiowych, wzmacniacze sygnałów
telekomunikacyjnych, elektroniczne urządzenia monitorujące, konwertery standardów telewizyjnych, konwertery standardów radiowych, zestawy kina domowego, projektory
do kina domowego, wyświetlacze do zestawów kina domowego, projektory, projektory cyfrowe, projektory multimedialne, słuchawki, głośniki, ładowarki, ładowarki samochodowe, przenośne urządzenia do ładowania urządzeń mobilnych, zasilacze, akcesoria do urządzeń komunikacyjnych, akcesoria do urządzeń mobilnych, akcesoria do telefonów, akcesoria do tabletów, futerały na urządzenia mobilne, futerały
na telefony, futerały na tablety, etui na urządzenia mobilne,
etui na telefony, etui na tablety, kable, adaptery, słuchawki,
głośniki, ładowarki, ładowarki samochodowe, przenośne
urządzenia do ładowania urządzeń mobilnych, zasilacze,
uchwyty do mocowania urządzeń mobilnych, uchwyty samochodowe do urządzeń mobilnych, szkło ochronne, szkło
ochronne do urządzeń mobilnych, szkło ochronne do telefonów, szkło ochronne do tabletów, szkło hartowane do ochrony ekranów urządzeń mobilnych, szkło hartowane do ochrony ekranów telefonów, szkło hartowane do ochrony ekranów tabletów, ochraniacze ekranów urządzeń mobilnych
z tworzyw sztucznych, ochraniacze ekranów telefonów
z tworzyw sztucznych, ochraniacze ekranów tabletów
z tworzyw sztucznych, folia polimerowa do ochrony ekranów urządzeń mobilnych, folia polimerowa do ochrony ekra-
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nów telefonów, folia polimerowa do ochrony ekranów tabletów, 35 Pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej,
usługi wsparcia administracyjnego, prace biurowe, doradztwo i konsultacje w zakresie działalności gospodarczej, usługi
analizy i informacji biznesowej, badania rynkowe, analizy
gospodarcze, administrowanie działalnością gospodarczą,
zarządzanie działalnością gospodarczą, planowanie działalności gospodarczej, organizacja działalności gospodarczej,
audyt działalności gospodarczej, informacja o działalności
gospodarczej, handlu, reklamie, promocji, agencje informacji
handlowej, organizacja wystaw handlowych, organizacja targów handlowych, usługi reklamowe, usługi agencji reklamowych, usługi marketingowe, usługi promocyjne, usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych lub promocyjnych, promocja towarów i usług, usługi public relations, produkcja reklam, dystrybucja materiałów reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, publikowanie tekstów
reklamowych, wynajmowanie powierzchni na cele reklamowe, wynajem czasu reklamowego w środkach przekazu, reklamy korespondencyjne, sondaże opinii, organizowanie
wystaw w celach handlowych lub reklamowych, promocja
sprzedaży dla osób trzecich, profesjonalne zarządzanie działalnością artystyczną, przetwarzanie, systematyzacja danych
i zarządzanie nimi, komputerowe przetwarzanie danych,
elektroniczne przetwarzanie danych, zarządzanie przetwarzaniem danych, doradztwo związane z przetwarzaniem danych, rozpowszechnianie informacji gospodarczych, rozpowszechnianie informacji biznesowych, rozpowszechnianie
informacji handlowych, wyszukiwanie informacji w plikach
informatycznych dla osób trzecich, skomputeryzowane wyszukiwanie informacji handlowych, usługi sprzedaży towarów z branż: telekomunikacyjnej, energetycznej, fotowoltaicznej, komputerowej, medialnej, filmowej, telewizyjnej, edukacyjnej, technologicznej, elektronicznej, sprzętu gospodarstwa domowego, odzieżowej, sportowej, zabawek, sprzętu
biurowego, spożywczej, medycznej, rozrywkowej, kulturalnej, sprzedaż detaliczna towarów z branż: telekomunikacyjnej, energetycznej, fotowoltaicznej, komputerowej, medialnej, filmowej, telewizyjnej, edukacyjnej, technologicznej,
elektronicznej, sprzętu gospodarstwa domowego, odzieżowej, sportowej, zabawek, sprzętu biurowego, spożywczej,
medycznej, rozrywkowej, kulturalnej, sprzedaż hurtowa towarów z branż: telekomunikacyjnej, energetycznej, fotowoltaicznej, komputerowej, medialnej, filmowej, telewizyjnej,
edukacyjnej, technologicznej, elektronicznej, sprzętu gospodarstwa domowego, odzieżowej, sportowej, zabawek,
sprzętu biurowego, spożywczej, medycznej, rozrywkowej,
kulturalnej, zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów
z branż: telekomunikacyjnej, energetycznej, fotowoltaicznej,
komputerowej, medialnej, filmowej, telewizyjnej, edukacyjnej, technologicznej, elektronicznej, sprzętu gospodarstwa
domowego, odzieżowej, sportowej, zabawek, sprzętu biurowego, spożywczej, medycznej, rozrywkowej, kulturalnej, pozwalające nabywcy wygodnie oglądać lub zapoznawać się
z opisem oraz kupować te towary, w szczególności: z katalogu różnych artykułów, za pośrednictwem usługi elektronicznej, na stronie internetowej oraz usługi pośrednictwa w powyższym zakresie, pośrednictwo w zakresie sprzedaży usług,
usługa polegająca na prezentacji ofert usług, sprzedaż hurtowa i detaliczna paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz produktów pochodnych, pośrednictwo w zakresie sprzedaży
paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz produktów pochodnych, doradztwo handlowe w zakresie wykorzystania energii
i paliw oraz produktów pochodnych, sprzedaż hurtowa i detaliczna energii, w tym energii elektrycznej i cieplnej, pośrednictwo w zakresie sprzedaży energii, w tym energii elektrycznej i cieplnej, zarządzanie wykonywaniem umów doty-
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czących udostępniania i późniejszego korzystania z usług
w zakresie przesyłania i dystrybucji energii, w szczególności
elektrycznej i cieplnej, zaopatrywania w energię, w szczególności elektryczną i cieplną, dystrybucji i zaopatrywania
w wodę, usług zaopatrywania w parę wodną i gorącą wodę,
usług związanych z odprowadzaniem ścieków, usług związanych z wywozem śmieci, pośrednictwo w zakresie zawierania umów dotyczących świadczenia, organizowania i zapewniania dostępu do usług medycznych, pośrednictwo
w zakresie zawierania umów dotyczących świadczenia, organizowania i zapewniania dostępu do usług opiekuńczych,
zarządzanie wykonywaniem umów dotyczących udostępniania i późniejszego korzystania z usług medycznych i opiekuńczych, pośrednictwo w zakresie zawierania umów dotyczących świadczenia, organizowania i zapewniania dostępu
do usług w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony
osób i mienia, usług ochroniarskich, usług doradztwa w sprawach bezpieczeństwa, zarządzanie wykonywaniem umów
dotyczących udostępniania i późniejszego korzystania
z usług w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony
osób i mienia, usług ochroniarskich, usług doradztwa w sprawach bezpieczeństwa, zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie stacji radiowych, zarządzanie działalnością
gospodarczą w zakresie stacji telewizyjnych, usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług, 38 Usługi w zakresie prowadzenia agencji
informacyjnych, usługi w zakresie prowadzenia agencji prasowych, usługa prowadzenia portali internetowych w zakresie: rozpowszechniania wiadomości i aktualności, zbieranie
i przesyłanie informacji, działalność centrów telefonicznych
(call center), usługi telekomunikacyjne, usługi komunikacji
elektronicznej, usługi telekomunikacyjne przewodowe, usługi telekomunikacyjne bezprzewodowe, usługi telekomunikacji satelitarnej, usługi komunikacji radiowej, usługi komunikacji za pośrednictwem sieci światłowodowych, usługi komunikacji za pośrednictwem telefonów komórkowych, usługi łączności poprzez terminale komputerowe, usługi nadawania bezprzewodowego, usługi nadawania telewizji kablowej, oferowanie połączeń telekomunikacyjnych z globalną
siecią komputerową, transfer strumieniowy danych, transmisja plików cyfrowych, transmisja programów radiowych,
transmisja programów telewizyjnych, transmisja satelitarna,
transmisja wideo na żądanie, usługi wideo na życzenie, usługi udostępniania treści audiowizualnych, wideo, audio oraz
multimedialnych na żądanie, udostępnianie treści audiowizualnych i multimedialnych za pośrednictwem internetu lub
innych sieci komunikacji elektronicznej, zapewnianie dostępu do globalnych sieci komputerowych, usługi transmisyjne,
łączność poprzez sieci komputerowe, usługi dostępu do internetu, usługi dostępu do sieci komunikacji elektronicznej,
usługi w zakresie emisji radiowej i telewizyjnej, bezprzewodowa transmisja programów telewizyjnych, nadawanie programów telewizyjnych, nadawanie audio, wideo i multimedialne za pośrednictwem internetu i innych sieci łącznościowych, nadawanie bezprzewodowe, przekaz satelitarny,
nadawanie i transmisja programów radiowych, nadawanie
i transmisja programów telewizyjnych, nadawanie informacji
za pośrednictwem telewizji, nadawanie informacji za pośrednictwem radia, nadawanie informacji za pośrednictwem
satelity, nadawanie muzyki, nadawanie programów przez
satelitę, nadawanie programów telewizji kablowej, nadawanie programów za pośrednictwem internetu, nadawanie telewizji kablowej, nadawanie wiadomości [środkami elektronicznymi], nadawanie treści audiowizualnych i multimedialnych za pośrednictwem internetu lub innych sieci komunikacji elektronicznej, usługi dotyczące transmisji i dostarczania treści audiowizualnych i multimedialnych za pomocą in-

15

ternetu lub innych sieci komunikacji elektronicznej, usługi
zapewniania dostępu do treści, stron internetowych i portali,
zapewnianie dostępu telekomunikacyjnego do filmów, innych nagrań i programów telewizyjnych udostępnianych
za pośrednictwem usługi wideo na życzenie, zapewnianie
dostępu telekomunikacyjnego do programów radiowych,
agencje informacyjne, przekazywanie i rozpowszechnianie
informacji i danych za pośrednictwem sieci komputerowych
oraz internetu, usługi poczty elektronicznej, zapewnianie
dostępu do forów dyskusyjnych w internecie, usługi teletechniczne, usługi teleinformatyczne, wypożyczanie urządzeń telekomunikacyjnych, wypożyczanie telefonów, wypożyczanie urządzeń służących do komunikacji za pośrednictwem sieci komunikacji elektronicznej, dostarczanie informacji o położeniu obiektów lokalizowanych za pomocą
urządzeń telekomunikacyjnych, usługi w zakresie prowadzenia stacji radiowych polegające na zapewnianie infrastruktury technicznej, usługi w zakresie prowadzenia stacji telewizyjnych polegające na zapewnianie infrastruktury technicznej, usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące
uprzednio wymienionych usług, 41 Nauczanie, kształcenie,
edukacja, usługi edukacyjne świadczone za pośrednictwem
komunikacji elektronicznej, rozrywka, organizowanie imprez
rozrywkowych, organizowanie konkursów i wystaw edukacyjnych i rozrywkowych, działalność sportowa, działalność
kulturalna, organizowanie wystaw, wydarzeń kulturalnych
oraz koncertów, organizowanie szkoleń, organizowanie konferencji, organizowanie sympozjów, usługi wydawnicze,
elektroniczne usługi wydawnicze, usługi wydawnicze w zakresie tekstów elektronicznych, publikowanie, publikowanie
elektroniczne, publikowanie drogą elektroniczną, publikowanie materiałów drukowanych, komputerowy skład drukarski, wydawanie książek, wydawanie wykazów oraz list, wydawanie gazet, wydawanie czasopism, wydawanie periodyków, produkcja filmów, produkcja nagrań wideo, rozpowszechnianie i dystrybucja analogowych i cyfrowych programów telewizji kablowej, naziemnej, satelitarnej, usługi
sprzedaży programów radiowych, usługi sprzedaży programów telewizyjnych, wynajem stacji radiowych, wynajem
stacji telewizyjnych, produkcja programów telewizyjnych,
produkcja programów radiowych, montaż programów radiowych i telewizyjnych, usługi reporterskie, studia filmowe,
studia telewizyjne, studia nagrań, usługa prowadzenia portali internetowych w zakresie: udostępniania zapisów audycji
radiowych i telewizyjnych, informacji o programach i repertuarze, udostępniania wersji obcojęzycznych i polskojęzycznych utworów, udostępniania gier, wyboru pakietów programowych programów telewizyjnych i radiowych, udostępnianie filmów i programów telewizyjnych nie do pobrania
za pośrednictwem usługi transmisji wideo na żądanie, udostępnianie treści cyfrowych online nie do pobrania, udostępnianie treści audiowizualnych online nie do pobrania, udostępnianie treści multimedialnych online nie do pobrania,
produkcja nagrań dźwiękowych, produkcja nagrań muzycznych, usługi w zakresie nagrań, usługi studia nagrań, usługi
postprodukcji filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych i radiowych, projekcja filmów, wypożyczanie filmów,
wypożyczanie nagrań wideo, wypożyczanie nagrań dźwiękowych, wypożyczanie treści audiowizualnych, wypożyczanie treści multimedialnych, dystrybucja filmów, dystrybucja
nagrań wideo, dystrybucja programów telewizyjnych, dystrybucja programów radiowych, gry oferowane on-line,
usługi publikowania tekstów, czasopism, wydawnictw nieperiodycznych i publikacji elektronicznych, w tym on-line,
usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące
uprzednio wymienionych usług.
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532475
(220) 2021 08 07
CYFROWY POLSAT SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
polsat box go PPV

(531) 26.04.02, 26.11.02, 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, publikacje elektroniczne, oprogramowanie komputerowe, aplikacje mobilne, oprogramowanie
do transmisji strumieniowej treści audiowizualnych lub multimedialnych za pośrednictwem internetu lub innych sieci
komunikacji elektronicznej, oprogramowanie do transmisji
strumieniowej treści audiowizualnych i wideo na przenośne
urządzenia elektroniczne, oprogramowanie do wyszukiwania, organizowania i rekomendowania treści multimedialnych, oprogramowanie do wyszukiwania, organizowania
i rekomendowania treści audiowizualnych, oprogramowanie
dla telefonów komórkowych, tabletów, komputerów osobistych i podręcznych urządzeń elektronicznych, oprogramowanie do korzystania z usług wideo na żądanie, oprogramowanie do pobierania lub odtwarzania treści multimedialnych, oprogramowanie do pobierania lub odtwarzania treści
audiowizualnych, oprogramowanie do oglądania treści multimedialnych na urządzeniach przenośnych, w tym telefonach komórkowych i tabletach, oprogramowanie do oglądania treści audiowizualnych na urządzeniach przenośnych,
w tym telefonach komórkowych i tabletach, oprogramowanie do oglądania programów telewizyjnych na urządzeniach
przenośnych, w tym telefonach komórkowych i tabletach,
oprogramowanie do oglądania treści multimedialnych
na komputerach, oprogramowanie do oglądania treści audiowizualnych na komputerach, oprogramowanie do oglądania programów telewizyjnych na komputerach, elektroniczne nośniki danych, nagrania cyfrowe, nagrania audio,
nagrania wideo, nagrania audio-wideo, telefony, tablety, telewizory, elektroniczne terminale komunikacyjne, terminale
komputerowe, terminale telefoniczne, terminale danych, terminale multimedialne, terminale POS, terminale poczty elektronicznej, terminale elektronicznych płatności, modemy,
modemy komunikacyjne, modemy telefoniczne, modemy
komputerowe, modemy wewnętrzne, modemy zewnętrzne,
routery, karty sieciowe, elektroniczny sprzęt biurowy, wzmacniacze, przedwzmacniacze, odbiorniki radiowe, elektroniczne urządzenia do przetwarzania dźwięku, odtwarzacze treści
audio-wideo, urządzenia audiowizualne z wyświetlaczem,
dekodery, dekodery telewizyjne, dekodery radiowe, dekodery sygnałów, dekodery elektroniczne, dekodery cyfrowe,
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urządzenia telewizyjne, aparatura telewizyjna, nagrywarki
telewizyjne, kamery, wzmacniacze sygnałów telewizyjnych,
wzmacniacze sygnałów radiowych, wzmacniacze sygnałów
telekomunikacyjnych, elektroniczne urządzenia monitorujące, konwertery standardów telewizyjnych, konwertery standardów radiowych, zestawy kina domowego, projektory
do kina domowego, wyświetlacze do zestawów kina domowego, projektory, projektory cyfrowe, projektory multimedialne, słuchawki, głośniki, ładowarki, ładowarki samochodowe, przenośne urządzenia do ładowania urządzeń mobilnych, zasilacze, akcesoria do urządzeń komunikacyjnych, akcesoria do urządzeń mobilnych, akcesoria do telefonów, akcesoria do tabletów, futerały na urządzenia mobilne, futerały
na telefony, futerały na tablety, etui na urządzenia mobilne,
etui na telefony, etui na tablety, kable, adaptery, słuchawki,
głośniki, ładowarki, ładowarki samochodowe, przenośne
urządzenia do ładowania urządzeń mobilnych, zasilacze,
uchwyty do mocowania urządzeń mobilnych, uchwyty samochodowe do urządzeń mobilnych, szkło ochronne, szkło
ochronne do urządzeń mobilnych, szkło ochronne do telefonów, szkło ochronne do tabletów, szkło hartowane do ochrony ekranów urządzeń mobilnych, szkło hartowane do ochrony ekranów telefonów, szkło hartowane do ochrony ekranów tabletów, ochraniacze ekranów urządzeń mobilnych
z tworzyw sztucznych, ochraniacze ekranów telefonów
z tworzyw sztucznych, ochraniacze ekranów tabletów
z tworzyw sztucznych, folia polimerowa do ochrony ekranów urządzeń mobilnych, folia polimerowa do ochrony ekranów telefonów, folia polimerowa do ochrony ekranów tabletów, 35 Pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej,
usługi wsparcia administracyjnego, prace biurowe, doradztwo i konsultacje w zakresie działalności gospodarczej, usługi
analizy i informacji biznesowej, badania rynkowe, analizy
gospodarcze, administrowanie działalnością gospodarczą,
zarządzanie działalnością gospodarczą, planowanie działalności gospodarczej, organizacja działalności gospodarczej,
audyt działalności gospodarczej, informacja o działalności
gospodarczej, handlu, reklamie, promocji, agencje informacji
handlowej, organizacja wystaw handlowych, organizacja targów handlowych, usługi reklamowe, usługi agencji reklamowych, usługi marketingowe, usługi promocyjne, usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych lub promocyjnych, promocja towarów i usług, usługi public relations, produkcja reklam, dystrybucja materiałów reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, publikowanie tekstów
reklamowych, wynajmowanie powierzchni na cele reklamowe, wynajem czasu reklamowego w środkach przekazu, reklamy korespondencyjne, sondaże opinii, organizowanie
wystaw w celach handlowych lub reklamowych, promocja
sprzedaży dla osób trzecich, profesjonalne zarządzanie działalnością artystyczną, przetwarzanie, systematyzacja danych
i zarządzanie nimi, komputerowe przetwarzanie danych,
elektroniczne przetwarzanie danych, zarządzanie przetwarzaniem danych, doradztwo związane z przetwarzaniem danych, rozpowszechnianie informacji gospodarczych, rozpowszechnianie informacji biznesowych, rozpowszechnianie
informacji handlowych, wyszukiwanie informacji w plikach
informatycznych dla osób trzecich, skomputeryzowane wyszukiwanie informacji handlowych, usługi sprzedaży towarów z branż: telekomunikacyjnej, energetycznej, fotowoltaicznej, komputerowej, medialnej, filmowej, telewizyjnej, edukacyjnej, technologicznej, elektronicznej, sprzętu gospodarstwa domowego, odzieżowej, sportowej, zabawek, sprzętu
biurowego, spożywczej, medycznej, rozrywkowej, kulturalnej, sprzedaż detaliczna towarów z branż: telekomunikacyjnej, energetycznej, fotowoltaicznej, komputerowej, medialnej, filmowej, telewizyjnej, edukacyjnej, technologicznej,
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elektronicznej, sprzętu gospodarstwa domowego, odzieżowej, sportowej, zabawek, sprzętu biurowego, spożywczej,
medycznej, rozrywkowej, kulturalnej, sprzedaż hurtowa towarów z branż: telekomunikacyjnej, energetycznej, fotowoltaicznej, komputerowej, medialnej, filmowej, telewizyjnej,
edukacyjnej, technologicznej, elektronicznej, sprzętu gospodarstwa domowego, odzieżowej, sportowej, zabawek,
sprzętu biurowego, spożywczej, medycznej, rozrywkowej,
kulturalnej, zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów
z branż: telekomunikacyjnej, energetycznej, fotowoltaicznej,
komputerowej, medialnej, filmowej, telewizyjnej, edukacyjnej, technologicznej, elektronicznej, sprzętu gospodarstwa
domowego, odzieżowej, sportowej, zabawek, sprzętu biurowego, spożywczej, medycznej, rozrywkowej, kulturalnej, pozwalające nabywcy wygodnie oglądać lub zapoznawać się
z opisem oraz kupować te towary, w szczególności: z katalogu różnych artykułów, za pośrednictwem usługi elektronicznej, na stronie internetowej oraz usługi pośrednictwa w powyższym zakresie, pośrednictwo w zakresie sprzedaży usług,
usługa polegająca na prezentacji ofert usług, sprzedaż hurtowa i detaliczna paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz produktów pochodnych, pośrednictwo w zakresie sprzedaży
paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz produktów pochodnych, doradztwo handlowe w zakresie wykorzystania energii
i paliw oraz produktów pochodnych, sprzedaż hurtowa i detaliczna energii, w tym energii elektrycznej i cieplnej, pośrednictwo w zakresie sprzedaży energii, w tym energii elektrycznej i cieplnej, zarządzanie wykonywaniem umów dotyczących udostępniania i późniejszego korzystania z usług
w zakresie przesyłania i dystrybucji energii, w szczególności
elektrycznej i cieplnej, zaopatrywania w energię, w szczególności elektryczną i cieplną, dystrybucji i zaopatrywania
w wodę, usług zaopatrywania w parę wodną i gorącą wodę,
usług związanych z odprowadzaniem ścieków, usług związanych z wywozem śmieci, pośrednictwo w zakresie zawierania umów dotyczących świadczenia, organizowania i zapewniania dostępu do usług medycznych, pośrednictwo
w zakresie zawierania umów dotyczących świadczenia, organizowania i zapewniania dostępu do usług opiekuńczych,
zarządzanie wykonywaniem umów dotyczących udostępniania i późniejszego korzystania z usług medycznych i opiekuńczych, pośrednictwo w zakresie zawierania umów dotyczących świadczenia, organizowania i zapewniania dostępu
do usług w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony
osób i mienia, usług ochroniarskich, usług doradztwa w sprawach bezpieczeństwa, zarządzanie wykonywaniem umów
dotyczących udostępniania i późniejszego korzystania
z usług w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony
osób i mienia, usług ochroniarskich, usług doradztwa w sprawach bezpieczeństwa, zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie stacji radiowych, zarządzanie działalnością
gospodarczą w zakresie stacji telewizyjnych, usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług, 38 Usługi w zakresie prowadzenia agencji
informacyjnych, usługi w zakresie prowadzenia agencji prasowych, usługa prowadzenia portali internetowych w zakresie: rozpowszechniania wiadomości i aktualności, zbieranie
i przesyłanie informacji, działalność centrów telefonicznych
(call center), usługi telekomunikacyjne, usługi komunikacji
elektronicznej, usługi telekomunikacyjne przewodowe, usługi telekomunikacyjne bezprzewodowe, usługi telekomunikacji satelitarnej, usługi komunikacji radiowej, usługi komunikacji za pośrednictwem sieci światłowodowych, usługi komunikacji za pośrednictwem telefonów komórkowych, usługi łączności poprzez terminale komputerowe, usługi nadawania bezprzewodowego, usługi nadawania telewizji kablowej, oferowanie połączeń telekomunikacyjnych z globalną

17

siecią komputerową, transfer strumieniowy danych, transmisja plików cyfrowych, transmisja programów radiowych,
transmisja programów telewizyjnych, transmisja satelitarna,
transmisja wideo na żądanie, usługi wideo na życzenie, usługi udostępniania treści audiowizualnych, wideo, audio oraz
multimedialnych na żądanie, udostępnianie treści audiowizualnych i multimedialnych za pośrednictwem internetu lub
innych sieci komunikacji elektronicznej, zapewnianie dostępu do globalnych sieci komputerowych, usługi transmisyjne,
łączność poprzez sieci komputerowe, usługi dostępu do internetu, usługi dostępu do sieci komunikacji elektronicznej,
usługi w zakresie emisji radiowej i telewizyjnej, bezprzewodowa transmisja programów telewizyjnych, nadawanie programów telewizyjnych, nadawanie audio, wideo i multimedialne za pośrednictwem internetu i innych sieci łącznościowych, nadawanie bezprzewodowe, przekaz satelitarny,
nadawanie i transmisja programów radiowych, nadawanie
i transmisja programów telewizyjnych, nadawanie informacji
za pośrednictwem telewizji, nadawanie informacji za pośrednictwem radia, nadawanie informacji za pośrednictwem
satelity, nadawanie muzyki, nadawanie programów przez
satelitę, nadawanie programów telewizji kablowej, nadawanie programów za pośrednictwem internetu, nadawanie telewizji kablowej, nadawanie wiadomości [środkami elektronicznymi], nadawanie treści audiowizualnych i multimedialnych za pośrednictwem internetu lub innych sieci komunikacji elektronicznej, usługi dotyczące transmisji i dostarczania treści audiowizualnych i multimedialnych za pomocą internetu lub innych sieci komunikacji elektronicznej, usługi
zapewniania dostępu do treści, stron internetowych i portali,
zapewnianie dostępu telekomunikacyjnego do filmów, innych nagrań i programów telewizyjnych udostępnianych
za pośrednictwem usługi wideo na życzenie, zapewnianie
dostępu telekomunikacyjnego do programów radiowych,
agencje informacyjne, przekazywanie i rozpowszechnianie
informacji i danych za pośrednictwem sieci komputerowych
oraz internetu, usługi poczty elektronicznej, zapewnianie
dostępu do forów dyskusyjnych w internecie, usługi teletechniczne, usługi teleinformatyczne, wypożyczanie urządzeń telekomunikacyjnych, wypożyczanie telefonów, wypożyczanie urządzeń służących do komunikacji za pośrednictwem sieci komunikacji elektronicznej, dostarczanie informacji o położeniu obiektów lokalizowanych za pomocą
urządzeń telekomunikacyjnych, usługi w zakresie prowadzenia stacji radiowych polegające na zapewnianie infrastruktury technicznej, usługi w zakresie prowadzenia stacji telewizyjnych polegające na zapewnianie infrastruktury technicznej, usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące
uprzednio wymienionych usług, 41 Nauczanie, kształcenie,
edukacja, usługi edukacyjne świadczone za pośrednictwem
komunikacji elektronicznej, rozrywka, organizowanie imprez
rozrywkowych, organizowanie konkursów i wystaw edukacyjnych i rozrywkowych, działalność sportowa, działalność
kulturalna, organizowanie wystaw, wydarzeń kulturalnych
oraz koncertów, organizowanie szkoleń, organizowanie konferencji, organizowanie sympozjów, usługi wydawnicze,
elektroniczne usługi wydawnicze, usługi wydawnicze w zakresie tekstów elektronicznych, publikowanie, publikowanie
elektroniczne, publikowanie drogą elektroniczną, publikowanie materiałów drukowanych, komputerowy skład drukarski, wydawanie książek, wydawanie wykazów oraz list, wydawanie gazet, wydawanie czasopism, wydawanie periodyków, produkcja filmów, produkcja nagrań wideo, rozpowszechnianie i dystrybucja analogowych i cyfrowych programów telewizji kablowej, naziemnej, satelitarnej, usługi
sprzedaży programów radiowych, usługi sprzedaży programów telewizyjnych, wynajem stacji radiowych, wynajem
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stacji telewizyjnych, produkcja programów telewizyjnych,
produkcja programów radiowych, montaż programów radiowych i telewizyjnych, usługi reporterskie, studia filmowe,
studia telewizyjne, studia nagrań, usługa prowadzenia portali internetowych w zakresie: udostępniania zapisów audycji
radiowych i telewizyjnych, informacji o programach i repertuarze, udostępniania wersji obcojęzycznych i polskojęzycznych utworów, udostępniania gier, wyboru pakietów programowych programów telewizyjnych i radiowych, udostępnianie filmów i programów telewizyjnych nie do pobrania
za pośrednictwem usługi transmisji wideo na żądanie, udostępnianie treści cyfrowych online nie do pobrania, udostępnianie treści audiowizualnych online nie do pobrania, udostępnianie treści multimedialnych online nie do pobrania,
produkcja nagrań dźwiękowych, produkcja nagrań muzycznych, usługi w zakresie nagrań, usługi studia nagrań, usługi
postprodukcji filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych i radiowych, projekcja filmów, wypożyczanie filmów,
wypożyczanie nagrań wideo, wypożyczanie nagrań dźwiękowych, wypożyczanie treści audiowizualnych, wypożyczanie treści multimedialnych, dystrybucja filmów, dystrybucja
nagrań wideo, dystrybucja programów telewizyjnych, dystrybucja programów radiowych, gry oferowane on-line,
usługi publikowania tekstów, czasopism, wydawnictw nieperiodycznych i publikacji elektronicznych, w tym on-line,
usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące
uprzednio wymienionych usług.
532647
(220) 2021 08 13
ECO TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gliwice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ICER
(210)
(731)

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.13.25
(510), (511) 30 Mąka i mieszanki mączne, płatki owsiane, żytnie, kukurydziane i sojowe, przetworzone ziarna zbóż do pokarmów spożywanych przez ludzi, suchy zakwas piekarski,
dodatki piekarskie, posypki i dodatki smakowe do pieczywa,
koncentraty w proszku chleba i pieczywa, koncentraty spożywcze, w tym półprodukty żywnościowe w proszku na bazie mąki zbożowej, takie jak kluski, kopytka, naleśniki, gofry,
pizza, tortille oraz półprodukty żywnościowe w proszku
na bazie skrobi, w tym placki ziemniaczane, ziemniaki puree,
sosy do mięs, sosy pomidorowe i sałatkowe, panierki, przyprawy, koncentraty cukiernicze deserów i ciast w proszku,
kremy deserowe, kremy do ciast i polewy w proszku, galaretki, budynie i kisiele w proszku, sosy do polewania deserów,
preparaty usztywniające do bitej śmietany, dodatki i proszki
spulchniające do pieczenia, aromaty do ciast inne niż oleje esencyjne, posypki dekoracyjne do ciast, siemię lniane
do celów kulinarnych, ziarna sezamu [przyprawy], 31 otręby
pszenne, otręby zbożowe, nasiona słonecznika, 42 Analizy
i badania laboratoryjne surowców i produktów oraz opracowywanie warunków technologicznych i recepturowanie
składów wyrobów z zakresu piekarnictwa, cukiernictwa,
koncentratów spożywczych i gastronomii.
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532939
(220) 2021 08 18
FEIDAL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Dąbrowa Górnicza
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FEIDAL coatings
(210)
(731)

(531) 26.11.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 1 Kleje, Środki do konserwacji betonu, Środki
do konserwacji cegły, 2 Farby, Lakiery, Barwniki, Preparaty
gruntujące, Środki do konserwacji drewna, Zaprawy farbiarskie do metali, 17 Zaprawy izolacyjne, 19 Materiały budowlane niemetalowe, Tynki, Zaprawy budowlane.
534320
(220) 2021 09 23
SALE ZABAW FIKOŁKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NOCOWANKA

(210)
(731)

(531)

01.01.03, 01.01.09, 01.07.06, 01.07.12, 27.05.01, 27.05.05,
29.01.02, 29.01.08
(510), (511) 41 Organizowanie i prowadzenie zabaw dla
dzieci, warsztatów edukacyjnych, zajęć plastycznych, ruchowych i sprawnościowych oraz tańca i rytmiki, organizowanie
imprez prywatnych, 43 Tymczasowe zakwaterowanie dla
grup i osób indywidualnych, katering, katering dietetyczny,
opieka nad dziećmi w klubach malucha, 45 Dotrzymywanie towarzystwa, opieka nad dziećmi pod nieobecność rodziców, całodobowa opieka nad dziećmi pod nieobecność
rodziców, całonocna opieka nad dziećmi pod nieobecność
rodziców.
(210) 534473
(220) 2021 09 28
(731) SUPERDROB SPÓŁKA AKCYJNA, Karczew
(540) (znak słowny)
(540) PASZCZAKI
(510), (511) 29 Potrawy z ryb do spożycia przez ludzi, Przekąski na bazie owoców, Sałatki owocowe, Sałatki warzywne, Zupy, Żywność przygotowywana z ryb, Gotowe dania
warzywne, Gotowe dania z mięsa, Gotowe dania składające się głównie z mięsa, Przekąski na bazie mięsa, Przekąski
na bazie warzyw, Sałatki gotowe, Ryby, Kurczak gotowany,
Kawałki kurczaka, Gotowe posiłki zawierające [głównie]
kurczaka, Szynka, Kiełbasy z kurczaka, Kiełbasy wędzone,
Paluszki rybne, Kotlety rybne, Gotowe posiłki składające się
głównie z ryb, Nuggetsy z kurczaka [małe kawałki kurczaka
w panierce], Kiełbaski wegetariańskie, Wędliny wegetariańskie, Szaszłyki, Kiełbaski rybne, Kiełbaski wieprzowe, Kiełbaski w cieście, Kiełbaski konserwowane, Kiełbasa swojska,
Suszona kiełbasa, Gotowe posiłki składające się głównie
z owoców morza, Przystawki gotowe do spożycia, składające się przede wszystkim z owoców morza, Produkty
rybne panierowane, Przekąski na bazie ziemniaków, Pasztet
mięsny, 30 Gotowe do spożycia puddingi, Gotowe dania
z ryżu, Mięso w cieście [gotowe], Gotowe potrawy na bazie
makaronu, Gotowe przekąski na bazie zbóż, Dania gotowe suche lub w płynie, zawierające głównie ryż, Gotowe
do spożycia solone przekąski z mąki kukurydzianej formowane przez wyciskanie, Przekąski wieloziarniste, Przekąski
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na bazie pszenicy, Przekąski na bazie kukurydzy, Przekąski
wytwarzane z muesli, Przekąski na bazie ryżu, Przekąski słone na bazie mąki, Gotowy lunch w pudełku składający się
z ryżu, z dodatkiem mięsa, ryby lub warzyw, Mrożone produkty z ciasta nadziewane warzywami, Mrożone paszteciki z mięsem i warzywami, Mięso z warzywami w cieście
[pot pie], Gotowy ryż mrożony z przyprawami i warzywami, Wytrawne przekąski na bazie produktów zawartych
w klasie 30.
(210)
(731)
(540)
(540)

(210)
(731)
(540)
(540)
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535551
(220) 2021 10 20
FUNDACJA PIELGRZYM, Chrzanów
(znak słowno-graficzny)
OCHRONA WIARY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ PIELGRZYM

535002
(220) 2021 10 08
KRAJOWA IZBA TARGOWA, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
Krajowa Izba Targowa

(531)

(531) 26.04.03, 26.11.02, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 35 Organizowanie imprez targowych i wystawienniczych w celach handlowych lub reklamowych,
prezentacja towarów i usług, promocja i reklama osób
trzecich, usługi przedstawicielskie na rzecz firm krajowych
i zagranicznych, usługi menadżerskie, usługi w zakresie
badania rynku, publikowanie i wydawanie katalogów targowych, plakatów, prospektów, materiałów promocyjnych
i reklamowych, Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i handlowej, usługi administrowania i zarządzania wystawami, reklamowania, dystrybucji
i rozpowszechniania materiałów reklamowych, informacja
handlowa i usługowa, organizowanie wystaw w celach
handlowych i reklamowych, pośrednictwo handlowe, badanie rynku i opinii publicznej, dekoracja stoisk wystawienniczych, pozyskiwanie i gromadzenie informacji w formie
komputerowych baz danych, zarządzanie komputerowymi
bazami danych, doradztwo specjalistyczne w zakresie prowadzenia działalności reklamowo-promocyjnej i wystawienniczej, gromadzenie i udostępnianie informacji handlowej, 41 Usługi organizowania seminariów, konferencji,
kongresów, szkoleń, konkursów, publikowanie tekstów innych niż reklamowe, usługi organizacji wystaw i pokazów
kulturalnych, rozrywkowych i edukacyjnych, koncertów,
spotkań, meczy, rozgrywek sportowych, rozrywki, usługi
wypożyczania filmów, książek, nagrań, usługi w zakresie
opracowywania wydawnictw związanych z promocją organizatorów targów i wystaw gospodarczych, organizowanie
imprez towarzyszących targom o charakterze edukacyjnym, kulturalnym, sportowym, edukacja, nauczanie.
(210)
(731)
(540)
(540)

535303
(220) 2021 10 15
KOSIERADZKI PAWEŁ, Ząbki
(znak słowno-graficzny)
GOWORK.EU

(531) 26.01.02, 26.01.04, 26.01.18, 24.15.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 Biura pośrednictwa pracy, 41 Organizowanie
i prowadzenie warsztatów, szkoleń.

29.01.12, 27.05.01, 27.05.17, 03.09.01, 03.09.24, 02.01.23,
01.15.09
(510), (511) 9 Utrwalone na nośnikach informacje i dane,
Muzyka, filmy i inne rodzaje elektronicznych publikacji
tekstowych i obrazowych utrwalone na nośnikach, Oprogramowanie, Oprogramowanie do zarządzania treścią,
Oprogramowanie do aplikacji i serwisów internetowych,
Oprogramowanie do handlu elektronicznego i płatności elektronicznych, 14 Kamienie szlachetne, Perły, Metale
szlachetne, Imitacje kamieni szlachetnych, Imitacje pereł,
Imitacje metali szlachetnych, Biżuteria i wyroby jubilerskie,
16 Materiały drukowane i artykuły papiernicze oraz wyposażenie edukacyjne, Papier i karton, 35 Usługi reklamowe,
marketingowe i promocyjne, Dystrybucja materiałów reklamowych i promocyjnych, Usługi w zakresie sprzedaży
towarów, Organizacja wystaw handlowych, 38 Usługi telekomunikacyjne, Łączność poprzez sieci komputerowe
i dostęp do Internetu, Zapewnienie dostępu do treści, stron
internetowych i portali.
(210) 535704
(220) 2021 10 25
(731) SABARA KORNELIA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) RENTAMED
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej
w tym sprzedaży wysyłkowej i przez internet takich towarów jak: urządzenia do rehabilitacji medycznej, urządzenia
do rehabilitacji fizycznej do celów medycznych, urządzenia
do wzmacniania mięśni do użytku w rehabilitacji medycznej, urządzenia do ćwiczeń do celów medyczno-rehabilitacyjnych, urządzenia i przyrządy do fizjoterapii i rehabilitacji,
Usługi skupu sprzętu do rehabilitacji medycznej, 37 Konserwacja sprzętu medycznego, Naprawa maszyn i sprzętu medycznego, Naprawa i konserwacja instrumentów, urządzeń
i sprzętu medycznego, 39 Wypożyczanie wózków inwalidzkich, 44 Udostępnianie sprzętu i obiektów do ćwiczeń
fizycznych do celów rehabilitacji zdrowotnej, Zapewnianie
obiektów i sprzętu do rehabilitacji fizycznej, Udostępnianie
obiektów i sprzętu do rehabilitacji psychicznej, Wypożyczanie sprzętu szpitalnego, Wypożyczanie sprzętu medycznego, Wypożyczanie maszyn i urządzeń medycznych, Wypożyczanie sprzętu medycznego i służącego ochronie zdrowia, Udzielanie informacji w zakresie wypożyczania maszyn
i aparatury medycznej, Wypożyczanie urządzeń i instalacji
w dziedzinie technologii medycznej, Wypożyczanie przenośnych urządzeń sanitarnych, Wypożyczanie instalacji sanitarnych.
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536006
(220) 2021 11 03
CZARNY GROŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Rzyki; KASINA-SKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kasina Wielka;
KURZA GÓRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kurzętnik;
SKOLNITY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wisła;
SŁOTWINY ARENA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Krynica-Zdrój
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GRUPA PINGWINA
(210)
(731)

(531) 29.01.15, 27.05.01, 26.04.15, 03.07.08
(510), (511) 35 Administrowanie hotelami, zarządzanie hotelami, marketing, reklama, Dystrybucja i rozpowszechnianie
materiałów reklamowych [próbek, druków, prospektów, broszur], Wynajmowanie przestrzeni reklamowej, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, Telemarketing, organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, pokazy
towarów, promocja sprzedaży dla osób trzecich, Dystrybucja
produktów do celów reklamowych, Dystrybucja materiałów
reklamowych, marketingowych i promocyjnych, Kampanie
marketingowe, Oferowanie i wynajem przestrzeni reklamowej, czasu reklamowego i mediów na reklamy, Organizowanie i prowadzenie spotkań biznesowych, Organizowanie
imprez, wystaw, targów i pokazów do celów handlowych,
promocyjnych i reklamowych, Promowanie towarów i usług
osób trzecich, Promowanie zawodów i wydarzeń sportowych, Promowanie wydarzeń specjalnych, Testowanie marki,
Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, Zarządzanie
biznesowe klubami sportowymi i restauracjami, Zarządzanie
programami lojalnościowymi, 41 Usługi świadczone przez
kluby zdrowia [poprawianie kondycji], Organizowanie i obsługa konferencji, kongresów, seminariów, sympozjów, zjazdów, narad, spotkań, balów, Organizowanie i obsługa wystaw
innych niż reklamowe, Usługi związane z organizacją wypoczynku, Rozrywka, Parki rozrywki, Organizowanie konkursów
rozrywkowych, usługi lunaparków, usługi parków rozrywki,
planowanie przyjęć rozrywkowych, rezerwacja miejsc na widowiska, organizacja koncertów, użytkowanie obiektów
sportowych, wypożyczanie sprzętu sportowego [z wyjątkiem pojazdów], Organizowanie zajęć sportowych na urządzeniach sportowych, Organizowanie konkursów [edukacja
lub rozrywka], Rezerwacje biletowe na imprezy kulturalne
i sportowe, Centra rozrywki, Dyskoteki, Edukacja, Obsługa
gości na imprezach rozrywkowych, Obsługa obiektów sportowych, Organizacja i przeprowadzanie wydarzeń sportowych, Organizowanie i zarządzanie imprezami sportowymi,
Organizowanie i prowadzenie zajęć, Publikacje multimedialne, Publikowanie drogą elektroniczną, Sport i fitness, Świadczenie usług w dziedzinie rekreacji, Udostępnianie obiektów
i sprzętu sportowego, Udostępnianie obiektów i sprzętu
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do celów rekreacyjnych, Usługi rekreacyjne, Usługi rezerwacji biletów na atrakcje i wydarzenia edukacyjne, rozrywkowe
i sportowe, Usługi sportowe i w zakresie fitnessu, Usługi trenerskie, Usługi wynajmu związane ze sprzętem i obiektami
dla edukacji, rozrywki, sportu i kultury, Wypożyczanie sprzętu sportowego lub sprzętu do ćwiczeń fizycznych, Zajęcia
sportowe, kulturalne i rekreacyjne, Zapewnianie infrastruktury rekreacyjnej i wypoczynkowej, Zapewnienie obiektów
i sprzętu na potrzeby rozrywki, 43 Hotele, Usługi w zakresie
prowadzenia hoteli i moteli, usługi hotelarskie, usługi gastronomiczne, rezerwacje hotelowe, obsługa turystów i podróżnych, obsługa przyjęć okazjonalnych, kawiarnie, restauracje,
kafeterie i bary, Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem (catering), Organizowanie
bankietów, Ośrodki wypoczynkowe, Pensjonaty, Udostępnianie obiektów i sprzętu na wystawy, zjazdy, targi, konferencje, wystawy, spotkania, bankiety i uroczystości towarzyskie
na specjalne okazje, Udostępnianie obiektów na imprezy
i tymczasowych biur oraz pomieszczeń na posiedzenia,
Udostępnianie sal konferencyjnych, Udostępnianie terenów
i sprzętu kempingowego, Usługi rezerwacji pokojów, Usługi rezerwacji miejsc w restauracjach, Wynajem domków
letniskowych, Usługi kateringowe, 44 Opieka zdrowotna,
niehospitalizacyjne placówki opieki medycznej, placówki
rekonwalescencji w warunkach sanatoryjnych, masaże, usługi kuracji uzdrowiskowych, usługi sanatoryjne, prowadzenie
punktów usługowych zapewniających korzystanie z kąpieli
i wszelkich udogodnień toaletowych, prowadzenie gabinetów kosmetycznych, medycznych i salonów piękności, Fizjoterapia, Udostępnianie obiektów i sprzętu toaletowego,
Udostępnianie łaźni tureckich, Usługi dietetyków, Usługi kosmetyczne, Usługi spa, Usługi wizażystów, Usługi w zakresie
odchudzania, Usługi solarium, Usługi saun, Usługi salonów
piękności, Usługi salonów fryzjerskich, Usługi sanatoriów.
(551) wspólne prawo ochronne
(210)
(731)
(540)
(540)

536104
(220) 2021 11 04
PARZONKA MAGDALENA OKNONET.PL, Wałbrzych
(znak słowno-graficzny)
Eciepło.pl

(531) 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 9 Informacje i dane zapisane w postaci elektronicznej, Pliki w postaci elektronicznej, Publikacje w postaci
elektronicznej, w tym: teksty i publikacje internetowe, artykuły prasowe, obrazy i prezentacje multimedialne, publikacje
naukowe i popularnonaukowe, raporty, materiały szkoleniowe i instruktażowe, książki, gazety, czasopisma, podręczniki,
biuletyny, prospekty, foldery, broszury, ulotki, wizytówki, katalogi, kalendarze, albumy, atlasy, rejestry, indeksy, skorowidze, afisze, plakaty, repertuary i rozkłady godzinowe, zawiadomienia i zaproszenia, materiały reklamowe i promocyjne,
diagramy, mapy i plany, rysunki i fotografie, Elektroniczne,
cyfrowe i magnetyczne nośniki danych, w tym płyty (dyski)
CD i DVD, pamięci USB, karty pamięci i dyski zewnętrzne,
Oprogramowanie komputerowe, Oprogramowanie umożliwiające komunikację za pośrednictwem Internetu, sieci telekomunikacyjnych, sieci radiowych oraz innych sieci umożliwiających komunikację pomiędzy różnymi urządzeniami
elektronicznymi, Oprogramowanie komputerowe do przesyłania i odbierania, nagrywania, zapisywania, synchronizacji,
przetwarzania, przechowywania i odtwarzania informacji,
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danych, dźwięków i obrazów, oprogramowania komputerowego oraz plików i publikacji w postaci elektronicznej, Oprogramowanie umożliwiające połączenie on-line z portalami
internetowymi i bazami danych, Aplikacje mobilne do pobierania, instalowania i stosowania na przenośnych urządzeniach elektronicznych służących do komunikacji oraz przesyłania i odbierania, nagrywania, zapisywania, synchronizacji,
przetwarzania, przechowywania i odtwarzania informacji,
danych, dźwięków i obrazów, 16 Papier, tektura i wyroby
z tych materiałów nie ujęte w innych klasach, Wszelkie materiały drukowane, Informacje i dane zapisane na nośnikach
papierowych, w tym: artykuły prasowe, teksty, obrazy, publikacje, w tym publikacje naukowe i popularnonaukowe, raporty, materiały szkoleniowe i instruktażowe, książki, podręczniki, gazety, czasopisma, biuletyny, prospekty, foldery,
broszury, ulotki, wizytówki, katalogi, kalendarze, albumy, atlasy, rejestry, indeksy, skorowidze, afisze, plakaty, repertuary
i rozkłady godzinowe, zawiadomienia i zaproszenia, drukowane materiały reklamowe i promocyjne, diagramy, mapy
i plany, rysunki i fotografie, Zeszyty, Notesy, Bloczki do pisania, Papier listowy, Koperty, Papeteria, Teczki, Skoroszyty, Papierowe obwoluty i oprawy na luźne kartki i na dokumenty,
Materiały piśmienne, Przybory do pisania, w tym: długopisy,
ołówki i pióra, Zestawy przyborów do pisania, Piórniki, Etui
na pióra, Podstawki do długopisów i ołówków, Przyciski
do papieru, torby i torebki kartonowe i papierowe, Opakowania wykonane z papieru, tektury i tworzyw sztucznych, Pudła
i pudełka kartonowe i papierowe, Chorągiewki papierowe,
Szyldy i tablice ogłoszeniowe z kartonu, tektury lub papieru,
35 Usługi pośrednictwa sprzedaży, także poprzez portale internetowe, odnawialnych źródeł energii, Usługi pośrednictwa sprzedaży, także poprzez portale internetowe, systemów, instalacji i urządzeń grzewczych i chłodzących, Usługi
pośrednictwa sprzedaży, także poprzez portale internetowe,
energooszczędnych rozwiązań technicznych, budowlanych
i inżynieryjnych, w tym pojazdów napędzanych elektrycznie,
Usługi pośrednictwa, także poprzez portale internetowe,
w zawieraniu umów dotyczących świadczenia usług budowlanych, remontowych i montażowych w odniesieniu
do ww. systemów, instalacji, rozwiązań i urządzeń, usługi
w zakresie reklamy, marketingu i promocji sprzedaży w odniesieniu do odnawialnych źródłach energii, systemów, instalacji i urządzeń grzewczych i chłodzących, energooszczędnych rozwiązań technicznych, budowlanych i inżynieryjnych, w tym pojazdów napędzanych elektrycznie, Usługi
w zakresie reklamy, marketingu i promocji sprzedaży w odniesieniu do usług budowlanych, remontowych i montażowych świadczonych w odniesieniu do ww. systemów, instalacji, rozwiązań i urządzeń, Usługi w zakresie reklamy, marketingu i promocji sprzedaży oraz usługi polegające na dostarczaniu informacji o charakterze handlowym, biznesowym,
reklamowym i marketingowym, świadczone również za pośrednictwem sieci informatycznych, portali internetowych
i mediów społecznościowych, Usługi w zakresie rozpowszechniania materiałów reklamowych i promocyjnych
w postaci próbek, ulotek, katalogów, gazetek, prospektów
i broszur, Usługi w zakresie rozpowszechniania ogłoszeń reklamowych, Usługi w zakresie edycji i publikacji tekstów promocyjnych i reklamowych, Usługi w zakresie wynajmowania
powierzchni na cele reklamowe oraz miejsc na umieszczanie
ogłoszeń i reklam, Usługi w zakresie sprzedaży powierzchni
na cele reklamowe oraz miejsc na umieszczanie ogłoszeń
i reklam w prasie, na portalach internetowych i w mediach
społecznościowych, Usługi w zakresie organizowania, prowadzenia i obsługi wystaw, targów, pokazów, loterii, zawodów i konkursów w celach reklamowych i promocyjnych,
Usługi informacyjne, konsultacyjne i doradcze w zakresie
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działalności gospodarczej i handlowej, Pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej i handlowej, Usługi w zakresie
badania opinii publicznej, Usługi w zakresie badania rynku,
Usługi w zakresie przygotowywania i prowadzenia sondaży
i ankiet, Usługi w zakresie sporządzania informacji statystycznych, Usługi w zakresie sporządzania raportów, w tym raportów w wersji papierowej, elektronicznej lub internetowej,
dotyczących przedsiębiorstw reprezentujących szeroko rozumianą branżę energetyczną i grzewczą, w tym również
branżę odnawialnych źródeł energii oraz energooszczędnych rozwiązań technicznych, budowlanych i inżynieryjnych, Usługi w zakresie zarządzania i administrowania zbiorami informatycznymi zgromadzonymi w pamięci komputerów oraz w pamięci bezprzewodowych urządzeń elektronicznych, Usługi w zakresie wyszukiwania danych i informacji
w plikach i bazach komputerowych, Usługi w zakresie wyszukiwania danych i informacji za pośrednictwem Internetu
i sieci bezprzewodowych, Usługi w zakresie pozyskiwania
danych do komputerowych baz danych oraz sortowania,
systematyzacji i wyszukiwania danych w komputerowych
bazach danych, Usługi informacyjne, konsultacyjne i doradcze dotyczące wszystkich wymienionych wyżej usług,
37 Usługi informacyjne, konsultacyjne i doradcze, świadczone również za pośrednictwem portali internetowych, dotyczące odnawialnych źródeł energii, systemów, instalacji
i urządzeń grzewczych i chłodzących, energooszczędnych
rozwiązań technicznych, budowlanych i inżynieryjnych,
w tym pojazdów napędzanych elektrycznie, Usługi informacyjne, konsultacyjne i doradcze, świadczone również za pośrednictwem portali internetowych, dotyczące usług budowlanych, remontowych i montażowych świadczonych
w odniesieniu do ww. systemów, instalacji i rozwiązań i urządzeń, Usługi informacyjne, konsultacyjne i doradcze dotyczące wszystkich wymienionych wyżej usług, 41 Usługi w zakresie nauczania i kształcenia, w szczególności w zakresie
szeroko rozumianej energetyki, odnawialnych źródeł energii,
systemów, instalacji i urządzeń grzewczych i chłodzących,
energooszczędnych rozwiązań technicznych, budowlanych
i inżynieryjnych, w tym pojazdów napędzanych elektrycznie,
Usługi w zakresie nauczania i kształcenia w zakresie przepisów prawnych, Usługi informacyjne i edukacyjne w odniesieniu do realizowanych w skali lokalnej, ogólnokrajowej,
unijnej lub globalnej programów w branży energetycznej
i grzewczej, Usługi w zakresie organizowania, prowadzenia
i obsługi zjazdów, konferencji, kongresów, seminariów,
warsztatów, szkoleń i kursów, Usługi w zakresie pisania i publikowania tekstów innych, aniżeli teksty promocyjne i reklamowe, Usługi w zakresie przygotowywania do publikacji
i publikowania w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej i internetowej następujących materiałów, nie będących
materiałami promocyjnymi ani reklamowymi: artykuły prasowe, publikacje naukowe i popularnonaukowe, materiały
szkoleniowe i instruktażowe, książki, podręczniki, gazety, czasopisma, biuletyny, prospekty, foldery, broszury, wizytówki,
katalogi, kalendarze, albumy, atlasy, rejestry, raporty, indeksy,
skorowidze, afisze, plakaty, repertuary i rozkłady godzinowe,
zawiadomienia i zaproszenia, diagramy, mapy i plany, obrazy,
rysunki i fotografie, Usługi w zakresie organizowania, prowadzenia i obsługi wystaw, pokazów, loterii, zawodów i konkursów w celach edukacyjnych i rozrywkowych, Usługi informacyjne, konsultacyjne i doradcze dotyczące wszystkich wymienionych wyżej usług, 42 Usługi w zakresie prowadzenia
badań w zakresie szeroko rozumianej energetyki, odnawialnych źródeł energii, systemów, instalacji i urządzeń grzewczych i chłodzących, energooszczędnych rozwiązań technicznych, budowlanych i inżynieryjnych oraz usług budowlanych, remontowych i montażowych świadczonych w od-
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niesieniu do ww. systemów, instalacji, rozwiązań i urządzeń,
Usługi w zakresie prowadzenia badań technicznych i technologicznych, Usługi w zakresie sporządzania ocen, opinii
i raportów z zakresu szeroko rozumianej energetyki, odnawialnych źródeł energii, systemów, instalacji i urządzeń
grzewczych i chłodzących, energooszczędnych rozwiązań
technicznych, budowlanych i inżynieryjnych oraz usług budowlanych, remontowych i montażowych świadczonych
w odniesieniu do ww. systemów, instalacji, rozwiązań i urządzeń, Doradztwo budowlane i energetyczne, Testowanie
odnawialnych źródeł energii, systemów, instalacji i urządzeń
grzewczych i chłodzących, energooszczędnych rozwiązań
technicznych, budowlanych i inżynieryjnych, Usługi informacyjne, konsultacyjne i doradcze dotyczące wszystkich wymienionych wyżej usług.
536272
(220) 2021 11 09
FASHIONPHILOSOPHY POLAND SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FASHIONPHILOSOPHY FASHION WEEK
(210)
(731)

41 Organizowanie konferencji, wystaw i konkursów, Organizacja pokazów mody w celach rozrywkowych, Produkcja
nagrań audio i video oraz produkcja multimedialna i usługi
fotograficzne, Organizowanie i przeprowadzanie targów
w celach kulturalnych lub edukacyjnych.
536334
(220) 2021 11 10
HEALTHTECH VENTURES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Twój Onkolog portal medyczny
(210)
(731)

(531) 02.09.01, 02.09.14, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 38 Usługi telekomunikacyjne świadczone za pośrednictwem platform i portali internetowych, Zapewnianie
dostępu do treści, stron internetowych i portali.
(210)
(731)
(540)
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 35 Organizacja pokazów mody w celach promocyjnych, Organizowanie i prowadzenie targów i wystaw
w celach reklamowych, Organizowanie i prowadzenie targów i wystaw w celach handlowych, Organizowanie i prowadzenie wystaw sztuki w celach komercyjnych lub reklamowych, Organizowanie imprez, wystaw, targów i pokazów
do celów handlowych, promocyjnych i reklamowych, Organizacja pokazów mody do celów promocji sprzedaży, Organizowanie pokazów mody w celach handlowych, Pokazy
mody w celach handlowych, Pokazy mody w celach promocyjnych [Organizacja -], Organizacja targów w celach handlowych i reklamowych, Usługi agencji modelek i modeli, Usługi
agencji reklamowych, Agencje modelek, Usługi menadżerskie świadczone na rzecz modeli i modelek, Usługi modelek i modeli do celów reklamowych lub promocji sprzedaży,
Zapewnianie modelek i modeli do celów promocyjnych, Zapewnianie modelek i modeli do reklamy, Produkcja materiałów reklamowych i reklam, Projektowanie materiałów reklamowych, Publikowanie materiałów i tekstów reklamowych,
Publikowanie materiałów reklamowych, Publikowanie materiałów reklamowych online, Rozpowszechnianie materiałów reklamowych, Wykonywanie materiałów reklamowych,
Organizacja i przeprowadzanie wystaw w ramach targów
handlowych, Organizacja targów handlowych, Organizowanie targów i wystaw, Organizowanie wystaw i targów w celach handlowych lub reklamowych, Organizowanie wystaw
i targów w celach biznesowych i promocyjnych, Planowanie
i prowadzenie targów handlowych, wystaw i prezentacji
w celach gospodarczych i reklamowych, Promocja targów
do celów handlowych, Prowadzenie, przygotowywanie
i organizowanie pokazów handlowych i targów handlowych w celach komercyjnych i reklamowych, Prowadzenie
wystaw w ramach wirtualnych targów handlowych online,
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536405
(220) 2021 12 14
WOŁCZYŃSKA MONIKA, Kraków
(znak słowno-graficzny)
acquino

(531) 26.11.03, 27.05.01, 29.01.03
(510), (511) 35 Przygotowywanie zeznań podatkowych,
analiza kosztów, sporządzanie prognoz ekonomicznych,
wycena działalności handlowej, doradztwo specjalistyczne w sprawach organizowania i prowadzenia działalności
gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania personelem, ekspertyzy w zakresie działalności handlowej i gospodarczej, agencja reklamowa, doradztwo w zakresie
organizacji i informatyzacji rachunkowości, pomoc w zarządzaniu, administrowaniu i prowadzeniu działalności
gospodarczej lub handlowej, usługi związane reprezentowaniem interesów osób trzecich, rachunkowość, doradztwo podatkowe, sporządzanie zeznań podatkowych,
pomoc w postępowaniu przed organami podatkowymi,
prowadzenie ksiąg rachunkowych, podatkowych i pozostałych urządzeń księgowych, sporządzanie sprawozdań
statystycznych, obsługa podmiotów gospodarczych w zakresie prowadzenia spraw pracowniczych, rozliczeń w zakresie ubezpieczeń społecznych oraz zdrowotnych w zakresie rozliczeń z ZUS i funduszów emerytalnych, przygotowywanie list płac, pomoc w zakładaniu przedsiębiorstw
i ich likwidacji, pozostałe usługi doradcze i księgowe zawarte w tej klasie, usługi w zakresie rekrutacji personelu,
pośrednictwo w poszukiwaniu pracy i personelu, usługi
wynajmu personelu - leasing pracowników, prowadzenie
komputerowych baz danych i udostępnianie informacji
zawartych w tych bazach, dystrybucja i rozpowszechnianie materiałów reklamowych ulotek, prospektów, materiałów drukowanych, wprowadzanie na rynek nowych produktów, usługi w zakresie tworzenia marki, wycena znaków towarowych, zapewnienie platformy internetowej
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dla nabywców towarów i usług, 36 Badanie sprawozdań
finansowych, doradztwo podatkowe, prowadzenie postępowania likwidacyjnego i upadłościowego, doradztwo
w sprawach finansowych, wycena finansowa dla celów,
ubezpieczeniowych, bankowych, podatkowych, ekspertyzy dla celów fiskalnych w tym ekonomiczno-finansowe,
doradztwo w sprawach ubezpieczeniowych, pośrednictwo ubezpieczeniowe, pośrednictwo w zakresie obrotu
nieruchomościami, wycena nieruchomości, administrowanie nieruchomościami, 41 Usługi związane z: edukacją,
nauczaniem w tym w formie pracowni specjalistycznych,
szkoleniem, publikowanie tekstów i książek, tłumaczenia,
organizowanie kursów, konferencji, 45 Usługi opracowywania ekspertyz i opinii prawno-ekonomicznych, ekspertyz i opinii z zakresu prawa finansowego, podatkowego,
prawa ubezpieczeń, prawa pracy oraz analiz prawno-ekonomicznych, prawno - finansowych, prawno-podatkowych zakończonych raportami, licencjonowanie własności intelektualnej.
536411
(220) 2021 11 12
UZDROWISKA KŁODZKIE
SPÓŁKA AKCYJNA-GRUPA PGU, Polanica-Zdrój
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) UZDROWISKA KŁODZKIE Polska Grupa Uzdrowisk
(210)
(731)

(531) 05.05.20, 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 32 Woda mineralna, woda gazowana, 43 Hotele,
rezerwacje miejsc w hotelach, rezerwacje kwater na pobyt czasowy, pensjonaty, rezerwacje miejsc w pensjonatach, rezerwacja lub wynajem noclegów, przygotowywanie dań na zamówienia oraz ich dostawa, restauracje, restauracje samoobsługowe, stołówki, kawiarnie, bary, bary
szybkiej obsługi, wynajmowanie sal na posiedzenia i konferencje, sanatoria, usługi medyczne, pomoc medyczna,
fizjoterapia, fizykoterapia i usługi rehabilitacyjne, 44 Usługi pielęgniarskie, opieka zdrowotna, odnowa biologiczna,
salony piękności, masaż, szpitale, kliniki medyczne, opieka
medyczna nad dziećmi chorymi, usługi kuracji uzdrowiskowych.
536414
(220) 2021 11 12
UZDROWISKA KŁODZKIE
SPÓŁKA AKCYJNA-GRUPA PGU, Polanica-Zdrój
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) UZDROWISKO POLANICA Polska Grupa Uzdrowisk
(210)
(731)

(531) 05.05.20, 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 32 Woda mineralna, woda gazowana, 43 Hotele,
rezerwacje miejsc w hotelach, rezerwacje kwater na pobyt czasowy, pensjonaty, rezerwacje miejsc w pensjonatach, rezerwacja lub wynajem noclegów, przygotowywanie dań na zamówienia oraz ich dostawa, restauracje, restauracje samoobsługowe, stołówki, kawiarnie, bary, bary
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szybkiej obsługi, wynajmowanie sal na posiedzenia i konferencje, sanatoria, usługi medyczne, pomoc medyczna,
fizjoterapia, fizykoterapia i usługi rehabilitacyjne, 44 Usługi pielęgniarskie, opieka zdrowotna, odnowa biologiczna,
salony piękności, masaż, szpitale, kliniki medyczne, opieka
medyczna nad dziećmi chorymi, usługi kuracji uzdrowiskowych.
536416
(220) 2021 11 12
UZDROWISKA KŁODZKIE
SPÓŁKA AKCYJNA-GRUPA PGU, Polanica-Zdrój
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) UZDROWISKO DUSZNIKI Polska Grupa Uzdrowisk
(210)
(731)

(531) 05.05.20, 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 32 Woda mineralna, woda gazowana, 43 Hotele,
rezerwacje miejsc w hotelach, rezerwacje kwater na pobyt czasowy, pensjonaty, rezerwacje miejsc w pensjonatach, rezerwacja lub wynajem noclegów, przygotowywanie dań na zamówienia oraz ich dostawa, restauracje, restauracje samoobsługowe, stołówki, kawiarnie, bary, bary
szybkiej obsługi, wynajmowanie sal na posiedzenia i konferencje, sanatoria, usługi medyczne, pomoc medyczna,
fizjoterapia, fizykoterapia i usługi rehabilitacyjne, 44 Usługi pielęgniarskie, opieka zdrowotna, odnowa biologiczna,
salony piękności, masaż, szpitale, kliniki medyczne, opieka
medyczna nad dziećmi chorymi, usługi kuracji uzdrowiskowych.
536419
(220) 2021 11 12
UZDROWISKA KŁODZKIE
SPÓŁKA AKCYJNA-GRUPA PGU, Polanica-Zdrój
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) UZDROWISKO KUDOWA Polska Grupa Uzdrowisk
(210)
(731)

(531) 05.05.20, 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 32 Woda mineralna, woda gazowana, 43 Hotele,
rezerwacje miejsc w hotelach, rezerwacje kwater na pobyt czasowy, pensjonaty, rezerwacje miejsc w pensjonatach, rezerwacja lub wynajem noclegów, przygotowywanie dań na zamówienia oraz ich dostawa, restauracje, restauracje samoobsługowe, stołówki, kawiarnie, bary, bary
szybkiej obsługi, wynajmowanie sal na posiedzenia i konferencje, sanatoria, usługi medyczne, pomoc medyczna,
fizjoterapia, fizykoterapia i usługi rehabilitacyjne, 44 Usługi pielęgniarskie, opieka zdrowotna, odnowa biologiczna,
salony piękności, masaż, szpitale, kliniki medyczne, opieka
medyczna nad dziećmi chorymi, usługi kuracji uzdrowiskowych.
(210) 536444
(220) 2021 11 16
(731) ZPC FLIS SPÓŁKA JAWNA, Kuranów
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) FLIS GLUTEN LACTOSE FREE NO SUGAR ADDED
Lea Life COCOA Wafers with cocoa cream

(531)

08.01.99, 05.07.06, 05.03.11, 24.09.05, 26.01.16, 27.05.01,
29.01.15
(510), (511) 30 Słodycze, praliny, wyroby cukiernicze, wafle,
rurki waflowe, ciastka.

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

536445
(220) 2021 11 16
ZPC FLIS SPÓŁKA JAWNA, Kuranów
(znak słowno-graficzny)
FLIS GLUTEN LACTOSE FREE NO SUGAR ADDED
Lea Life VANILLA Wafers with vanilla cream

(531)

08.01.99, 05.05.19, 05.11.13, 26.01.16, 27.05.01, 29.01.15,
24.09.05
(510), (511) 30 Słodycze, praliny, wyroby cukiernicze, wafle,
rurki waflowe, ciastka.
536610
(220) 2021 11 18
DE 30 2021 109 120.5(320) 2021 05 21
(330) DE
transact Elektronische Zahlungssysteme GmbH,
Martinsried, DE
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) green pay card

(210)
(310)
(731)

(531) 26.11.03, 26.13.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 Magnetycznie kodowane karty podarunkowe, karty kredytowe i debetowe, Kodowane karty płatnicze
z funkcją i bez funkcji przedpłaty, Czytniki kart kredytowych,
Terminale kart kredytowych, Aplikacje mobilne, Oprogramowanie komputerowe, Oprogramowanie umożliwiające
bezpieczne transakcje kartami kredytowymi, 16 Karty podarunkowe, karty debetowe i kredytowe bez kodowania ma-
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gnetycznego, Karty zakupowe przedpłacone bez kodowania magnetycznego, Karty podarunkowe, karty debetowe
i kredytowe wykonane z papieru, bez kodowania, 35 Sporządzanie rozliczeń, Wystawianie faktur, Fakturowanie jako usługa, Reklama na rzecz osób trzecich, Reklama online, Pośrednictwo i realizowanie transakcji handlowych na rzecz osób
trzecich za pośrednictwem systemów telekomunikacyjnych,
Doradztwo w zakresie realizacji transakcji handlowych,
36 Wydawanie kart podarunkowych, kart kredytowych i kart
debetowych, Wypłata gotówki, Realizacja płatności za pośrednictwem strony internetowej, Realizacja płatności przy
użyciu kart kredytowych i debetowych, Realizacja transakcji płatniczych przy użyciu kart kredytowych, debetowych
i płatniczych na rzecz osób trzecich, Usługi związane z kartami bankowymi, kartami kredytowymi, kartami debetowymi i kartami do płatności elektronicznych, Usługi w zakresie
płacenia rachunków, Usługi związane z płaceniem rachunków przez Internet, Transakcje bankowe przy użyciu kart
bankowych, Usługi związane z obciążaniem i/lub uznawaniem rachunków, Obsługa transakcji kartami kredytowymi
i płatności kartami kredytowymi, Obsługa płatności elektronicznych dokonywanych przy użyciu kart przedpłaconych,
Usługi w zakresie płatności elektronicznych, Udostępnianie
dotacji finansowych na projekty związane ze świadomością
ekologiczną i zdrowotną, Zbieranie datków na cele charytatywne, Udzielanie informacji związanych ze zbieraniem
funduszy na cele charytatywne, 38 Usługi telekomunikacyjne, Udostępnianie elektronicznych łączy komunikacyjnych,
Przesyłanie danych za pomocą środków telekomunikacyjnych, Usługi elektronicznej wymiany danych, Elektroniczna
transmisja danych, Elektroniczne przekazywanie informacji,
Elektroniczna wymiana danych, Przesyłanie wiadomości,
danych i dokumentów drogą elektroniczną, Zapewnianie
dostępu do informacji w Internecie, Zapewnianie dostępu
do baz danych, Zapewnianie dostępu telekomunikacyjnego do centrów serwerowych, 42 Sporządzanie informacji
związanych z ochroną środowiska, Dostarczanie informacji
związanych z ochroną środowiska, Opracowywanie, aktualizacja i utrzymanie oprogramowania i baz danych, Usługi
elektronicznego przechowywania w celu archiwizacji baz
danych, obrazów i innych danych elektronicznych, Hosting
serwerów, Przeprowadzanie technicznej analizy danych.
536613
(220) 2021 11 18
SAINT-GOBAIN CONSTRUCTION PRODUCTS POLSKA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Gliwice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EasyTherm
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 17 Tworzywa sztuczne w formie wyciśniętej stosowane w produkcji, Materiały izolacyjne, Kauczuk, gutaperka, guma, azbest, mika i wyroby z tych materiałów używane
do celów izolacyjnych, uszczelniających, wyściełających, wypełniających, filtracyjnych i ciepłochronnych, Materiały wypełniające, Materiały uszczelniające, Rury elastyczne niemetalowe, 19 Materiały budowlane niemetalowe, Rury sztywne
niemetalowe stosowane w budownictwie, Asfalt, smoła
i bitumy, Budynki przenośne niemetalowe, Pomniki niemetalowe, Dźwiękochłonne i dźwiękoizolacyjne okładziny ścian
i stropów.
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536698
(220) 2021 11 18
FEIDAL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Dąbrowa Górnicza
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) INVESTON

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.06
(510), (511) 1 Kleje, środki do konserwacji betonu, środki
do konserwacji cegły, zaprawy farbiarskie do metali, 2 Farby,
lakiery, barwniki, preparaty gruntujące, środki do konserwacji
drewna, 17 Zaprawy izolacyjne, 19 Materiały budowlane niemetalowe, tynki, zaprawy budowlane.
536741
(220) 2021 11 19
BT KAPITAŁ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Krotoszyn
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Browar 1894 KROTOSZYN Browar Wielkopolski
w Krotoszynie WIELKOPOLSKIE Piwo Jasne Pełne
BROWAR KROTOSZYN

(210)
(731)

(531)

29.01.15, 27.05.01, 25.07.20, 25.01.15, 09.01.10, 05.03.11,
26.04.04, 26.01.03, 26.01.18
(510), (511) 32 Piwo.
536844
(220) 2021 11 24
MARTENS ZUZANNA SZKOŁA JĘZYKÓW OBCYCH
ENJOY ZUZANNA MARTENS (BRUDNICKA), Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) enjoy

(210)
(731)

(531)

29.01.15, 27.05.01, 26.01.03, 26.01.18, 03.07.01, 03.07.15,
03.07.16, 03.07.24, 03.07.25
(510), (511) 16 Podręczniki edukacyjne, Publikacje edukacyjne, Książki edukacyjne, Książki edukacyjne do celów nauczania języków obcych, Podręczniki do celów nauczania
języków obcych, 41 Usługi edukacyjne związane z nauką
języków obcych, Udostępnianie publikacji elektronicznych

25

związanych z nauką języków, nie do pobrania, Testy edukacyjne języków obcych, Szkolenia edukacyjne języków
obcych, Usługi egzaminowania z języków obcych, Usługi
edukacyjne świadczone przez szkoły w zakresie nauczania
języków obcych, Usługi edukacyjne w zakresie nauki drugiego języka, Usługi edukacyjne w zakresie przekazywania
metod nauczania języków obcych, Usługi nauczania języka
angielskiego, Organizacja kursów językowych, Tłumaczenia
językowe ustne, Tłumaczenia językowe, Kursy językowe,
Organizowanie indywidualnej nauki języków, Usługi szkół
w zakresie nauczania języków obcych.
536845
(220) 2021 11 24
MARTENS ZUZANNA SZKOŁA JĘZYKÓW OBCYCH
ENJOY ZUZANNA MARTENS (BRUDNICKA), Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) enjoy ROZGADAMY CIĘ PO ANGIELSKU

(210)
(731)

(531) 29.01.01, 27.05.01, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.13, 26.01.18
(510), (511) 16 Podręczniki edukacyjne, Publikacje edukacyjne, Książki edukacyjne, Książki edukacyjne do celów nauczania języków obcych, Podręczniki do celów nauczania
języków obcych, 41 Usługi edukacyjne związane z nauką
języków obcych, Udostępnianie publikacji elektronicznych
związanych z nauką języków, nie do pobrania, Testy edukacyjne języków obcych, Szkolenia edukacyjne języków
obcych, Usługi egzaminowania z języków obcych, Usługi
edukacyjne świadczone przez szkoły w zakresie nauczania
języków obcych, Usługi edukacyjne w zakresie nauki drugiego języka, Usługi edukacyjne w zakresie przekazywania
metod nauczania języków obcych, Usługi nauczania języka
angielskiego, Organizacja kursów językowych, Tłumaczenia
językowe ustne, Tłumaczenia językowe, Kursy językowe,
Organizowanie indywidualnej nauki języków, Usługi szkół
w zakresie nauczania języków obcych.
536846
(220) 2021 11 24
MARTENS ZUZANNA SZKOŁA JĘZYKÓW OBCYCH
ENJOY ZUZANNA MARTENS (BRUDNICKA), Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) enjoy

(210)
(731)

(531) 01.05.01, 26.01.16, 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 16 Podręczniki edukacyjne, Publikacje edukacyjne, Książki edukacyjne, Książki edukacyjne do celów nauczania języków obcych, Podręczniki do celów nauczania
języków obcych, 41 Usługi edukacyjne związane z nauką
języków obcych, Udostępnianie publikacji elektronicznych
związanych z nauką języków, nie do pobrania, Testy edu-
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kacyjne języków obcych, Szkolenia edukacyjne języków
obcych, Usługi egzaminowania z języków obcych, Usługi
edukacyjne świadczone przez szkoły w zakresie nauczania
języków obcych, Usługi edukacyjne w zakresie nauki drugiego języka, Usługi edukacyjne w zakresie przekazywania
metod nauczania języków obcych, Usługi nauczania języka
angielskiego, Organizacja kursów językowych, Tłumaczenia
językowe ustne, Tłumaczenia językowe, Kursy językowe,
Organizowanie indywidualnej nauki języków, Usługi szkół
w zakresie nauczania języków obcych.
536849
(220) 2021 11 24
MARTENS ZUZANNA SZKOŁA JĘZYKÓW OBCYCH
ENJOY ZUZANNA MARTENS (BRUDNICKA), Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) enjoy
(210)
(731)

(531) 01.05.01, 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 16 Podręczniki edukacyjne, Publikacje edukacyjne, Książki edukacyjne, Książki edukacyjne do celów nauczania języków obcych, Podręczniki do celów nauczania
języków obcych, 41 Usługi edukacyjne związane z nauką
języków obcych, Udostępnianie publikacji elektronicznych
związanych z nauką języków, nie do pobrania, Testy edukacyjne języków obcych, Szkolenia edukacyjne języków
obcych, Usługi egzaminowania z języków obcych, Usługi
edukacyjne świadczone przez szkoły w zakresie nauczania
języków obcych, Usługi edukacyjne w zakresie nauki drugiego języka, Usługi edukacyjne w zakresie przekazywania
metod nauczania języków obcych, Usługi nauczania języka
angielskiego, Organizacja kursów językowych, Tłumaczenia
językowe ustne, Tłumaczenia językowe, Kursy językowe,
Organizowanie indywidualnej nauki języków, Usługi szkół
w zakresie nauczania języków obcych.
536970
(220) 2021 11 26
PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA
SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PGE LTE 450
(210)
(731)

(531) 26.11.03, 26.01.17, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 9 Aparatura i urządzenia do sterowania przepływu energii elektrycznej, Banki energii, Baterie, Baterie do telefonów komórkowych, Baterie do telefonów, Baterie litowo-jonowe, Baterie litowe, Ładowarki do smartfonów, Ładowarki do telefonów komórkowych, Ładowarki do telefonów komórkowych, do użytku w pojazdach, Ładowarki przenośne,
Ładowarki USB, Ładowarki USB przystosowane do samochodowych gniazd zapalniczki, Stacje dokujące, Aparatura
i urządzenia do gromadzenia i przechowywania energii elektrycznej, Komponenty elektryczne i elektroniczne, Kable
i przewody elektryczne, Anteny jako części składowe, Ekrany
dotykowe [elektroniczne], Dotykowe panele sterowania,
Elektroniczne tabliczki dotykowe [touchpad], Gniazda telefoniczne, Gniazda telewizyjne, Kable do anten, Jednostki pa-
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mięci elektronicznych, Karty rozszerzenia pamięci, Karty pamięciowe, Karty pamięci typu flash, Pamięci do sprzętu
do przetwarzania danych, Płytki krzemowe, Półprzewodniki,
Przełączniki [antenowe] (nadawanie-odbiór), Przełączniki dotykowe [elektryczne], Urządzenia pamięci, Urządzenia pamięciowe do przechowywania danych, Urządzenia do nieprzerywalnego zasilania energii [zasilacze UPS], Urządzenia
do nieprzerywalnego zasilania elektrycznego [baterie], Automaty telefoniczne [telefony samoinkasujące], Cyfrowe telefony komórkowe, Emotikony do pobrania na telefony komórkowe, Etui na telefony komórkowe, Futerały na telefony, Futerały na telefony komórkowe, Futerały na telefony [specjalnie
dopasowane], Oprogramowanie komputerowe umożliwiające przenoszenie zdjęć na telefony komórkowe, Osłony na telefony komórkowe, Pobieralne aplikacje na telefony komórkowe do zarządzania danymi, Pobieralne aplikacje na telefony komórkowe do transmisji danych, Pobieralne aplikacje
na telefony komputerowe do zarządzania informacjami, Skórzane etui na telefony komórkowe, Tapety na komputery i telefony, do pobrania, Telefony, Telefony bezprzewodowe, Telefony cyfrowe, Telefony internetowe, Telefony komórkowe,
Telefony komórkowe do użytku w pojazdach, Telefony komórkowe z alfabetem Braille’a, Telefony komórkowe z dużymi klawiszami i cyframi dla użytkowników z osłabionym
wzrokiem lub sprawnością, Telefony konferencyjne, Telefony
samochodowe, Telefony satelitarne, Telefony stacjonarne,
Telefony VoIP, Telefony z potrójnym pasmem częstotliwości,
Telefony z systemami komunikacji wewnętrznej, Telefony zasilane energią słoneczną, Uchwyty na deskę rozdzielczą
na telefony komórkowe, Uchwyty na telefony komórkowe,
Elektroniczne globalne systemy nawigacyjne, Elektroniczne
przyrządy nawigacyjne, Elektroniczne systemy nawigacyjne,
Elektroniczne urządzenia i przyrządy do nawigacji i ustalania
położenia, Programy komputerowe do użytku w autonomicznej nawigacji pojazdów, Pojazdy (Urządzenia nawigacyjne dla -) [komputery pokładowe], Pokładowe systemy
elektroniczne w pojazdach lądowych do wspomagania jazdy, Pokładowe systemy elektroniczne do wspomagania parkowania, Pokładowe systemy elektroniczne do wspomagania kierowania pojazdem, Sprzęt komputerowy do transmisji
danych lokalizacyjnych, Sprzęt komputerowy do rozpowszechniania danych lokalizacyjnych, Urządzenia systemu
GPS, Urządzenia nawigacyjne GPS, Kable do przewodzenia
sygnału dla urządzeń informatycznych, audio-video i telekomunikacji, Sprzęt do komunikacji, Urządzenia i nośniki
do przechowywania danych, Karty telefoniczne, Klawiatury,
Klawiatury bezprzewodowe, Nagrywarki DVD, Napędy CD
do komputerów, Nagrane nośniki danych do użytku z komputerami, Odbiorniki [do urządzeń telekomunikacyjnych],
Panele wyświetlaczy ciekłokrystalicznych z tranzystorem
cienkowarstwowym [TFT-LCD], Urządzenia do gromadzenia
danych, Urządzenia do kodowania, Urządzenia do przetwarzania sygnałów cyfrowych, Urządzenia do rozpoznawania
mowy, Urządzenia do przechowywania danych, Urządzenia
do pamiętania danych, Urządzenia i przyrządy multimedialne, Urządzenia nagrywające, Wzmacniacze, Komputerowe
bazy danych, Muzyka, filmy i inne rodzaje elektronicznych
publikacji tekstowych i obrazowych utrwalone na nośnikach, Dane zapisane elektronicznie, Dyski optyczne zapisane, Dane zapisane magnetycznie, Dyski wstępnie zaprogramowane, Nagrane dyski kompaktowe, Nagrane płyty kompaktowe [płyty CD], Nagrania magnetyczne, Nagrane magnetyczne nośniki danych, Pliki multimedialne do pobrania,
Zapisane pliki danych, Kaski zabezpieczające, Ochronna
odzież robocza [chroniąca przed wypadkami lub urazami],
14 Biżuteria, Biżuteria do telefonów komórkowych, Bransoletki, Breloczki, Broszki, Budziki, Etui na zegarki, Figurki [statu-
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etki] z metali szlachetnych, Kolczyki, Łańcuszki, Posążki z metali szlachetnych, Spinki do mankietów, Spinki do krawatów,
Szpilki ozdobne, Tarcze zegarów, Zegarki, Wyroby biżuteryjne, Breloczki do kluczy, Breloczki do kluczy [ozdoby], Wisiorki
do kluczy (ozdoby lub breloczki), Pudełka na biżuterię i pudełka na zegarki, Małe zegary, Paski do zegarków, Stopery,
Tarcze do zegarków, Zegarki elektroniczne, Zegarki na rękę
z urządzeniami GPS, Zegarki z funkcją komunikacji na odległość, Zegary przemysłowe, Wpinki do klapy [biżuteria], Łańcuszki do kluczy, 16 Afisze, plakaty, Artykuły biurowe, Bloczki
do notowania, Biurowe artykuły papiernicze, Bloczki do zapisywania, Bloczki notatnikowe, Broszury, Broszury drukowane,
Cenniki, Długopisy kolorowe, Druki, Etui do notatników, Flamastry zakreślacze, Kalendarze, Koperty, Nalepki, Notatniki
[notesy], Ołówki kolorowe, Podkładki na biurko, Pojemniki
na biurko, Segregatory, Skoroszyty, Teczki do użytku biurowego, Terminarze, Ulotki, Zeszyty, Kubki na ołówki, Papierowe torebki do pakowania, 18 Artykuły podróżne [walizki,
torby], Torby, Tekstylne torby na zakupy, Torby do pracy, Torby i portfele skórzane, Torby na zakupy, Torby na ramię, Torby
pamiątkowe, Torby płócienne, Torby podróżne, Torby sportowe, Torby turystyczne, Saszetki biodrowe, Saszetki męskie,
21 Kubki, Kubki ceramiczne, Kubki do kawy, Kubki do napojów, Kubki termiczne, 25 Czapki jako nakrycia głowy, Czapki
i czapeczki sportowe, Obuwie, Nakrycia głowy, Apaszki,
Apaszki [chustki], Bluzki, Bluzy dresowe, Bluzy sportowe, Ciepłe kurtki robocze, Kamizelki, Koszule, Koszulki polo, Koszulki
z krótkim rękawem, Koszulki bez rękawów, Koszulki z nadrukami, Krawaty, Kurtki, Kurtki odblaskowe, Rękawiczki, Odzież
robocza, 35 Pomoc w zarządzaniu w zakresie promocji działalności gospodarczej, Promowanie działalności gospodarczej, Promowanie [reklama] działalności gospodarczej, Promowanie towarów i usług w formie sponsorowania wydarzeń sportowych, Promowanie wydarzeń specjalnych, Reklama promocyjna projektów badawczych w dziedzinie energetyki, Usługi reklamowe ukierunkowane na promowanie
działań zwiększających świadomość społeczeństwa w zakresie kwestii i inicjatyw środowiskowych, Usługi reklamowe
w celu zwiększania świadomości społecznej w zakresie
spraw środowiskowych, Doradztwo i konsultacje w zakresie
działalności gospodarczej, Opracowywanie strategii przedsiębiorstw, Organizacja działalności gospodarczej, Organizacja zarządzania działalnością gospodarczą, Zarządzanie procesami biznesowymi i doradztwo w tym zakresie, Doradztwo biznesowe dotyczące finansowania rozwoju, Usługi
analizy i informacji biznesowej oraz badania rynkowe, Doradztwo dotyczące działalności gospodarczej w sektorze
energetycznym, Doradztwo w zakresie organizacji działalności gospodarczej, Doradztwo w zakresie planowania działalności gospodarczej, Doradztwo w zakresie prowadzenia
działalności gospodarczej, Doradztwo w zakresie zakładania
i prowadzenia działalności gospodarczej, Pomoc i doradztwo w zakresie zarządzania biznesowego przedsiębiorstwami w sektorze energetycznym, Usługi doradcze w zakresie
działalności gospodarczej dotyczące wykorzystania wynalazków, Badania i analizy rynkowe, Badania rynku i analizy
biznesowe, Doradztwo w zakresie analizy biznesowej, Usługi
reklamowe, promocyjne i marketingowe, Oferowanie i wynajem przestrzeni reklamowej, czasu reklamowego i mediów na reklamy, Reklama, Reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, Reklama za pośrednictwem sieci
telefonii komórkowej, Wyświetlanie reklam dla osób trzecich,
Zarządzanie działalnością gospodarczą, 38 Komunikacja
przez telefony komórkowe, Łączność przez telefony komórkowe, Transmisja grafiki na telefony komórkowe, Usługi komunikacji przez płatne telefony, Usługi telekomunikacyjne,
Telekomunikacja, Usługi sieci telekomunikacyjnych, Łącz-

27

ność poprzez sieci komputerowe i dostęp do Internetu, Usługi telefoniczne, Usługi transmisyjne, Automatyczny transfer
danych cyfrowych za pomocą kanałów telekomunikacyjnych, Bezpieczna transmisja danych, dźwięków lub obrazów,
Cyfrowa transmisja danych za pośrednictwem Internetu, Cyfrowa transmisja głosu, Doradztwo w zakresie telekomunikacji, Doradztwo w zakresie usług telekomunikacyjnych, Dostarczanie informacji komunikacyjnych, Dostarczanie wiadomości za pośrednictwem środków elektronicznych, Dostarczanie wiadomości za pośrednictwem mediów audiowizualnych, Elektroniczna transmisja wiadomości i danych, Elektroniczna transmisja i retransmisja dźwięków, obrazów, dokumentów, wiadomości i danych, Elektroniczne przesyłanie
wiadomości błyskawicznych i danych, Dostarczanie raportów dotyczących łączności, Dostarczanie informacji o telekomunikacjach, Dostarczanie cyfrowego dźwięku i/lub wideo
za pomocą telekomunikacji, Interaktywne przesyłanie treści
wideo przez sieci cyfrowe, Interaktywne usługi telekomunikacyjne, Komunikacja drogą radiową, Komunikacja przez
międzynarodowe sieci telekomunikacyjne, Komunikacja
przez sieci elektroniczne, Komunikacja telegraficzna, Komunikacja za pomocą środków elektronicznych, Komunikacja
za pomocą fal elektromagnetycznych, Komunikacja w celu
wymiany danych w formie elektronicznej, Mobilna komunikacja radiowa, Mobilne usługi medialne w postaci elektronicznej transmisji medialnych treści rozrywkowych, Przekaz
danych za pomocą telekomunikacji, Przesyłanie danych,
dźwięków i obrazów drogą satelitarną, Przesyłanie danych
za pośrednictwem środków elektronicznych, Przesyłanie informacji drogą satelitarną, Przesyłanie wiadomości, Telekomunikacja informacyjna, Telekomunikacja radiowa, Transmisja danych, Transmisja danych, dźwięków i obrazów za pośrednictwem satelitów, Transmisja danych przez radio, Transmisja dźwięku, wideo i informacji, Transmisja i odbiór radiowy, Transmisja informacji do celów biznesowych, Transmisja
informacji z baz danych za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych, Transmisja informacji za pośrednictwem elektronicznych sieci komunikacyjnych, Transmisja krótkich wiadomości [SMS], obrazów, mowy, dźwięku, muzyki i komunikatów tekstowych pomiędzy mobilnymi urządzeniami telekomunikacyjnymi, Transmisja krótkich wiadomości, Transmisja
satelitarna, Transmisja telegramów, Transmisja wiadomości,
danych i treści za pośrednictwem Internetu i innych sieci
łącznościowych, Udostępnianie szerokopasmowych łączy
telekomunikacyjnych, Usługi cyfrowej transmisji danych audio i wideo, Usługi łączności, Usługi łączności elektronicznej,
Usługi łączności kablowej, Usługi łączności radiowej, Usługi
łączności satelitarnej, Usługi łączności telegraficznej, Usługi
nadawcze, Usługi przesyłania wiadomości teleksowych,
Usługi przesyłania i odbioru wiadomości, Użytkowanie anten
odbiorników naziemno-satelitarnych, Użytkowanie elektronicznych sieci komunikacyjnych, Użytkowanie sieci telekomunikacyjnej, Zapewnianie dostępu do sieci telekomunikacyjnych, Zapewnianie dostępu o dużej prędkości do sieci
komputerowych i komunikacyjnych, Zapewnianie elektronicznych połączeń telekomunikacyjnych, Zdalne transmitowanie danych drogą telekomunikacyjną, Dostarczanie
i wynajem infrastruktury i sprzętu telekomunikacyjnego,
41 Edukacja, rozrywka i sport, Usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, Usługi w zakresie gier wideo, Nauczanie
i szkolenia, Organizowanie rozrywki, Rozrywka, Rozrywka interaktywna online, Rozrywka interaktywna, Udzielanie informacji dotyczących rozrywki, Udzielanie informacji dotyczących rozrywek online z internetowych baz danych, 42 Tworzenie i prowadzenie stron internetowych na telefony komórkowe, Hosting, oprogramowanie jako usługa oraz wypożyczanie oprogramowania komputerowego, Doradztwo,
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konsultacje i informacja w zakresie technologii informacyjnych, Rozwój, programowanie i wdrażanie oprogramowania
komputerowego, Usługi w zakresie kopiowania i konwersji
danych, usługi kodowania danych, Rozwój sprzętu komputerowego, Usługi w zakresie ochrony, bezpieczeństwa i odzyskiwania systemów informatycznych, Wypożyczanie sprzętu
i urządzeń komputerowych, Administracja serwerami pocztowymi, Administracja serwerów, Administrowanie prawami
użytkowników w sieciach komputerowych, Analizy komputerowe, Aktualizowanie banków pamięci systemów komputerowych, Badania techniczne dotyczące komputerów, Badania dotyczące przetwarzania danych, Badania w dziedzinie technologii informacyjnej, Badania w dziedzinie technologii przetwarzania danych, Doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa internetowego, Doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa danych, Eksploracja danych, Integracja systemów
i sieci komputerowych, Inżynieria komputerowa, Konserwacja oprogramowania do przetwarzania danych, Monitoring
systemów komputerowych przy użyciu dostępu zdalnego,
Opracowywanie i testowanie metod przetwarzania danych,
algorytmów i oprogramowania, Opracowywanie sieci komputerowych, Opracowywanie systemów do przesyłania danych, Opracowywanie systemów komputerowych, Opracowywanie systemów przechowywania danych, Opracowywanie systemów przetwarzania danych, Opracowywanie
urządzeń do przetwarzania danych, Planowanie, projektowanie i rozwój stron internetowych online na rzecz osób
trzecich, Projektowanie i opracowywanie urządzeń do bezprzewodowej transmisji danych, Projektowanie i opracowywanie systemów do wprowadzania, wyprowadzania, przetwarzania, wyświetlania i przechowywania danych, Projektowanie i opracowywanie systemów komputerowych, Projektowanie, tworzenie i programowanie stron internetowych,
Projektowanie systemów magazynowania danych, Projektowanie urządzeń do przetwarzania danych, Usługi w zakresie
sieci komputerowej, Zdalne administrowanie serwerem.
536982
(220) 2021 11 26
FREEDOM HOUSES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk
(540) (znak słowny)
(540) FREEDOM
(510), (511) 19 Domy prefabrykowane (niemetalowe), Domy
modułowe, Zestawy (niemetalowe) do montażu do domów,
Niemetalowe domy przenośne, 36 Usługi sprzedaży nieruchomości, domów rekreacyjnych prowadzone stacjonarnie,
przez internet, telefonicznie, wysyłkowo, za pośrednictwem
folderów, Administrowanie i zarządzanie nieruchomościami
mieszkalnymi i niemieszkalnymi, 37 Usługi budowlane, Usługi budowlane konstrukcyjne, Budowlane roboty wykończeniowe, instalacyjne i konserwatorskie, Usługi deweloperskie
w zakresie budowy budynków mieszkalnych, garaży, miejsc
parkingowych, budowli użyteczności publicznej, Budowa
kompletnych obiektów mieszkalnych i przemysłowych, Usługi w zakresie nadzoru budowlanego w tym nadzór budowlany w ramach usług developerskich.
(210)
(731)

(210) 537021
(220) 2021 11 24
(310) EUTM.018503062 (320) 2021 06 29
(330) EM
(731) PRIMA ASSICURAZIONI S.P.A., Mediolan, IT
(540) (znak słowny)
(540) hello prima
(510), (511) 36 Usługi ubezpieczeniowe, w szczególności
dotyczące pojazdów silnikowych.

(210)
(310)
(731)
(540)
(540)
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537022
(220) 2021 11 24
EUTM.018503063 (320) 2021 06 29
(330) EM
PRIMA ASSICURAZIONI S.P.A., Mediolan, IT
(znak słowno-graficzny)
hello prima

(531) 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 36 Usługi ubezpieczeniowe, w szczególności
dotyczące pojazdów silnikowych.
(210) 537023
(220) 2021 11 29
(731) ULIKOWSKA MARTA, Dziekanowice
(540) (znak słowny)
(540) Cremini
(510), (511) 3 Środki toaletowe, 44 Usługi w zakresie higieny
i pielęgnacji urody ludzi, Usługi w zakresie opieki zdrowotnej
dla ludzi, Higiena i pielęgnacja urody istot ludzkich, Higiena
i pielęgnacja urody dla ludzi.
(210)
(731)
(540)
(540)

537131
(220) 2021 11 26
FUNDACJA ANIOŁ MIŁOSIERDZIA, Żarki
(znak słowno-graficzny)
CHRZEŚCIJAŃSKA CHERBACIANKA Anioł miłosierdzia

(531) 26.04.02, 26.04.05, 26.04.18, 27.05.05, 27.05.09, 27.05.17
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej
w związku z herbatami i kawami, 43 Usługi zaopatrzenia
w żywność i napoje, w szczególności mieszanki kaw i herbat.
537181
(220) 2021 12 01
BROWAR BŁONIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) INNE BECZKI JUNGLE IPA India Pale Ale
(210)
(731)

(531) 03.07.15, 05.03.20, 27.05.01, 05.11.15, 29.01.15
(510), (511) 32 Piwo i produkty piwowarskie, Piwo i piwo
bezalkoholowe, Napoje orzeźwiające, Napoje odalkoholizowane, Napoje bezalkoholowe, Bezalkoholowe preparaty
do produkcji napojów.
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537182
(220) 2021 12 01
BROWAR BŁONIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) INNE BECZKI MIAMI Lager
(210)
(731)

(531) 03.07.07, 05.03.20, 26.11.02, 27.05.01, 29.01.15, 05.11.15
(510), (511) 32 Piwo i produkty piwowarskie, Piwo i piwo
bezalkoholowe, Napoje orzeźwiające, Napoje odalkoholizowane, Napoje bezalkoholowe, Bezalkoholowe preparaty
do produkcji napojów.
537183
(220) 2021 12 01
BROWAR BŁONIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) INNE BECZKI ZISSOU APA American Pale Ale
(210)
(731)

(531) 03.09.01, 26.11.02, 05.11.15, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 32 Piwo i produkty piwowarskie, Piwo i piwo
bezalkoholowe, Napoje orzeźwiające, Napoje odalkoholizowane, Napoje bezalkoholowe, Bezalkoholowe preparaty
do produkcji napojów.
(210)
(731)
(540)
(540)

537186
(220) 2021 12 01
ARTYCH BARBARA ARTYCH FOR KIDS, Skierdy
(znak słowno-graficzny)
ARTYCH FOR KIDS
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(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.
537187
(220) 2021 12 01
BROWAR BŁONIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RZEMIEŚLNICZE TRADYCJE KUR ZAPIAŁ PIWO
CHMIELNE NIEFILTROWANE BROWAR BŁONIE

(210)
(731)

(531)

03.07.03, 25.12.25, 05.05.20, 03.04.07, 26.11.02, 26.01.16,
27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 32 Piwo i produkty piwowarskie, Piwo i piwo
bezalkoholowe, Napoje orzeźwiające, Napoje odalkoholizowane, Napoje bezalkoholowe, Bezalkoholowe preparaty
do produkcji napojów.
537244
(220) 2021 12 02
TECHMES KOBYŁECCY I WIATER
SPÓŁKA JAWNA, Tarnów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TECHMES
(210)
(731)

(531) 27.05.05, 27.05.17, 26.02.07, 29.01.13
(510), (511) 7 Roboty do użytku przemysłowego, Roboty przemysłowe, 9 Instalacje elektryczne, Szafy rozdzielcze
[elektryczność], Tablice sterownicze [elektryczność], Instala-

30

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

cje alarmowe, Czujniki temperatury, Czujniki ciśnienia, 37 Instalacja, konserwacja i naprawa maszyn, Instalacja urządzeń
elektrycznych, Naprawa urządzeń elektrycznych, Instalacja,
konserwacja i naprawa urządzeń klimatyzacyjnych, Konserwacja i naprawa palników, Montaż i naprawa instalacji
grzewczych, 42 Opracowywanie projektów technicznych,
Planowanie projektów technicznych.
537265
(220) 2021 12 02
FLYMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białystok
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FLYMED

(210)
(731)

Nr ZT10/2022

(210) 537337
(220) 2021 12 06
(731) VAN PUR SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) SOLVEZA
(510), (511) 32 Piwo, Piwo bezalkoholowe.
(210)
(731)
(540)
(540)

537338
(220) 2021 12 06
VAN PUR SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
SOLVEZA

(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.03, 26.04.02
(510), (511) 32 Piwo, Piwo bezalkoholowe.
(531) 27.05.01, 29.01.11
(510), (511) 9 Platformy oprogramowania komputerowego,
Platformy oprogramowania komputerowego umożliwiające
rezerwację online usług medycyny estetycznej oraz konsultacje medyczne, Aplikacje mobilne, Aplikacje mobilne umożliwiające rezerwację online usług medycyny estetycznej oraz
konsultacje medyczne, Oprogramowanie, Oprogramowanie
umożliwiające rezerwację online usług medycyny estetycznej oraz konsultacje medyczne, 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 rezerwację online usług medycyny
estetycznej oraz konsultacje medyczne, Tworzenie platform
internetowych, Oprogramowanie jako usługa [SaaS], Oprogramowanie jako usługa [SaaS] umożliwiające rezerwację
online usług medycyny estetycznej oraz konsultacje medyczne, Pisanie oprogramowania komputerowego, Doradztwo komputerowe, Doradztwo w zakresie oprogramowania
komputerowego, Usługi doradztwa informatycznego, Projektowanie i opracowywanie systemów komputerowych,
44 Informacja medyczna.
537293
(220) 2021 12 02
ORGANIC WATER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Siedlec
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FRUIT WATER
(210)
(731)

(531) 01.15.15, 05.03.11, 05.03.13, 05.03.15, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 32 Woda, woda gazowana, napoje owocowe,
napoje izotoniczne, napoje funkcjonalne, napoje z dodatkiem witamin, napoje z dodatkiem minerałów, napoje owocowo-warzywne, soki owocowe, soki owocowo-warzywne,
nektary, inne napoje bezalkoholowe.

537440
(220) 2021 12 08
BONNIER BUSINESS (POLSKA) SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Supertalenty w Medycynie
(210)
(731)

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.11.03, 26.11.02, 26.11.13, 26.13.25
(510), (511) 16 Materiały drukowane, Materiały szkoleniowe
i instruktażowe, Banery wystawowe z papieru, Biuletyny [materiały drukowane], Biuletyny informacyjne, Broszury, Certyfikaty drukowane, Czasopisma branżowe, Czasopisma fachowe, Czasopisma [periodyki], Długopisy kolorowe, Druki, Druki handlowe, Drukowane arkusze informacyjne, Drukowane
ankiety, Drukowane dyplomy [nagrody], Drukowane emblematy, Drukowane etykietki papierowe, Drukowane foldery
informacyjne, Drukowane materiały dydaktyczne, Drukowane materiały ilustracyjne, Drukowane materiały piśmienne,
Drukowane materiały szkoleniowe, Drukowane nagrody,
Drukowane papierowe tablice reklamowe, Drukowane ulotki
informacyjne, Dyplomy drukowane, Etui do notatników, Gazety, Gazety codzienne, Kalendarze, Katalogi, Komunikaty
prasowe [materiały drukowane], Materiały piśmienne, Materiały piśmienne i wyposażenie edukacyjne, Notesy, Notesy
[artykuły papiernicze], Organizery osobiste, Organizery
na biurko, Papierowe artykuły piśmienne, Periodyki, Periodyki [czasopisma], Periodyki drukowane, Plakaty reklamowe,
Plakaty z kartonu, Plakaty wykonane z papieru, Plakietki z tektury, Plakietki papierowe, Plany drukowane, Publikacje drukowane, Publikacje edukacyjne, Publikacje periodyczne drukowane, Publikacje promocyjne, Publikacje reklamowe, Raporty, Reklamy drukowane, Terminarze miesięczne, Terminarze
na biurko, Terminarze [materiały drukowane], Terminarze
kieszonkowe, Terminarze, Wykłady drukowane, 35 Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, Doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie reklamy, marketingu i promocji,
Dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych
i promocyjnych, Oferowanie i wynajem przestrzeni reklamo-
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wej, czasu reklamowego i mediów na reklamy, Udostępnianie powierzchni reklamowej, czasu reklamowego i mediów,
Usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych, Usługi public relations, Usługi w zakresie targów
i wystaw handlowych, Usługi w zakresie wystaw i prezentacji
produktów, Administrowanie dotyczące marketingu, Administrowanie konkursami w celach reklamowych, Administrowanie programami motywacyjnymi w celu promowania
sprzedaży towarów i usług dla osób trzecich, Administrowanie zawodami w celach reklamowych, Agencja public relations, Agencje reklamowe, Aktualizowanie informacji reklamowych w komputerowej bazie danych, Analiza odbioru
reklamy, Analiza reakcji na reklamę i badania rynkowe, Analiza świadomości społecznej w dziedzinie reklamy, Analizy
odbioru reklamy, Analizy w zakresie reklamy, Dokonywanie
uzgodnień w zakresie reklamy, Doradztwo w dziedzinie zarządzania działalnością gospodarczą i marketingu, Dostarczanie biznesowych informacji marketingowych, Dostarczanie informacji marketingowych, Dostarczanie informacji
marketingowej, Dostarczanie informacji marketingowych
za pośrednictwem stron internetowych, Dostarczanie informacji na temat reklamy, Dostarczanie przewodników reklamowych do przeszukiwania konsultowanych online, Działalność reklamowa, w szczególności w dziedzinie sieci telematycznych i telefonicznych, Elektroniczne publikowanie druków w celach reklamowych, Gromadzenie informacji związanych z reklamą, Indeksowanie stron internetowych w celach
handlowych lub reklamowych, Informacja marketingowa,
Kampanie marketingowe, Kompilacja ogłoszeń reklamowych w celu wykorzystania ich jako strony internetowe,
Kompilacja ogłoszeń reklamowych do wykorzystania w formie stron internetowych, Kompilacja ogłoszeń reklamowych
do użytku w Internecie, Kompilacja, produkcja i rozpowszechnianie materiałów reklamowych, Kompilacja reklam,
Kompilacja statystyk związanych z reklamą, Marketing afiliacyjny, Marketing bezpośredni, Marketing cyfrowy, Marketing
dotyczący promocji, Marketing finansowy, Marketing handlowy [inny niż sprzedaż], Marketing imprez i wydarzeń, Marketing internetowy, Marketing referencyjny, Marketing telefoniczny, Marketing towarów i usług na rzecz innych, Marketing ukierunkowany, Marketing w ramach wydawania oprogramowania, Oceny szacunkowe do celów marketingowych,
Ogłoszenia drobne, Opracowywanie i realizacja planów
i koncepcji medialnych i reklamowych, Opracowywanie
kampanii promocyjnych, Opracowywanie strategii i pomysłów marketingowych, Opracowywanie i wdrażanie strategii
marketingowych na rzecz innych, Optymalizacja dla wyszukiwarek internetowych, Optymalizacja stron internetowych,
Optymalizacja wyszukiwarek do celów promocji dodatkowej, Organizacja i przeprowadzanie wydarzeń marketingowych, Organizacja i przeprowadzanie imprez reklamowych,
Organizowanie i prowadzenie promocyjnych imprez marketingowych na rzecz osób trzecich, Organizowanie i przeprowadzanie wydarzeń promocyjnych, Organizowanie losowania nagród w celach promocyjnych, Organizowanie losowania nagród w celach reklamowych, Planowanie strategii
marketingowych, Pośrednictwo w zakresie reklamy, Poszukiwania w zakresie patronatu, Prezentacja firm oraz ich towarów i usług w internecie, Produkcja filmów reklamowych,
Produkcja i dystrybucja reklam radiowych i telewizyjnych,
Produkcja materiałów reklamowych i reklam, Produkcja materiałów reklamowych, Produkcja nagrań dźwiękowych
do celów marketingowych, Produkcja nagrań dźwiękowych
do celów reklamowych, Produkcja nagrań dźwiękowych
w celach reklamowych, Produkcja nagrań wideo do celów
reklamowych, Produkcja nagrań wideo w celach reklamowych, Produkcja nagrań wideo w celach marketingowych,
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Produkcja reklam, Produkcja wizualnych materiałów reklamowych, Profilowanie konsumentów do celów komercyjnych lub marketingowych, Projektowanie badań marketingowych, Projektowanie broszur reklamowych, Projektowanie logo reklamowych, Projektowanie materiałów reklamowych, Projektowanie ulotek reklamowych, Promocja online
sieci komputerowych i stron internetowych, Promocja, reklama i marketing stron internetowych on-line, Promocja sprzedaży, Promocja sprzedaży dla osób trzecich, Promowanie
działalności gospodarczej, Promowanie [reklama] działalności gospodarczej, Promowanie sprzedaży przy użyciu mediów audiowizualnych, Promowanie sprzedaży towarów
i usług innych podmiotów za pośrednictwem imprez promocyjnych, Promowanie towarów i usług osób trzecich, Promowanie towarów i usług osób trzecich przez sieci komputerowe i komunikacyjne, Promowanie towarów i usług osób
trzecich za pośrednictwem programów kart lojalnościowych, Promowanie towarów i usług osób trzecich poprzez
preferowany przez klienta program, Promowanie towarów
i usług osób trzecich za pośrednictwem reklam na stronach
internetowych, Promowanie towarów i usług osób trzecich
w Internecie, Promowanie towarów i usług osób trzecich
za pośrednictwem globalnych sieci komputerowych, Promowanie usług finansowych i ubezpieczeniowych, na rzecz
stron trzecich, Promowanie usług ubezpieczeniowych
w imieniu osób trzecich, Promowanie wydarzeń specjalnych,
Przygotowanie i rozmieszczanie reklam, Przygotowanie materiałów reklamowych, Przygotowywanie audiowizualnych
prezentacji do użytku w reklamie, Przygotowywanie dokumentów reklamowych, Przygotowywanie handlowych tekstów reklamowych, Przygotowywanie i rozmieszczanie reklam, Przygotowywanie kampanii reklamowych, Przygotowywanie i umieszczanie reklam na rzecz osób trzecich, Przygotowywanie i umieszczanie reklam zewnętrznych na rzecz
osób trzecich, Przygotowywanie materiałów reklamowych,
Przygotowywanie materiałów promocyjnych i merchandisingowych dla osób trzecich, Przygotowywanie planów
marketingowych, Publikowanie materiałów reklamowych,
Publikowanie materiałów reklamowych online, Publikowanie
tekstów reklamowych, Redagowanie tekstów reklamowych,
Reklama, Reklama banerowa, Reklama bezpośredniej odpowiedzi, Reklama biznesowych stron internetowych, Reklama
i marketing, Reklama i usługi reklamowe, Reklama online poprzez komputerowe sieci komunikacyjne, Reklama online
za pośrednictwem komputerowej sieci komunikacyjnej, Reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, Reklama poprzez przesyłanie materiałów reklamowych online dla
osób trzecich poprzez elektroniczne sieci komunikacyjne,
Reklama poprzez wszystkie publiczne środki komunikacji,
Reklama promocyjna projektów badawczych, Reklama towarów i usług sprzedawców online za pośrednictwem przewodnika online do przeszukiwania, Reklama typu „płać
za kliknięcie”, Reklama w czasopismach, Reklama w czasopismach, broszurach i gazetach, Reklama w Internecie dla osób
trzecich, Reklama w prasie popularnej i profesjonalnej, Reklama, w tym promowanie produktów i usług na rzecz osób
trzecich za pomocą układów ze sponsorami i umów licencyjnych związanych z międzynarodowymi wydarzeniami sportowymi, Reklama za pomocą marketingu bezpośredniego,
Reklama za pośrednictwem telefonu, Reklama za pośrednictwem mediów elektronicznych, w szczególności Internetu,
Reklama za pośrednictwem sieci telefonii komórkowej, Reklama zewnętrzna, Reklamowe i sponsorowane teksty (tworzenie -), Reklamy online, Reklamy prasowe (przygotowywanie -), Reklamy telewizyjne, Reprodukcja materiału reklamowego, Rozwijanie koncepcji reklamowych, Rozpowszechnianie danych związanych z reklamą, Rozwój kampanii promo-
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cyjnych dla przedsiębiorstw, Skomputeryzowana promocja
działalności gospodarczej, Sporządzanie raportów do celów
marketingowych, Teksty (tworzenie reklamowych i sponsorowanych -), Telemarketing, Tworzenie reportaży reklamowych, Tworzenie tekstów reklamowych, Uaktualnianie materiałów reklamowych, Udostępnianie online przewodników
reklamowych zawierających towary i usługi osób trzecich
prowadzących handel online w Internecie, Udostępnianie
raportów marketingowych, Udzielanie informacji dotyczących marketingu, Udzielanie informacji związanych z reklamą, Umieszczanie reklam, Usługi agencji reklamowych, Usługi konsultacyjne dotyczące pozyskiwania sponsorów, Usługi
marketingowe, Usługi marketingowe świadczone za pomocą sieci cyfrowych, Usługi marketingowe za pośrednictwem
wyszukiwarek internetowych, Usługi marketingu bezpośredniego, Usługi marketingu telefonicznego [z wyjątkiem sprzedaży], Usługi merchandisingu, Usługi ogłoszeniowe do celów reklamowych, Usługi planowania w zakresie reklamy,
Usługi promocji działalności gospodarczej świadczone
za pośrednictwem środków audiowizualnych, Usługi promocji działalności gospodarczej świadczone za pośrednictwem
telefonu, Usługi promocji działalności gospodarczej świadczone za pośrednictwem teleksu, Usługi promocyjne i reklamowe, Usługi promocyjne świadczone za pośrednictwem
telefonu, Usługi promocyjno-marketingowe przy użyciu mediów audiowizualnych, Usługi redaktorów w zakresie pisania
tekstów do celów promocyjnych, Usługi reklamowe, Usługi
reklamowe dotyczące inwestycji finansowych, Usługi reklamowe dotyczące nieruchomości, Usługi reklamowe dotyczące usług finansowych, Usługi reklamowe dotyczące gazet, Usługi reklamowe i marketingowe, Usługi reklamowe
i marketingowe świadczone za pomocą mediów społecznościowych, Usługi reklamowe i marketingowe świadczone
kanałów łącznościowych, Usługi reklamowe i marketingowe
świadczone za pośrednictwem bloga, Usługi reklamowe
i marketingowe online, Usługi reklamowe i promocyjne,
Usługi reklamowe i promocyjne w zakresie sprzedaży, Usługi
reklamowe mające na celu promowanie handlu elektronicznego, Usługi reklamowe na rzecz innych, Usługi reklamowe,
promocyjne i public relations, Usługi reklamowe służące
tworzeniu tożsamości korporacyjnej i tożsamości marki,
Usługi reklamowe, w tym reklama on-line w sieci komputerowej, Usługi reklamowe w zakresie promocji usług maklerskich dotyczących akcji i innych papierów wartościowych,
Usługi reklamowe w zakresie sprzedaży towarów, Usługi reklamowe w zakresie komercjalizacji nowych produktów,
Usługi reklamowe za pośrednictwem bazy danych, Usługi
reklamowe za pośrednictwem Internetu, Usługi reklamowe
związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, Usługi
reklamowe związane z rekrutacją personelu, Usługi reklamowe związane z książkami, Usługi reklamowe związane z pracami publicznymi, Usługi reklamowe związane z robotami
publicznymi, Usługi reklamy graficznej, Usługi reklamy prasowej, Usługi reklamy zewnętrznej, Usługi w zakresie marketingu produktów, Usługi w zakresie marketingu gospodarczego, Usługi w zakresie marketingu baz danych, Usługi w zakresie ogłoszeń drobnych, Usługi w zakresie opracowania graficznego do celów reklamowych, Usługi w zakresie promocji,
Usługi w zakresie prezentacji przedsiębiorstw za pośrednictwem Internetu i innych mediów, Usługi w zakresie promocji
działalności gospodarczej świadczone za pośrednictwem
środków audiowizualnych, Usługi w zakresie promocji działalności gospodarczej świadczone za pośrednictwem telefonu, Usługi w zakresie promocji działalności gospodarczej
świadczone za pośrednictwem teleksu, Usługi w zakresie
promocji sprzedaży, Usługi w zakresie publikowania tekstów
reklamowych, Usługi w zakresie reklamy i promocji sprzeda-
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ży, Usługi w zakresie reklamy graficznej, Usługi w zakresie reklamy cyfrowej, Usługi w zakresie reklamy prasowej, Usługi
w zakresie reklamy, Usługi w zakresie tożsamości korporacyjnej, Usługi w zakresie strategii rozwoju marki, Usługi w zakresie tworzenia marki (reklama i promocja), Usługi w zakresie
zakupu środków przekazu [miejsca i czasu w mediach], Usługi wprowadzania produktów na rynek, Usługi współpracy
z blogerami, Usługi zarządzania społecznością online, Usługi
związane z publiczną prezentacją produktów, Wprowadzanie na rynek nowych produktów, Wsparcie w dziedzinie komercjalizacji produktów, Wydawanie i aktualizacja tekstów
reklamowych, Wyświetlanie reklam dla osób trzecich, Wykonywanie materiałów reklamowych, Wydawanie ulotek reklamowych, Zamieszczanie ogłoszeń dla osób trzecich, Zapewnianie rankingów użytkowników w celach handlowych lub
reklamowych, Zapewnianie recenzji użytkowników w celach
handlowych lub reklamowych, Zarządzanie promocją sławnych osób, Zawieranie umów reklamowych na rzecz innych,
Zawieranie umów w zakresie reklamy i promocji na rzecz
osób trzecich, Zestawianie reklam w celu wykorzystania
ich jako strony internetowe, Zestawianie reklam w celu wykorzystania ich na stronach internetowych, 38 Udostępnianie internetowego forum dyskusyjnego, Interaktywne przesyłanie treści wideo przez sieci cyfrowe, Interaktywne usługi
wideotekstowe, Mobilne usługi medialne w postaci elektronicznej transmisji medialnych treści rozrywkowych, Pakietowa transmisja danych i obrazów, Przesyłanie danych za pośrednictwem środków elektronicznych, Przekazywanie informacji za pomocą środków elektronicznych, Przesyłanie
[transmisja] wiadomości, Przesyłanie treści audio-wizualnych
za pośrednictwem satelity lub interaktywnych sieci multimedialnych, Przesyłanie wiadomości, Telekomunikacja informacyjna (w tym strony internetowe), Telekomunikacja informacyjna, Telematyczna komunikacja za pośrednictwem terminali komputerowych, Telematyczna transmisja danych
i przekaz plików, Transfer cyfrowy danych, Transmisja danych,
Transmisja danych na rzecz osób trzecich, Transmisja danych,
wiadomości i informacji, Transmisja dźwięku, wideo i informacji, Transmisja dźwięku przez środki elektroniczne, Transmisja dźwięku za pośrednictwem interaktywnych sieci multimedialnych, Transmisja elektroniczna komunikatów pisemnych, Transmisja filmów wideo, Transmisja informacji do celów biznesowych, Transmisja i odbiór [transmisja] informacji
z baz danych za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnej,
Transmisja informacji giełdowych za pomocą mediów telekomunikacyjnych, Transmisja informacji poprzez systemy
komunikacji wideo, Transmisja informacji poprzez kody telematyczne, Transmisja informacji do celów domowych, Transmisja informacji w dziedzinie audiowizualnej, Transmisja informacji z baz danych za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych, Transmisja informacji za pośrednictwem elektronicznych sieci komunikacyjnych, Transmisja krótkich wiadomości, Transmisja krótkich wiadomości [SMS], obrazów,
mowy, dźwięku, muzyki i komunikatów tekstowych pomiędzy mobilnymi urządzeniami telekomunikacyjnymi, Transmisja nagrań dźwiękowych lub wizualnych za pośrednictwem
sieci, Transmisja obrazu za pośrednictwem interaktywnych
sieci multimedialnych, Transmisja wiadomości i aktualności,
Transmisja wiadomości i obrazów, Usługi agencji prasowej
[komunikacja], Usługi agencji prasowych, Usługi agencji prasowych w zakresie transmisji elektronicznej, Użytkowanie
elektronicznych sieci komunikacyjnych, Użytkowanie sieci
telekomunikacyjnej, Użytkowanie systemów telekomunikacyjnych, Wideokonferencje, Wirtualne pokoje rozmów [chatroom] zakładane poprzez wysyłanie wiadomości tekstowych, Wysyłanie, otrzymywanie i przekazywanie wiadomości, Przesyłanie informacji tekstowej i obrazowej za pomocą

Nr ZT10/2022

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

komputera, 39 Dostawa, wysyłanie i dystrybucja gazet i czasopism, 41 Publikowanie, sprawozdawczość i pisanie tekstów, Usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, Publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, Konferencje (organizowanie i obsługa), Usługi w zakresie szkoleń na odległość,
Usługi nauczania i organizowania konkursów edukacyjnych,
Usługi dotyczące publikowania książek i tekstów innych niż
teksty reklamowe, Publikacja elektroniczna on-line książek
i periodyków, Publikowanie elektroniczne on-line publikacji
zawartych w tej klasie, Organizowanie i prowadzenie seminariów, sympozjów, konferencji, kongresów i zjazdów.
537444
(220) 2021 12 08
BONNIER BUSINESS (POLSKA) SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Puls Biznesu Polska Logistyka

(210)
(731)

(531)

29.01.13, 27.05.01, 26.04.01, 26.04.05, 26.04.18, 26.11.01,
26.11.08
(510), (511) 16 Materiały drukowane, Materiały szkoleniowe
i instruktażowe, Banery wystawowe z papieru, Biuletyny [materiały drukowane], Biuletyny informacyjne, Broszury, Certyfikaty drukowane, Czasopisma branżowe, Czasopisma fachowe, Czasopisma [periodyki], Długopisy kolorowe, Druki, Druki handlowe, Drukowane arkusze informacyjne, Drukowane
ankiety, Drukowane dyplomy [nagrody], Drukowane emblematy, Drukowane etykietki papierowe, Drukowane foldery
informacyjne, Drukowane materiały dydaktyczne, Drukowane materiały ilustracyjne, Drukowane materiały piśmienne,
Drukowane materiały szkoleniowe, Drukowane nagrody,
Drukowane papierowe tablice reklamowe, Drukowane ulotki
informacyjne, Dyplomy drukowane, Etui do notatników, Gazety, Gazety codzienne, Kalendarze, Katalogi, Komunikaty
prasowe [materiały drukowane], Materiały piśmienne, Materiały piśmienne i wyposażenie edukacyjne, Notesy, Notesy
[artykuły papiernicze], Organizery osobiste, Organizery
na biurko, Papierowe artykuły piśmienne, Periodyki, Periodyki [czasopisma], Periodyki drukowane, Plakaty reklamowe,
Plakaty z kartonu, Plakaty wykonane z papieru, Plakietki z tektury, Plakietki papierowe, Plany drukowane, Publikacje drukowane, Publikacje edukacyjne, Publikacje periodyczne drukowane, Publikacje promocyjne, Publikacje reklamowe, Raporty, Reklamy drukowane, Terminarze miesięczne, Terminarze
na biurko, Terminarze [materiały drukowane], Terminarze
kieszonkowe, Terminarze, Wykłady drukowane, 35 Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, Doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie reklamy, marketingu i promocji,
Dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych
i promocyjnych, Oferowanie i wynajem przestrzeni reklamowej, czasu reklamowego i mediów na reklamy, Udostępnianie powierzchni reklamowej, czasu reklamowego i mediów,
Usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych, Usługi public relations, Usługi w zakresie targów
i wystaw handlowych, Usługi w zakresie wystaw i prezentacji
produktów, Administrowanie dotyczące marketingu, Administrowanie konkursami w celach reklamowych, Administrowanie programami motywacyjnymi w celu promowania
sprzedaży towarów i usług dla osób trzecich, Administrowanie zawodami w celach reklamowych, Agencja public relations, Agencje reklamowe, Aktualizowanie informacji reklamowych w komputerowej bazie danych, Analiza odbioru
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reklamy, Analiza reakcji na reklamę i badania rynkowe, Analiza świadomości społecznej w dziedzinie reklamy, Analizy
odbioru reklamy, Analizy w zakresie reklamy, Dokonywanie
uzgodnień w zakresie reklamy, Doradztwo w dziedzinie zarządzania działalnością gospodarczą i marketingu, Dostarczanie biznesowych informacji marketingowych, Dostarczanie informacji marketingowych, Dostarczanie informacji
marketingowej, Dostarczanie informacji marketingowych
za pośrednictwem stron internetowych, Dostarczanie informacji na temat reklamy, Dostarczanie przewodników reklamowych do przeszukiwania konsultowanych online, Działalność reklamowa, w szczególności w dziedzinie sieci telematycznych i telefonicznych, Elektroniczne publikowanie druków w celach reklamowych, Gromadzenie informacji związanych z reklamą, Indeksowanie stron internetowych w celach
handlowych lub reklamowych, Informacja marketingowa,
Kampanie marketingowe, Kompilacja ogłoszeń reklamowych w celu wykorzystania ich jako strony internetowe,
Kompilacja ogłoszeń reklamowych do wykorzystania w formie stron internetowych, Kompilacja ogłoszeń reklamowych
do użytku w Internecie, Kompilacja, produkcja i rozpowszechnianie materiałów reklamowych, Kompilacja reklam,
Kompilacja statystyk związanych z reklamą, Marketing afiliacyjny, Marketing bezpośredni, Marketing cyfrowy, Marketing
dotyczący promocji, Marketing finansowy, Marketing handlowy [inny niż sprzedaż], Marketing imprez i wydarzeń, Marketing internetowy, Marketing referencyjny, Marketing telefoniczny, Marketing towarów i usług na rzecz innych, Marketing ukierunkowany, Marketing w ramach wydawania oprogramowania, Oceny szacunkowe do celów marketingowych,
Ogłoszenia drobne, Opracowywanie i realizacja planów
i koncepcji medialnych i reklamowych, Opracowywanie
kampanii promocyjnych, Opracowywanie strategii i pomysłów marketingowych, Opracowywanie i wdrażanie strategii
marketingowych na rzecz innych, Optymalizacja dla wyszukiwarek internetowych, Optymalizacja stron internetowych,
Optymalizacja wyszukiwarek do celów promocji dodatkowej, Organizacja i przeprowadzanie wydarzeń marketingowych, Organizacja i przeprowadzanie imprez reklamowych,
Organizowanie i prowadzenie promocyjnych imprez marketingowych na rzecz osób trzecich, Organizowanie i przeprowadzanie wydarzeń promocyjnych, Organizowanie losowania nagród w celach promocyjnych, Organizowanie losowania nagród w celach reklamowych, Planowanie strategii
marketingowych, Pośrednictwo w zakresie reklamy, Poszukiwania w zakresie patronatu, Prezentacja firm oraz ich towarów i usług w internecie, Produkcja filmów reklamowych,
Produkcja i dystrybucja reklam radiowych i telewizyjnych,
Produkcja materiałów reklamowych i reklam, Produkcja materiałów reklamowych, Produkcja nagrań dźwiękowych
do celów marketingowych, Produkcja nagrań dźwiękowych
do celów reklamowych, Produkcja nagrań dźwiękowych
w celach reklamowych, Produkcja nagrań wideo do celów
reklamowych, Produkcja nagrań wideo w celach reklamowych, Produkcja nagrań wideo w celach marketingowych,
Produkcja reklam, Produkcja wizualnych materiałów reklamowych, Profilowanie konsumentów do celów komercyjnych lub marketingowych, Projektowanie badań marketingowych, Projektowanie broszur reklamowych, Projektowanie logo reklamowych, Projektowanie materiałów reklamowych, Projektowanie ulotek reklamowych, Promocja online
sieci komputerowych i stron internetowych, Promocja, reklama i marketing stron internetowych on-line, Promocja sprzedaży, Promocja sprzedaży dla osób trzecich, Promowanie
działalności gospodarczej, Promowanie [reklama] działalności gospodarczej, Promowanie sprzedaży przy użyciu mediów audiowizualnych, Promowanie sprzedaży towarów
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i usług innych podmiotów za pośrednictwem imprez promocyjnych, Promowanie towarów i usług osób trzecich, Promowanie towarów i usług osób trzecich przez sieci komputerowe i komunikacyjne, Promowanie towarów i usług osób
trzecich za pośrednictwem programów kart lojalnościowych, Promowanie towarów i usług osób trzecich poprzez
preferowany przez klienta program, Promowanie towarów
i usług osób trzecich za pośrednictwem reklam na stronach
internetowych, Promowanie towarów i usług osób trzecich
w Internecie, Promowanie towarów i usług osób trzecich
za pośrednictwem globalnych sieci komputerowych, Promowanie usług finansowych i ubezpieczeniowych, na rzecz
stron trzecich, Promowanie usług ubezpieczeniowych
w imieniu osób trzecich, Promowanie wydarzeń specjalnych,
Przygotowanie i rozmieszczanie reklam, Przygotowanie materiałów reklamowych, Przygotowywanie audiowizualnych
prezentacji do użytku w reklamie, Przygotowywanie dokumentów reklamowych, Przygotowywanie handlowych tekstów reklamowych, Przygotowywanie i rozmieszczanie reklam, Przygotowywanie kampanii reklamowych, Przygotowywanie i umieszczanie reklam na rzecz osób trzecich, Przygotowywanie i umieszczanie reklam zewnętrznych na rzecz
osób trzecich, Przygotowywanie materiałów reklamowych,
Przygotowywanie materiałów promocyjnych i merchandisingowych dla osób trzecich, Przygotowywanie planów
marketingowych, Publikowanie materiałów reklamowych,
Publikowanie materiałów reklamowych online, Publikowanie
tekstów reklamowych, Redagowanie tekstów reklamowych,
Reklama, Reklama banerowa, Reklama bezpośredniej odpowiedzi, Reklama biznesowych stron internetowych, Reklama
i marketing, Reklama i usługi reklamowe, Reklama online poprzez komputerowe sieci komunikacyjne, Reklama online
za pośrednictwem komputerowej sieci komunikacyjnej, Reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, Reklama poprzez przesyłanie materiałów reklamowych online dla
osób trzecich poprzez elektroniczne sieci komunikacyjne,
Reklama poprzez wszystkie publiczne środki komunikacji,
Reklama promocyjna projektów badawczych, Reklama towarów i usług sprzedawców online za pośrednictwem przewodnika online do przeszukiwania, Reklama typu „płać
za kliknięcie”, Reklama w czasopismach, Reklama w czasopismach, broszurach i gazetach, Reklama w Internecie dla osób
trzecich, Reklama w prasie popularnej i profesjonalnej, Reklama, w tym promowanie produktów i usług na rzecz osób
trzecich za pomocą układów ze sponsorami i umów licencyjnych związanych z międzynarodowymi wydarzeniami sportowymi, Reklama za pomocą marketingu bezpośredniego,
Reklama za pośrednictwem telefonu, Reklama za pośrednictwem mediów elektronicznych, w szczególności Internetu,
Reklama za pośrednictwem sieci telefonii komórkowej, Reklama zewnętrzna, Reklamowe i sponsorowane teksty (tworzenie -), Reklamy online, Reklamy prasowe (przygotowywanie -), Reklamy telewizyjne, Reprodukcja materiału reklamowego, Rozwijanie koncepcji reklamowych, Rozpowszechnianie danych związanych z reklamą, Rozwój kampanii promocyjnych dla przedsiębiorstw, Skomputeryzowana promocja
działalności gospodarczej, Sporządzanie raportów do celów
marketingowych, Teksty (tworzenie reklamowych i sponsorowanych -), Telemarketing, Tworzenie reportaży reklamowych, Tworzenie tekstów reklamowych, Uaktualnianie materiałów reklamowych, Udostępnianie online przewodników
reklamowych zawierających towary i usługi osób trzecich
prowadzących handel online w Internecie, Udostępnianie
raportów marketingowych, Udzielanie informacji dotyczących marketingu, Udzielanie informacji związanych z reklamą, Umieszczanie reklam, Usługi agencji reklamowych, Usługi konsultacyjne dotyczące pozyskiwania sponsorów, Usługi
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marketingowe, Usługi marketingowe świadczone za pomocą sieci cyfrowych, Usługi marketingowe za pośrednictwem
wyszukiwarek internetowych, Usługi marketingu bezpośredniego, Usługi marketingu telefonicznego [z wyjątkiem sprzedaży], Usługi merchandisingu, Usługi ogłoszeniowe do celów reklamowych, Usługi planowania w zakresie reklamy,
Usługi promocji działalności gospodarczej świadczone
za pośrednictwem środków audiowizualnych, Usługi promocji działalności gospodarczej świadczone za pośrednictwem
telefonu, Usługi promocji działalności gospodarczej świadczone za pośrednictwem teleksu, Usługi promocyjne i reklamowe, Usługi promocyjne świadczone za pośrednictwem
telefonu, Usługi promocyjno-marketingowe przy użyciu mediów audiowizualnych, Usługi redaktorów w zakresie pisania
tekstów do celów promocyjnych, Usługi reklamowe, Usługi
reklamowe dotyczące inwestycji finansowych, Usługi reklamowe dotyczące nieruchomości, Usługi reklamowe dotyczące usług finansowych, Usługi reklamowe dotyczące gazet, Usługi reklamowe i marketingowe, Usługi reklamowe
i marketingowe świadczone za pomocą mediów społecznościowych, Usługi reklamowe i marketingowe świadczone
kanałów łącznościowych, Usługi reklamowe i marketingowe
świadczone za pośrednictwem bloga, Usługi reklamowe
i marketingowe online, Usługi reklamowe i promocyjne,
Usługi reklamowe i promocyjne w zakresie sprzedaży, Usługi
reklamowe mające na celu promowanie handlu elektronicznego, Usługi reklamowe na rzecz innych, Usługi reklamowe,
promocyjne i public relations, Usługi reklamowe służące
tworzeniu tożsamości korporacyjnej i tożsamości marki,
Usługi reklamowe, w tym reklama on-line w sieci komputerowej, Usługi reklamowe w zakresie promocji usług maklerskich dotyczących akcji i innych papierów wartościowych,
Usługi reklamowe w zakresie sprzedaży towarów, Usługi reklamowe w zakresie komercjalizacji nowych produktów,
Usługi reklamowe za pośrednictwem bazy danych, Usługi
reklamowe za pośrednictwem Internetu, Usługi reklamowe
związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, Usługi
reklamowe związane z rekrutacją personelu, Usługi reklamowe związane z książkami, Usługi reklamowe związane z pracami publicznymi, Usługi reklamowe związane z robotami
publicznymi, Usługi reklamy graficznej, Usługi reklamy prasowej, Usługi reklamy zewnętrznej, Usługi w zakresie marketingu produktów, Usługi w zakresie marketingu gospodarczego, Usługi w zakresie marketingu baz danych, Usługi w zakresie ogłoszeń drobnych, Usługi w zakresie opracowania graficznego do celów reklamowych, Usługi w zakresie promocji,
Usługi w zakresie prezentacji przedsiębiorstw za pośrednictwem Internetu i innych mediów, Usługi w zakresie promocji
działalności gospodarczej świadczone za pośrednictwem
środków audiowizualnych, Usługi w zakresie promocji działalności gospodarczej świadczone za pośrednictwem telefonu, Usługi w zakresie promocji działalności gospodarczej
świadczone za pośrednictwem teleksu, Usługi w zakresie
promocji sprzedaży, Usługi w zakresie publikowania tekstów
reklamowych, Usługi w zakresie reklamy i promocji sprzedaży, Usługi w zakresie reklamy graficznej, Usługi w zakresie reklamy cyfrowej, Usługi w zakresie reklamy prasowej, Usługi
w zakresie reklamy, Usługi w zakresie tożsamości korporacyjnej, Usługi w zakresie strategii rozwoju marki, Usługi w zakresie tworzenia marki (reklama i promocja), Usługi w zakresie
zakupu środków przekazu [miejsca i czasu w mediach], Usługi wprowadzania produktów na rynek, Usługi współpracy
z blogerami, Usługi zarządzania społecznością online, Usługi
związane z publiczną prezentacją produktów, Wprowadzanie na rynek nowych produktów, Wsparcie w dziedzinie komercjalizacji produktów, Wydawanie i aktualizacja tekstów
reklamowych, Wyświetlanie reklam dla osób trzecich, Wyko-
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nywanie materiałów reklamowych, Wydawanie ulotek reklamowych, Zamieszczanie ogłoszeń dla osób trzecich, Zapewnianie rankingów użytkowników w celach handlowych lub
reklamowych, Zapewnianie recenzji użytkowników w celach
handlowych lub reklamowych, Zarządzanie promocją sławnych osób, Zawieranie umów reklamowych na rzecz innych,
Zawieranie umów w zakresie reklamy i promocji na rzecz
osób trzecich, Zestawianie reklam w celu wykorzystania
ich jako strony internetowe, Zestawianie reklam w celu wykorzystania ich na stronach internetowych, 38 Udostępnianie internetowego forum dyskusyjnego, Interaktywne przesyłanie treści wideo przez sieci cyfrowe, Interaktywne usługi
wideotekstowe, Mobilne usługi medialne w postaci elektronicznej transmisji medialnych treści rozrywkowych, Pakietowa transmisja danych i obrazów, Przesyłanie danych za pośrednictwem środków elektronicznych, Przekazywanie informacji za pomocą środków elektronicznych, Przesyłanie
[transmisja] wiadomości, Przesyłanie treści audio-wizualnych
za pośrednictwem satelity lub interaktywnych sieci multimedialnych, Przesyłanie wiadomości, Telekomunikacja informacyjna (w tym strony internetowe), Telekomunikacja informacyjna, Telematyczna komunikacja za pośrednictwem terminali komputerowych, Telematyczna transmisja danych
i przekaz plików, Transfer cyfrowy danych, Transmisja danych,
Transmisja danych na rzecz osób trzecich, Transmisja danych,
wiadomości i informacji, Transmisja dźwięku, wideo i informacji, Transmisja dźwięku przez środki elektroniczne, Transmisja dźwięku za pośrednictwem interaktywnych sieci multimedialnych, Transmisja elektroniczna komunikatów pisemnych, Transmisja filmów wideo, Transmisja informacji do celów biznesowych, Transmisja i odbiór [transmisja] informacji
z baz danych za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnej,
Transmisja informacji giełdowych za pomocą mediów telekomunikacyjnych, Transmisja informacji poprzez systemy
komunikacji wideo, Transmisja informacji poprzez kody telematyczne, Transmisja informacji do celów domowych, Transmisja informacji w dziedzinie audiowizualnej, Transmisja informacji z baz danych za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych, Transmisja informacji za pośrednictwem elektronicznych sieci komunikacyjnych, Transmisja krótkich wiadomości, Transmisja krótkich wiadomości [SMS], obrazów,
mowy, dźwięku, muzyki i komunikatów tekstowych pomiędzy mobilnymi urządzeniami telekomunikacyjnymi, Transmisja nagrań dźwiękowych lub wizualnych za pośrednictwem
sieci, Transmisja obrazu za pośrednictwem interaktywnych
sieci multimedialnych, Transmisja wiadomości i aktualności,
Transmisja wiadomości i obrazów, Usługi agencji prasowej
[komunikacja], Usługi agencji prasowych, Usługi agencji prasowych w zakresie transmisji elektronicznej, Użytkowanie
elektronicznych sieci komunikacyjnych, Użytkowanie sieci
telekomunikacyjnej, Użytkowanie systemów telekomunikacyjnych, Wideokonferencje, Wirtualne pokoje rozmów [chatroom] zakładane poprzez wysyłanie wiadomości tekstowych, Wysyłanie, otrzymywanie i przekazywanie wiadomości, Przesyłanie informacji tekstowej i obrazowej za pomocą
komputera, 39 Dostawa, wysyłanie i dystrybucja gazet i czasopism, 41 Publikowanie, sprawozdawczość i pisanie tekstów, Usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, Publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, Konferencje (organizowanie i obsługa), Usługi w zakresie szkoleń na odległość,
Usługi nauczania i organizowania konkursów edukacyjnych,
Usługi dotyczące publikowania książek i tekstów innych niż
teksty reklamowe, Publikacja elektroniczna on-line książek
i periodyków, Publikowanie elektroniczne on-line publikacji
zawartych w tej klasie, Organizowanie i prowadzenie seminariów, sympozjów, konferencji, kongresów i zjazdów.
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537529
(220) 2021 12 09
WENTA JANUSZ WE-MET PRZEDSIĘBIORSTWO
HANDLOWE, Kamienica Królewska
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WE-MET
(210)
(731)

(531) 26.04.01, 26.04.03, 26.04.05, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 40 Recykling metali, Złomowanie pojazdów.
(210)
(731)
(540)
(540)

537601
(220) 2021 12 09
POLSKA FUNDACJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, Szczecin
(znak słowno-graficzny)
PFP POLSKA FUNDACJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

(531) 02.01.23, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 Usługi doradcze w zarządzaniu działalnością
gospodarczą, Usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej, Usługi ekspertów w zakresie efektywności biznesowej, Usługi pośrednictwa biznesowego dotyczące kontaktowania ze sobą potencjalnych inwestorów prywatnych
z przedsiębiorcami potrzebującymi finansowania, Usługi
w zakresie nabywania produktów i usług dla osób trzecich,
36 Usługi badań dotyczących finansów, Usługi finansowania, Usługi funduszy zapomogowych, 41 Usługi w zakresie
oświaty, 42 Badania naukowe, Badania w zakresie ochrony
środowiska naturalnego, Działalność naukowa i naukowo-techniczna, Usługi doradcze w dziedzinie technologii, Usługi świadczone przez laboratoria naukowe, 45 Usługi alternatywnego rozwiązywania sporów, Usługi prawne związane
z negocjacją kontraktów dla osób trzecich, Usługi w zakresie
przygotowywania dokumentów prawnych.
537606
(220) 2021 12 10
COOL PLACE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kobyłka
(540) (znak słowny)
(540) My nie lecimy w coolki
(510), (511) 35 Usługi handlu detalicznego i hurtowego
w zakresie materiałów budowlanych (w tym pokryć dachowych, akcesoriów dachowych, materiałów izolacyjnych i wykończeniowych związanych z wykonaniem pokryć dachowych, okien, przeszkleń, świetlików, rynien, rur spustowych,
drewna konstrukcyjnego, drewna budowlanego, drewna
wykończeniowego, elementów elewacyjnych, elementów
i systemów kominowych, wentylacyjnych, rekuperacyjnych,
klimatyzacyjnych), usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej
w związku z akcesoriami metalowymi, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w związku z pokryciami podłogowymi,
usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w związku z pokryciami ściennymi, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej
w związku z instalacjami sanitarnymi, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w związku z urządzeniami wodociągo(210)
(731)
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wymi, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w związku
z grzejnikami, dystrybucja materiałów reklamowych, komputerowe zarządzanie plikami, pozyskiwanie i systematyzacja danych do komputerowych baz danych, organizowanie
wystaw w celach handlowych lub reklamowych, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich,
pokazy towarów, promocja sprzedaży dla osób trzecich,
reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, reklamy,
rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, wyszukiwanie
w komputerowych bazach danych, zarządzanie zbiorami informatycznymi, zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych
towarów pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupować te towary na stronie internetowej dotyczącej sprzedaży
materiałów budowlanych, akcesoriów metalowych, pokryć
podłogowych, pokryć ściennych, instalacji sanitarnych, urządzeń wodociągowych, grzejników, zgrupowanie na rzecz
osób trzecich różnych towarów pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupować te towary w sklepie lub hurtowni
z materiałami budowlanymi, akcesoriami metalowymi, pokryciami podłogowymi, pokryciami ściennymi, instalacjami
sanitarnymi, urządzeniami wodociągowymi, grzejnikami.
537659
(220) 2021 12 13
X LOGISTIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Barszczówka
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) X LOGISTIC
(210)
(731)

(531) 26.04.04, 26.04.09, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17, 29.01.04
(510), (511) 20 Pojemniki do pakowania z tworzyw sztucznych, 39 Przewóz samochodami ciężarowymi, transport
i wyładunek odpadów.
537726
(220) 2021 12 14
STRACH MIROSŁAW, STRACH EUGENIUSZ
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE
EXCELL SPÓŁKA CYWILNA, Górny Bór
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FIRMINT

(210)
(731)
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(540) an-kaDent

(531)

26.01.05, 26.11.02, 26.11.06, 26.11.12, 24.17.25, 27.05.05,
27.05.17, 29.01.12
(510), (511) 44 Usługi dentystyczne, usługi kliniki dentystycznej, usługi medyczne, informacja medyczna, konsultacje medyczne, usługi ortodontyczne, badania rentgenowskie w celach medycznych, usługi w zakresie chirurgii diagnostycznej, usługi w zakresie leczenie chirurgicznego.
537807
(220) 2021 12 16
ORLEN OIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(554) (znak przestrzenny)
(540) PLATINUM classic

(210)
(731)

(531)

01.15.15, 01.15.21, 19.07.07, 25.01.15, 26.13.25, 27.05.01,
27.05.05, 27.05.17, 29.01.15
(510), (511) 4 Oleje samochodowe, w tym napędowe, silnikowe, Oleje przemysłowe, smary, parafina, paliwa.
(210)
(731)
(540)
(540)

537834
(220) 2021 12 17
SINGH JOGINDER, Łódź
(znak słowno-graficzny)
IK INDIA KEBAB

(531) 26.13.25, 29.01.14, 27.05.03, 27.05.05, 27.05.17
(510), (511) 34 Środki aromatyzujące do tytoniu, inne niż
olejki eteryczne.

(531) 01.15.05, 08.05.01, 08.05.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 43 Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, Usługi w zakresie przygotowywania jedzenia i napojów.

(210) 537796
(220) 2021 12 15
(731) LUFT-LIS IZABELA AN-KADENT, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)

(210) 537838
(220) 2021 12 17
(731) BORCZYK SYLWIA, Dziwnów
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) BS BEAUTY STUDIO

(531)

03.07.17, 26.11.02, 26.11.08, 27.05.01, 27.05.11, 27.05.17,
27.05.24, 29.01.12
(510), (511) 44 Usługi kosmetyczne, Usługi doradcze dotyczące kosmetyków, Usługi w zakresie porad kosmetycznych,
Usługi zabiegów kosmetycznych na twarz i ciało, Usługi salonów fryzjersko-kosmetycznych.
537845
(220) 2021 12 17
PLAST-MET-CENTRUM-SYSTEMY OGRODZENIOWE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Trzebnica
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PLASTMET SYSTEMY OGRODZENIOWE CENTRUM
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(540) herbaLOVE
(510), (511) 30 Herbata mrożona, Nielecznicze napoje herbaciane, Napoje na bazie herbaty z owocowymi dodatkami
smakowymi, 32 Napoje bezalkoholowe, Napoje orzeźwiające, Napoje zawierające witaminy, Napoje na bazie owoców,
Napoje mrożone na bazie owoców, Napoje bezalkoholowe
zawierające soki owocowe, Napoje bezalkoholowe o smaku herbaty, Napoje na bazie wody zawierające ekstrakty
z herbaty.
537999
(220) 2021 12 22
NDLS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NewDataLabS Ułatwiamy pracę z danymi
(210)
(731)

(210)
(731)

(531) 26.04.02, 26.04.22, 27.05.01, 29.01.03, 29.01.06, 29.01.12
(510), (511) 6 Bramy metalowe zwłaszcza garażowe i przemysłowe, w tym segmentowe roletowe i unoszone, drzwi
i okna metalowe, skrzydła drzwi metalowe, ościeżnice metalowe oraz ich elementy do drzwi, bram i okien, metalowe
zamki drzwiowe nieelektryczne, okładziny dla budownictwa
i boazerie metalowe, prowadnice dla segmentów bram, rolki
jezdne metalowe, metalowe osie przegubu, sprężyny metalowe, panele do bram segmentowych i roletowych, w tym
wypełnione izolacją, ogrodzenia metalowe, w tym słupki
i przęsła ogrodzeniowe, furtki, bramy do ogrodzeń, w tym
przesuwne, barierki metalowe, budowlane konstrukcje metalowe, w tym szkielety ramowe, wiaty i zadaszenia metalowe, lekkie budowle i ściany metalowe.
(210)
(731)
(540)
(540)

537874
(220) 2021 12 18
PANPHILOV SERGEY, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
ABBA

(531) 27.05.01, 26.04.01, 26.04.18, 26.04.19, 29.01.12
(510), (511) 45 Usługi doradztwa w zakresie własności intelektualnej dla organizacji non-profit.
(210) 537953
(220) 2021 12 20
(731) HERBAPOL-LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA, Lublin
(540) (znak słowny)

(531) 20.05.07, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 42 Usługi w zakresie technologii informacyjnych, Doradztwo, konsultacje i informacja w zakresie technologii informacyjnych, Hosting, oprogramowanie jako
usługa oraz wypożyczanie oprogramowania komputerowego, Rozwój, programowanie i wdrażanie oprogramowania
komputerowego, Usługi w zakresie kopiowania i konwersji
danych, usługi kodowania danych, Usługi w zakresie ochrony, bezpieczeństwa i odzyskiwania systemów informatycznych, Administracja serwerów, Administrowanie prawami
użytkowników w sieciach komputerowych, Aktualizowanie
banków pamięci systemów komputerowych, Aktualizowanie stron internetowych dla osób trzecich, Analizy komputerowe, Analizy systemów komputerowych, Badania dotyczące przetwarzania danych, Badania przy użyciu analiz
porównawczych w zakresie wydajności systemów komputerowych, Badania przy użyciu analiz porównawczych w zakresie efektywności systemów komputerowych, Badania
techniczne dotyczące komputerów, Badania w dziedzinie
sztucznej inteligencji, Badania w dziedzinie technologii informacyjnej, Badania w dziedzinie technologii przetwarzania
danych, Badania z zakresu skomputeryzowanej automatyzacji procesów technicznych, Badania związane ze skomputeryzowaną automatyzacją procesów administracyjnych,
Badania związane ze skomputeryzowaną automatyzacją
procesów przemysłowych, Doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa internetowego, Doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa danych, Eksploracja danych, Integracja systemów
i sieci komputerowych, Inżynieria komputerowa, Konserwacja oprogramowania do przetwarzania danych, Monitoring
systemów komputerowych przy użyciu dostępu zdalnego,
Opracowywanie i testowanie metod przetwarzania danych,
algorytmów i oprogramowania, Opracowywanie systemów
do przesyłania danych, Opracowywanie systemów komputerowych, Opracowywanie systemów przechowywania
danych, Opracowywanie systemów przetwarzania danych,
Planowanie, projektowanie i rozwój stron internetowych online na rzecz osób trzecich, Projektowanie i opracowywanie
systemów do wprowadzania, wyprowadzania, przetwarzania, wyświetlania i przechowywania danych, Projektowanie
i opracowywanie systemów do przechowywania danych,
Projektowanie i opracowywanie systemów do wyświetlania
danych, Projektowanie i opracowywanie systemów przetwarzania danych, Projektowanie i opracowywanie systemów
do wprowadzania danych, Projektowanie i opracowywanie
oprogramowania do elektronicznych baz danych, Projekto-
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wanie i opracowywanie systemów komputerowych, Projektowanie systemów magazynowania danych, Projektowanie,
tworzenie i programowanie stron internetowych, Przygotowywanie programów komputerowych do przetwarzania danych, Systemy komputerowe (Analizy -), Tworzenie
i prowadzenie stron internetowych na telefony komórkowe,
Tworzenie platform komputerowych na rzecz osób trzecich, Udzielanie informacji na temat projektowania i opracowywania oprogramowania, systemów i sieci komputerowych, Umożliwianie tymczasowego użytkowania narzędzi
do opracowywania oprogramowania dostępnych online
nie do pobrania, Usługi diagnostyki komputerowej, Usługi
inżynieryjne w zakresie komputerów, Usługi komputerowe
do analizy danych, Usługi migracji danych, Usługi podmiotów zewnętrznych w dziedzinie informatyki, Usługi technologiczne w zakresie komputerów, Usługi w zakresie badań
komputerowych, Zarządzanie projektami informatycznymi
w dziedzinie elektronicznego przetwarzania danych [EDP],
Zarządzanie projektami komputerowymi, Zarządzanie projektami w zakresie technologii informacyjnych, Zarządzanie
usługami w zakresie technologii informacyjnych [ITSM], Zdalne administrowanie serwerem.
538000
(220) 2021 12 22
NDLS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NDLS

(210)
(731)

(531) 20.05.07, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 42 Usługi w zakresie technologii informacyjnych, Doradztwo, konsultacje i informacja w zakresie technologii informacyjnych, Hosting, oprogramowanie jako usługa
oraz wypożyczanie oprogramowania komputerowego, Rozwój, programowanie i wdrażanie oprogramowania komputerowego, Usługi w zakresie kopiowania i konwersji danych,
usługi kodowania danych, Usługi w zakresie ochrony, bezpieczeństwa i odzyskiwania systemów informatycznych, Wypożyczanie sprzętu i urządzeń komputerowych, Administracja
serwerów, Administrowanie prawami użytkowników w sieciach komputerowych, Aktualizowanie banków pamięci
systemów komputerowych, Aktualizowanie stron internetowych dla osób trzecich, Analizy komputerowe, Analizy systemów komputerowych, Badania dotyczące przetwarzania danych, Badania przy użyciu analiz porównawczych w zakresie
wydajności systemów komputerowych, Badania przy użyciu
analiz porównawczych w zakresie efektywności systemów
komputerowych, Badania w dziedzinie sztucznej inteligencji, Badania w dziedzinie technologii informacyjnej, Badania
w dziedzinie technologii przetwarzania danych, Badania
związane ze skomputeryzowaną automatyzacją procesów
przemysłowych, Diagnozowanie problemów ze sprzętem
komputerowym przy użyciu oprogramowania, Doradztwo
w dziedzinie bezpieczeństwa internetowego, Doradztwo
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w dziedzinie bezpieczeństwa danych, Eksploracja danych,
Integracja systemów i sieci komputerowych, Konserwacja
oprogramowania do przetwarzania danych, Monitoring
systemów komputerowych przy użyciu dostępu zdalnego,
Obsługiwanie wyszukiwarek, Opracowywanie i testowanie
metod przetwarzania danych, algorytmów i oprogramowania, Opracowywanie systemów do przesyłania danych, Opracowywanie systemów komputerowych, Opracowywanie
systemów przechowywania danych, Opracowywanie systemów przetwarzania danych, Planowanie, projektowanie
i rozwój stron internetowych online na rzecz osób trzecich,
Projektowanie i opracowywanie systemów do wprowadzania, wyprowadzania, przetwarzania, wyświetlania i przechowywania danych, Projektowanie i opracowywanie systemów
do przechowywania danych, Projektowanie i opracowywanie systemów do wyświetlania danych, Projektowanie i opracowywanie systemów przetwarzania danych, Projektowanie
i opracowywanie systemów do wprowadzania danych,
Projektowanie i opracowywanie oprogramowania do elektronicznych baz danych, Projektowanie i opracowywanie
systemów komputerowych, Projektowanie systemów magazynowania danych, Projektowanie, tworzenie i programowanie stron internetowych, Przygotowywanie programów
komputerowych do przetwarzania danych, Systemy komputerowe (Analizy -), Tworzenie i prowadzenie stron internetowych na telefony komórkowe, Tworzenie platform komputerowych na rzecz osób trzecich, Udzielanie informacji
na temat projektowania i opracowywania oprogramowania,
systemów i sieci komputerowych, Umożliwianie tymczasowego użytkowania narzędzi do opracowywania oprogramowania dostępnych online nie do pobrania, Usługi analityczne
w zakresie komputerów, Usługi diagnostyki komputerowej,
Usługi doradcze i informacyjne w zakresie komputerowych
urządzeń peryferyjnych, Usługi komputerowe do analizy
danych, Usługi konfiguracji sieci komputerowych, Usługi migracji danych, Usługi podmiotów zewnętrznych w dziedzinie
informatyki, Usługi w zakresie badań komputerowych, Usługi w zakresie projektowania i programowania komputerów,
Wykrywanie i usuwanie usterek w sprzęcie i oprogramowaniu komputerowym, Zapewnianie infrastruktury centrów danych, Zarządzanie projektami informatycznymi w dziedzinie
elektronicznego przetwarzania danych [EDP], Zarządzanie
projektami komputerowymi, Zarządzanie projektami w zakresie technologii informacyjnych, Zdalne administrowanie
serwerem.
(210)
(731)
(540)
(540)

538009
(220) 2021 12 22
LISIECKI PAWEŁ, Plewiska
(znak słowno-graficzny)
WHITE FOX SERVICES

(531) 03.01.08, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 37 Czyszczenie aut, Czyszczenie higieniczne
[pojazdy], Czyszczenie i mycie samochodów, Czyszczenie
pojazdów, Czyszczenie pokryć podłogowych, Czyszczenie
samochodów, Kompleksowe czyszczenie samochodów,
Kompleksowe czyszczenie pojazdów, Wypożyczanie maszyn i urządzeń do czyszczenia, mycia i suszenia, Udzielanie

Nr ZT10/2022

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

informacji związanych z wypożyczaniem urządzeń do mycia
samochodów, Wynajem maszyn do czyszczenia dywaników
i chodników, Wynajem maszyn do czyszczenia mebli tapicerowanych, Wynajem sprzętu do czyszczenia, Wynajem sprzętu
do konserwacji pojazdów, Wynajem urządzeń do czyszczenia,
Udzielanie informacji, porad i konsultacji na temat czyszczenia,
Udzielanie informacji związanych z usługami pralniczymi.
(210)
(731)
(540)
(540)

538042
(220) 2021 12 21
ZWIĄZEK POLSKIE MIĘSO, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
PORK QUALITY SYSTEM Quality Standard

(531) 03.04.18, 25.01.15, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 29 Wieprzowina, Mięso wieprzowe, Podroby
wieprzowe, Kości wieprzowe, Słonina wieprzowa, Wędliny
wieprzowe, Wyroby z mięsa wieprzowego, Przetwory z mięsa
wieprzowego, Wyroby garmażeryjne z wieprzowiny, Dania gotowe i półprodukty z wieprzowiny, Smalec wieprzowy, Żelatyna
wieprzowa, Ekstrakty mięsne z wieprzowiny, Buliony i wywary
z wieprzowiny, Wyroby, przetwory, dania gotowe i półprodukty
zawierające wieprzowinę, 35 Usługi prowadzenia sklepu, usługi
prowadzenia sprzedaży detalicznej i hurtowej oraz sprzedaży
z wykorzystaniem telekomunikacji i Internetu: wieprzowiny,
mięsa wieprzowego, podrobów wieprzowych, kości wieprzowych, słoniny wieprzowej, wędlin wieprzowych, wyrobów
z mięsa wieprzowego, przetworów z mięsa wieprzowego,
wyrobów garmażeryjnych z wieprzowiny, dań gotowych i półproduktów z wieprzowiny, smalcu wieprzowego, żelatyny wieprzowej, ekstraktów mięsnych z wieprzowiny, bulionów i wywarów z wieprzowiny, wyrobów, przetworów, dań gotowych
i półproduktów zawierających wieprzowinę, 39 Transport świń,
Transport tuczników, 40 Ubój świń, Ubój tuczników, Rozbiór
tusz wieprzowych, Usługi przetwórstwa wieprzowiny, Obróbka
ubocznych produktów uboju tuczników.
538043
(220) 2021 12 21
POLSKI ZWIĄZEK HODOWCÓW I PRODUCENTÓW
TRZODY CHLEWNEJ POLSUS, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PORK QUALITY SYSTEM Quality Standard

(210)
(731)

39

(531) 03.04.18, 25.01.15, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 31 Świnie, Tuczniki, 35 Usługi prowadzenia
sprzedaży detalicznej oraz hurtowej świń i tuczników,
39 Transport świń, Transport tuczników, 44 Usługi hodowli
świń, Usługi w zakresie chowu tuczników.
538070
(220) 2021 12 24
MAKOWSKA KAROLINA, Białystok;
MAKSIMIUK WALDEMAR, Białystok
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MAKOWSKA RADCA PRAWNY SP. K.
(210)
(731)

(531) 26.03.03, 26.03.04, 26.03.05, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 45 Doradztwo prawne, Doradztwo prawne
w dziedzinie opodatkowania, Doradztwo związane z osobistymi sprawami prawnymi, Pomoc prawna przy tworzeniu
umów, Porady prawne i zastępstwo procesowe, Pośrednictwo w procedurach prawnych, Profesjonalne usługi doradcze dotyczące zagadnień prawnych, Sporządzanie ekspertyz prawnych, Udzielanie informacji związanej ze sprawami
prawnymi, Udzielanie informacji dotyczących usług prawnych, Udzielanie opinii prawnych przez ekspertów, Usługi
informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące zagadnień prawnych, Usługi informacyjne w odniesieniu do kwestii prawnych, Usługi prawne, Usługi prawne świadczone
w związku z procesami sądowymi, Usługi prawne związane
z prowadzeniem działalności gospodarczej, Usługi radców
prawnych, Usługi w zakresie doradztwa prawnego, Usługi
w zakresie przygotowywania dokumentów prawnych, Usługi związane z przeniesieniem tytułu własności [usługi prawne], Uwierzytelnianie dokumentów prawnych.
(551) wspólne prawo ochronne
(210)
(731)
(540)
(540)

538095
(220) 2021 12 23
DINO POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Krotoszyn
(znak słowno-graficzny)
Warzyw moc

(531) 05.07.02, 18.01.08, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 29 Warzywa, owoce i grzyby konserwowane, Suszone, gotowane, mrożone, owoce kandyzowane,
Warzywa kwaszone, Marynaty warzywne, Pikle, Żelatyna
do celów spożywczych, Galaretki, Galaretki owocowe, Konfitury, Dżemy, Marmolada, Konserwy, Jaja, Ekstrakty warzywne do gotowania [soki], Koncentraty soków warzywnych
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do konsumpcji, Zagęszczone sosy pomidorowe, Przecier
i koncentrat pomidorowy, Przeciery owocowe i warzywne,
Musy owocowe, Dipy, Produkty z nasion roślin strączkowych,
Rośliny strączkowe konserwowane, Groch konserwowany,
Przetwory warzywne, Warzywa kwaszone, Kapusta biała
kwaszona, Kapusta czerwona kwaszona, Ogórki kwaszone,
Sałatki owocowe i warzywne, Sałatki warzywne z dodatkiem
owoców, Sałatki owocowo-warzywne z dodatkiem przypraw
i/lub ziół, Chrupki ziemniaczane, Chipsy ziemniaczane, Chipsy owocowe, Chipsy warzywne, Chrupki owocowe, Mrożone
dania gotowe z warzyw, Mrożone warzywa z dodatkiem sosów i/lub ziół i/lub przypraw, Mrożone mieszanki warzywne
z dodatkiem sosów i/lub ziół i/lub przypraw, Mrożone mieszanki warzywne z dodatkiem ziemniaków i/lub ryżu i/Iub
kasz i/lub makaronów, Mrożone mieszanki warzywne z dodatkiem ziemniaków i/lub ryżu i/lub kasz i/lub makaronów
i sosów, Mrożone mieszanki warzywno-mięsne z dodatkiem
ziemniaków i/lub ryżu i/lub kasz i/lub makaronów z przyprawami i/lub sosami, Przetwory warzywno-mięsne i mięsne,
Dania gotowe warzywno-mięsne i mięsne, Mrożone przetwory i dania gotowe warzywno-mięsne i mięsne, Mrożone
dania gotowe wegetariańskie, Oliwki konserwowane, Bakalie, Zupy, Zupy błyskawiczne i typu instant, Buliony, Preparaty
do produkcji bulionu, Składniki do wytwarzania bulionów
i zup, Koncentraty rosołowe, Koncentraty zup.
(210) 538137
(220) 2021 12 27
(731) FLIS KATARZYNA LE COEUR, Żółwin
(540) (znak słowny)
(540) Le Coeur
(510), (511) 3 Olejki esencjonalne i ekstrakty aromatyczne,
Preparaty do czyszczenia i odświeżania, Preparaty do pielęgnacji zwierząt, Środki toaletowe, Preparaty toaletowe, Balsamy do opalania [kosmetyki], Błyszczyki do ust [kosmetyki],
Koncentraty nawilżające [kosmetyki], Kosmetyki, Kosmetyki brązująco-opalizujące, Kosmetyki dla dzieci, Kosmetyki
dla zwierząt, Kosmetyki do cery zmarszczkowej, Kosmetyki
do pielęgnacji urody, Kosmetyki do pielęgnacji skóry, Kosmetyki do rzęs, Kosmetyki do stosowania na skórę, Kosmetyki
do ust, Kosmetyki do użytku osobistego, Kosmetyki do włosów, Kosmetyki funkcjonalne, Kosmetyki i preparaty kosmetyczne, Kosmetyki naturalne, Kosmetyki nielecznicze, Kosmetyki nielecznicze i preparaty toaletowe, Kosmetyki organiczne, Kosmetyki przeznaczone do suchej skóry, Kosmetyki
w formie mleczek, Kosmetyki w formie olejków, Kosmetyki
w formie żeli, Kosmetyki w gotowych zestawach, Kosmetyki
w postaci kremów, Kosmetyki w postaci płynów, Kosmetyki
zawierające keratynę, Kosmetyki zawierające kwas hialuronowy, Kosmetyki zawierające pantenol, Kremy chroniące
przed słońcem [kosmetyki], Kremy do ciała [kosmetyki], Kremy do pielęgnacji skóry [kosmetyki], Kremy do twarzy i ciała [kosmetyki], Kremy do twarzy [kosmetyki], Kremy na noc
[kosmetyki], Kremy samoopalające [kosmetyki], Kremy tonizujące [kosmetyki], Maseczki do skóry [kosmetyki], Maseczki
zwężające pory stosowane jako kosmetyki, Mieszanki do rozjaśniania skóry [kosmetyki], Mleczka do opalania [kosmetyki], Nawilżające balsamy do ciała [kosmetyki], Nawilżające
balsamy do skóry [kosmetyki], Nawilżające kremy do skóry
[kosmetyki], Olejki do ciała [kosmetyki], Olejki do pielęgnacji
skóry [kosmetyki], Olejki po opalaniu [kosmetyki], Peelingi
do twarzy [kosmetyki], Pianki [kosmetyki], Płynne kremy [kosmetyki], Płyny do mycia twarzy [kosmetyki], Płyny do pielęgnacji skóry [kosmetyki], Płyny do twarzy [kosmetyki], Preparaty do samoopalania [kosmetyki], Preparaty do wybielania
skóry [kosmetyki], Produkty powlekające usta [kosmetyki], Produkty przeciwsłoneczne do ust [kosmetyki], Środki
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do oczyszczania skóry twarzy [kosmetyki], Środki nawilżające
do twarzy [kosmetyki], Środki nawilżające [kosmetyki], Środki nawilżające przeciw starzeniu się do użytku jako kosmetyki, Toniki do twarzy [kosmetyki], Toniki [kosmetyki], Żele
do twarzy i ciała [kosmetyki], Żele po opalaniu [kosmetyki],
Żele nawilżające [kosmetyki], 35 Usługi handlu detalicznego
związane ze sprzedażą subskrybowanych pudełek zawierających kosmetyki.
(210)
(731)
(540)
(540)

538170
(220) 2021 12 24
SOSNOWSKI JERZY, Kraków
(znak słowno-graficzny)
„Orbit”

(531) 27.05.01, 24.17.01, 26.11.01, 26.11.08
(510), (511) 43 Usługi gastronomiczne.
(210)
(731)
(540)
(540)

538173
(220) 2021 12 28
WIŚNIEWSKA AGNIESZKA, Konin
(znak słowno-graficzny)
YOCHI SPA

(531) 26.01.12, 26.11.01, 26.11.08, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 Olejki esencjonalne i ekstrakty aromatyczne,
Środki toaletowe, Preparaty toaletowe, 10 Urządzenia i przyrządy do fizjoterapii, Aparatura do zabiegów fizjoterapeutycznych, 35 Pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, Usługi
reklamowe, promocyjne i marketingowe, Administrowanie
i organizacja usług sprzedaży wysyłkowej, Administrowanie
sprzedażą, Analiza cen, Gromadzenie proponowanych ofert
w przetargach, Konsultacje w zakresie technik sprzedaży
i programów sprzedaży, Nabywanie towarów i usług dla innych firm, Nabywanie towarów w imieniu innych przedsiębiorstw, Negocjowanie i rozliczanie transakcji handlowych
dla osób trzecich, Negocjowanie i zawieranie transakcji
handlowych dla osób trzecich za pośrednictwem systemów
telekomunikacji, Negocjowanie transakcji handlowych dla
osób trzecich, Negocjowanie umów kupna i sprzedaży towarów, Organizacja subskrypcji do czasopism w formacie
elektronicznym, Organizowanie prezentacji osób w celach
biznesowych w związku z zakupem i sprzedażą produktów, Organizowanie zakupów zbiorowych, Organizowanie
zakupu towarów na rzecz osób trzecich, Porady odnośnie
handlu wymiennego, Organizowanie usług wynikających
z umów z osobami trzecimi w zakresie handlu, Organizowa-
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nie subskrypcji w zakresie publikacji online dla osób trzecich,
Pośrednictwo w działalności handlowej dla osób trzecich,
Pośrednictwo w kontaktach handlowych i gospodarczych,
Pośrednictwo w kontraktach na kupno i sprzedaż produktów, Pośrednictwo w zakresie transakcji handlowych i umów
handlowych, Pośrednictwo w zawieraniu umów kupna
i sprzedaży na rzecz osób trzecich, Pośredniczenie i zawieranie transakcji handlowych na rzecz osób trzecich, Pośredniczenie i zawieranie transakcji handlowych dla osób trzecich,
Pośredniczenie w umowach dotyczących sprzedaży i zakupu towarów, Pozyskiwanie kontraktów na kupno i sprzedaż
towarów, Pozyskiwanie umów kupna i sprzedaży towarów
i usług, na rzecz innych, Pozyskiwanie umów dla osób trzecich, Pozyskiwanie umów na rzecz innych, odnośnie kupna
i sprzedaży towarów, Pozyskiwanie umów na rzecz osób
trzecich związanych ze sprzedażą towarów, Pozyskiwanie
umów na rzecz innych odnośnie świadczenia usług, Pozyskiwanie umów na zakup i sprzedaż towarów i usług, Prenumerata gazet dla osób trzecich, Przygotowanie i zawieranie transakcji handlowych na rzecz osób trzecich, Reklamowanie usług innych dostawców, umożliwiając klientom
dogodne obejrzenie i porównanie usług tych dostawców,
Telemarketing, Udostępnianie porad dotyczących produktów konsumenckich w zakresie oprogramowania, Udzielanie
informacji konsumenckich o produktach w zakresie kosmetyków, Usługi doradcze dotyczące zakupu towarów na rzecz
osób trzecich, Usługi doradcze dotyczące zakupu towarów
w imieniu firm, Usługi w zakresie nabywania bonów na rzecz
innych, Usługi w zakresie kupna, Usługi w zakresie nabywania dla osób trzecich - zakupy produktów i usług dla innych
przedsiębiorstw, Usługi w zakresie zamówień online, Usługi
zarządzania sprzedażą, Usługi zlecania na zewnątrz w zakresie organizacji zaopatrzenia towarów na rzecz innych,
Zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, Zarządzanie
w zakresie zamówień handlowych, Zarządzanie w zakresie
zamówień, 44 Usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody
ludzi, Usługi w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi, Higiena
i pielęgnacja urody istot ludzkich, Higiena i pielęgnacja urody
dla ludzi.
538178
(220) 2021 12 28
RISE 360 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) rise360

(210)
(731)

(531) 27.05.01
(510), (511) 35 Marketing ukierunkowany, Marketing finansowy, Marketing telefoniczny, Marketing bezpośredni,
Marketing afiliacyjny, Marketing internetowy, Marketing referencyjny, Marketing cyfrowy, Kampanie marketingowe,
Informacja marketingowa, Usługi marketingowe, Reklama
i marketing, Marketing dotyczący promocji, Administrowanie dotyczące marketingu, Usługi marketingu bezpośredniego, Analiza marketingowa nieruchomości, Usługi agencji
marketingowych, Dostarczanie informacji marketingowej,
Projektowanie badań marketingowych, Opracowywanie ankiet marketingowych, Planowanie strategii marketingowych,
Udostępnianie raportów marketingowych, Prowadzenie
badań marketingowych, Przygotowywanie planów marketingowych, Usługi doradcze w zakresie marketingu, Usługi
doradztwa w zakresie marketingu, Analiza trendów marketingowych, Analiza w zakresie marketingu, Opracowywanie

41

strategii i pomysłów marketingowych, Zarządzanie personelem zajmującym się marketingiem, Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, Doradztwo specjalistyczne w zakresie marketingu, Reklama za pomocą marketingu bezpośredniego, Promocja, reklama i marketing stron internetowych
on-line, Dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych, Organizowanie i prowadzenie promocyjnych imprez marketingowych na rzecz osób trzecich,
41 Wykłady na temat umiejętności marketingowych, Usługi
szkoleniowe dotyczące marketingu w handlu detalicznym,
Kursy szkoleniowe w zakresie planowania strategicznego
związanego z reklamą, promocją, marketingiem i biznesem,
Organizowanie konferencji związanych z reklamą, Organizowanie seminariów związanych z reklamą.
538189
(220) 2021 12 28
BROWAR MIESZCZAŃSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) BROWAR MIESZCZAŃSKI
(510), (511) 32 Piwo, Piwo bezalkoholowe, Barley Wine
[piwo], Brzeczka piwna, Brzeczka słodowa, Czarne piwo
[piwo ze słodu palonego], Imitacja piwa, Mineralizowane
piwa, Napoje bezalkoholowe o smaku piwa, Napoje na bazie
piwa, Piwa o małej zawartości alkoholu, Piwa smakowe, Indyjskie piwa jasne ale (IPA), Piwo jasne typu ale, Piwo o smaku kawy, Piwo pełne jasne, Piwo pszeniczne, Piwo rzemieślnicze, Piwo słodowe, Piwo typu koźlak, Piwo typu saison, Porter
[rodzaj mocnego, ciemnego piwa], Shandy [napój składający
się z piwa i lemoniady], Stout [rodzaj mocnego, ciemnego
piwa], 35 Usługi sprzedaży detalicznej w związku z piwem,
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z piwem, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z napojami bezalkoholowymi,
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z napojami bezalkoholowymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z preparatami do produkcji napojów alkoholowych, Usługi sprzedaży
hurtowej w związku z preparatami do produkcji napojów
alkoholowych, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z napojami alkoholowymi (z wyjątkiem piwa), Usługi sprzedaży detalicznej w związku z napojami alkoholowymi (z wyjątkiem
piwa), Organizacja wydarzeń komercyjnych, Marketing imprez i wydarzeń, Udostępnianie i wynajem powierzchni reklamowej, Usługi reklamowe w zakresie promocji sprzedaży
napojów, Organizacja i przeprowadzanie wystaw w ramach
targów handlowych, Organizowanie i prowadzenie targów
biznesowych, Organizowanie i prowadzenie targów i wystaw w celach handlowych, Organizacja wystaw dla biznesu
lub handlu, Organizowanie i prowadzenie targów i wystaw
w celach reklamowych, Organizowanie imprez, wystaw,
targów i pokazów do celów handlowych, promocyjnych
i reklamowych, Usługi w zakresie: organizacji i zarządzania
przedsięwzięciami inwestycyjnymi w celu budowy i/lub
przygotowaniu obiektów mieszkalnych i niemieszkalnych
przeznaczonych do sprzedaży, wynajmowania, użyczenia,
Reklamowanie nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych, Obsługa marketingowa obrotu nieruchomościami,
Wynajmowanie przestrzeni reklamowej, Usługi informacyjne
i doradcze dla konsumentów w zakresie wyboru nabywanych towarów, Zarządzanie mieszkaniami, Administrowanie
sprzedażą, Usługi handlu detalicznego w zakresie żywności,
36 Wynajem biur do coworkingu, Wynajem nieruchomości
i majątku, Wynajem powierzchni biurowej, Wynajem pomieszczeń handlowych, Administrowanie i zarządzanie nieruchomościami, w tym kompleksami handlowymi, usługowymi i rozrywkowymi, Sponsorowanie imprez kulturalnych,
Zarządzanie nieruchomościami, Organizowanie wynajmu
(210)
(731)
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nieruchomości, Usługi w zakresie nieruchomości, Usługi zarządzania nieruchomościami w zakresie osiedli mieszkaniowych, Usługi agencji nieruchomości dotyczące sprzedaży
i wynajmu budynków, Usługi agencji nieruchomości związane z kupnem i sprzedażą budynków, Organizowanie wynajmu mieszkań, Usługi w zakresie zakwaterowań, Udzielanie informacji dotyczących nieruchomości, Wynajmowanie
centrów handlowych, Wynajem sal wystawowych, Zarządzanie budynkami, Zarządzanie lokalami niemieszkalnymi,
Zarządzanie nieruchomością, Usługi w zakresie: organizacji
i zarządzania finansowaniem przedsięwzięć inwestycyjnych
polegających na budowie i/lub przygotowaniu obiektów
mieszkalnych i niemieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży, Finansowanie inwestycji budowlanych, Finansowanie
projektów deweloperskich, Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, Sprzedaż obiektów i lokali mieszkalnych i niemieszkalnych, Wynajem mieszkań i pomieszczeń biurowych,
Dzierżawa lub wynajem budynków, Wynajem lokali na cele
biurowe, Wynajem i dzierżawa zakwaterowania stałego,
Udzielanie informacji związanych z wynajmem budynków,
Usługi agencji nieruchomości w zakresie wynajmu budynków, Doradztwo w zakresie inwestycji mieszkaniowych,
Administrowanie sprawami finansowymi dotyczącymi nieruchomości, Administrowanie nieruchomościami, Agencje
nieruchomości, Usługi agencji pośrednictwa nieruchomości
mieszkaniowych, Usługi agencji w zakresie komercyjnych
nieruchomości, Usługi związane z majątkiem nieruchomym, Pobieranie czynszu, Usługi zarządzania inwestycjami
w zakresie nieruchomości, Usługi finansowe, Organizowanie
kredytów, 37 Budowanie nieruchomości, Budowa nieruchomości komercyjnych, Budowa nieruchomości mieszkalnych,
40 Usługi browarnicze, Usługi destylacji alkoholu, Usługi pasteryzacji żywności i napojów, Warzenie piwa, 41 Imprezy
kulturalne, Organizowanie imprez rekreacyjnych, Organizowanie imprez edukacyjnych, Informacja o imprezach rozrywkowych, Organizacja imprez rozrywkowych, Usługi wynajmu
związane ze sprzętem i obiektami dla edukacji, rozrywki,
sportu i kultury, Organizowanie konferencji, wystaw i konkursów, Organizowanie warsztatów, Administrowanie [organizacja] działalnością kulturalną, Administrowanie [organizacja] usługami rozrywkowymi, Organizacja wystaw do celów
kulturalnych lub edukacyjnych, Przeprowadzanie wydarzeń
sportowych, Organizacja wystaw w celach szkoleniowych,
Organizowanie gier i konkursów, Organizowanie wydarzeń
kulturalnych, Organizowanie konferencji, Organizowanie
wystaw edukacyjnych, Organizowanie wystaw do celów
rozrywkowych, Organizowanie widowisk w celach edukacyjnych, Organizowanie spotkań i konferencji, Organizowanie
seminariów, Organizowanie pokazów w celach kulturalnych,
Organizowanie pokazów w celach edukacyjnych, Organizowanie wystaw w celach kulturalnych, Organizowanie wystaw
w celach kulturalnych lub edukacyjnych, Prowadzenie wystaw w celach edukacyjnych, Prowadzenie wystaw w celach
rozrywkowych, Usługi konsultacyjne w dziedzinie zawodów
kulinarnych, Usługi w zakresie wystaw w celach edukacyjnych, Usługi w zakresie wystaw dla celów rozrywkowych, Organizacja i przeprowadzanie imprez rozrywkowych na żywo,
Wynajem pomieszczeń koncertowych, Udostępnianie pomieszczeń do celów rozrywkowych, Usługi galerii sztuki,
Organizowanie festiwali, Usługi klubów [dyskotek], Organizowanie spektakli rozrywkowych, Prezentacja filmów, 43 Organizacja przyjęć weselnych [miejsca], Udostępnianie obiektów
i sprzętu na targi i wystawy, Udostępnianie obiektów i sprzętu na wystawy, Udostępnianie obiektów i sprzętu na zjazdy,
Udostępnianie pomieszczeń na spotkania, Usługi w zakresie
zapewniania obiektów na spotkania, Bary przekąskowe, Bary
szybkiej obsługi [snack-bary], Herbaciarnie, Kafeterie [bufety],

Nr ZT10/2022

Lodziarnie, Oferowanie żywności i napojów dla gości, Oferowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach, Oferowanie żywności i napojów w bistrach, Oferowanie żywności
i napojów w restauracjach i barach, Pizzerie, Przygotowywanie i zaopatrywanie w żywność i napoje do bezpośredniego spożycia, Przygotowywanie posiłków, Puby, Restauracje
samoobsługowe, Serwowanie jedzenia i napojów, Serwowanie napojów alkoholowych, Serwowanie napojów w małych
browarniach, Serwowanie napojów w pubach z browarem,
Serwowanie żywności i napojów dla gości, Usługi barowe,
Usługi herbaciarni, Usługi koktajlbarów, Usługi ogródków
piwnych, Usługi restauracyjne, Usługi w zakresie bankietów,
Usługi w zakresie jedzenia na wynos, Zapewnianie pomieszczeń na uroczystości, Usługi zaopatrzenia w napoje, Usługi
zaopatrzenia w żywność, Wynajem pomieszczeń na uroczystości towarzyskie, Udostępnianie pomieszczeń i urządzeń
do obsługi wydarzeń, udostępnianie biur, udostępnianie pomieszczeń na posiedzenia, Udostępnianie obiektów i sprzętu na bankiety i uroczystości towarzyskie na specjalne okazje.
538199
(220) 2021 12 28
POLSKI FUNDUSZ FOTOWOLTAICZNY SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PFF
(210)
(731)

(531) 01.15.09, 01.03.15, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 4 Energia elektryczna wytwarzana z energii słonecznej, 36 Finansowanie inwestycji.
(210)
(731)
(540)
(540)

538323
(220) 2021 12 31
WARSZTOCKA ALEKSANDRA, Pęcice Małe
(znak słowno-graficzny)
AKADEMIA SZCZĘŚLIWEGO CZŁOWIEKA

(531) 26.01.04, 26.11.01, 26.11.08, 26.11.13, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 9 E-booki, Mobilne aplikacje, Aplikacje do pobrania, Edukacyjne aplikacje komputerowe, Edukacyjne aplikacje mobilne, Aplikacje biurowe i biznesowe, Oprogramowanie edukacyjne, Oprogramowanie komputerowe, Oprogramowanie biznesowe, Oprogramowanie komputerowe
[programy], Oprogramowanie biznesowe interaktywne,
Oprogramowanie do zarządzania personelem, Oprogramowanie do aplikacji Internetowych, 35 Doradztwo w zakresie
efektywności biznesowej, Usługi ekspertów w zakresie efektywności biznesowej, Doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, Organizowanie i prowadzenie spotkań biznesowych,
Doradztwo profesjonalne w zakresie zarządzania personelem, Doradztwo w zakresie planowania kariery, Doradztwo
w zakresie rekrutacji personelu, Dobór personelu dla osób
trzecich, Doradztwo w zakresie zarządzania personelem, Doradztwo w zakresie zarządzania personelem i zatrudniania,
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Doradztwo w zakresie zasobów ludzkich, Doradztwo związane z wyborem kadry kierowniczej, Zarządzanie zasobami
ludzkimi i usługi rekrutacji personelu, Ocena potrzeb personelu, Pomoc w zarządzaniu personelem, Przeprowadzanie
programów motywacyjnych dla pracowników, Zarządzanie
personelem, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Doradztwo
biznesowe, Rekrutacja personelu, Doradztwo i konsultacje
w zakresie działalności gospodarczej, Biznesowe usługi doradcze i konsultacyjne, Doradztwo w zakresie zarządzania
dotyczące obsadzania stanowisk, Doradztwo w zakresie
zarządzania dotyczące rekrutacji personelu, Organizowanie
i prowadzenie spotkań biznesowych, Organizowanie prezentacji osób w celach biznesowych, Planowanie spotkań
biznesowych, 41 Organizowanie warsztatów, Prowadzenie
warsztatów - szkolenia, Organizacja warsztatów i seminariów,
Coaching w zakresie życia osobistego - life coaching, Usługi
szkoleniowe lub edukacyjne w dziedzinie life coachingu,
Szkolenia biznesowe, Szkolenia w zakresie umiejętności biznesowych, Prowadzenie warsztatów edukacyjnych w dziedzinie biznesu, Trening rozwoju osobistego, Kursy w zakresie
rozwoju osobistego, Kursy szkoleniowe w zakresie rozwoju
osobistego, Organizowanie spotkań i konferencji, Organizowanie konferencji związanych z biznesem, Prowadzenie kursów, seminariów i warsztatów, Organizowanie i prowadzenie
warsztatów szkoleniowych, Szkolenia edukacyjne, Kursy samoświadomości - szkolenia, Szkolenia dla dorosłych, Usługi
szkolenia dla personelu, Warsztaty w celach edukacyjnych,
Warsztaty w celach szkoleniowych, Coaching w zakresie życia osobistego - life coaching, Doradztwo w zakresie szkoleń
biznesowych, Budowanie zespołu - edukacja, Doradztwo
szkoleniowe w zakresie zarządzania, Doradztwo w zakresie
szkolenia i doskonalenia zawodowego, Doradztwo zawodowe i coaching, Edukacja dorosłych, Organizacja i przeprowadzanie seminariów szkoleniowych, Organizacja i przeprowadzanie kursów edukacyjnych, Organizowanie edukacyjnych
wycieczek z przewodnikiem, Organizowanie i prowadzenie
warsztatów, szkoleń, Organizowanie i prowadzenie wykładów w celach edukacyjnych, Organizowanie i prowadzenie
wykładów w celach szkoleniowych, Organizowanie szkoleń
biznesowych.
538359
(220) 2022 01 03
STOWARZYSZENIE STUDENTÓW I ABSOLWENTÓW
UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO, Rzeszów
(540) (znak słowny)
(540) Klub Pod Palmą
(510), (511) 41 Koncerty muzyczne, Dyskoteki, Usługi klubów nocnych, Usługi rozrywkowe świadczone w klubach
nocnych.
(210)
(731)

(210) 538372
(220) 2022 01 04
(731) ROMANOWSKI SŁAWOMIR Z. E. WOLT, Gołdap
(540) (znak graficzny)
(540)

43

(531) 03.09.16, 03.09.24, 29.01.08
(510), (511) 16 Drukowane materiały szkoleniowe, Materiały
szkoleniowe i instruktażowe, Książki edukacyjne, 39 Usługi doradztwa turystycznego i informacji turystycznej,
Udzielanie informacji turystycznej za pomocą komputera, Organizacja wycieczek, Organizacja wycieczek turystycznych, 41 Wydawanie przewodników turystycznych,
Publikowanie przewodników, map turystycznych, spisów
i wykazów miast online i nie do pobrania, do użytku przez
podróżnych, Publikowanie przewodników edukacyjnych
i szkoleniowych, Pokazy filmów wideo, Świadczenie usług
rozrywkowych za pośrednictwem filmów wideo, Świadczenie usług rozrywkowych za pośrednictwem publikacji,
Usługi rozrywkowe w zakresie dzielenia się nagraniami
audio i wideo, Produkcja nagrań wideo, Produkcja nagrań
dźwiękowych i/lub wideo, Produkcja edukacyjnych nagrań
dźwiękowych i wideo, Usługi rozrywkowe w formie wideo,
Udostępnianie rozrywki wideo za pomocą strony internetowej, Udostępnianie rozrywki w postaci klipów filmowych
za pomocą internetu, Montaż taśm wideo, Prezentacja nagrań wideo, Edycja nagrań wideo, Produkcja szkoleniowych
filmów wideo, Produkcja filmów szkoleniowych, Organizowanie kursów instruktażowych dla turystów, Organizowanie kursów instruktażowych, Szkolenie i instruktaż, Prowadzenie kursów, Prowadzenie kursów instruktażowych,
Prowadzenie kursów edukacyjnych, Prowadzenie kursów
instruktażowych, edukacyjnych i szkoleniowych dla młodych ludzi i dorosłych, Prowadzenie kursów, seminariów
i warsztatów, Zapewnianie kursów edukacyjnych, Zapewnianie kursów instruktażowych, Zapewnianie kursów szkoleniowych w zakresie sportu, Zapewnianie kursów szkoleniowych, Zapewnianie kursów szkoleniowych online,
Organizowanie kursów wykorzystujących metody nauczania na odległość, Nauczanie, trening i instruktaż sportowy,
Publikowanie materiałów drukowanych, innych niż teksty
reklamowe, w formie elektronicznej, Publikowanie druków,
również w formie elektronicznej, innych niż do celów reklamowych, Publikowanie druków w formie elektronicznej
w Internecie, Publikowanie druków w formie elektronicznej, Publikowanie drukowanych materiałów edukacyjnych,
Publikowanie materiałów drukowanych, Publikowanie materiałów drukowanych, innych niż teksty reklamowe, Publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, Publikowanie tekstów i obrazów, w tym w formie elektronicznej,
innych niż do celów reklamowych, Pisanie i publikowanie
tekstów, innych niż teksty reklamowe, Publikowanie, sprawozdawczość i pisanie tekstów, Publikowanie tekstów edukacyjnych, Produkcja filmów wideo, Publikowanie drogą
elektroniczną, Kursy instruktażowe, Instruktaż w zakresie
ćwiczeń fizycznych, Publikowanie literatury instruktażowej, Publikowanie książek instruktażowych, Usługi w zakresie instruktażu sportowego, Zapewnianie instruktażu
i sprzętu w dziedzinie ćwiczeń fizycznych, Zapewnianie instruktażu związanego z ćwiczeniami, Zapewnianie kursów
instruktażowych dla młodych ludzi, Publikowanie on-line
elektronicznych książek i czasopism, Publikowanie książek
i czasopism elektronicznych online, Publikowanie materiałów drukowanych i publikacji drukowanych, Publikowanie
katalogów dotyczących turystyki, Publikowanie katalogów
dotyczących podróży, Publikowanie dydaktycznych materiałów edukacyjnych, Publikowanie elektroniczne, Publikowanie książek, Publikowanie książek edukacyjnych.
(210) 538387
(220) 2022 01 04
(731) Nomad Foods Europe Ipco Limited, Feltham, GB
(540) (znak słowny)

44

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

(540) GREEN CUISINE
(510), (511) 29 Mrożone, gotowe i zapakowane posiłki składające się głównie z warzyw, orzechów, zbóż, roślin strączkowych, soi, grzybów, jaj, serwatki, mleka, białka morskiego
i/lub roślinnego, Mrożone, gotowe i zapakowane posiłki
wegetariańskie składające się głównie z warzyw, sera, fasoli,
tofu, orzechów, zbóż, roślin strączkowych, soi, grzybów, jaj,
serwatki, mleka, białka morskiego i/lub roślinnego, Owoce
i warzywa konserwowane, suszone i gotowane, Przetworzone warzywa i owoce, Burgery warzywne, Kiełbaski wegetariańskie, Pulpety wegetariańskie, Tofu, Soja [przetworzona],
Serwatka, Warzywa mrożone, Rośliny strączkowe, Mrożone gotowe mieszanki warzyw, orzechów, zbóż i/lub roślin
strączkowych, Zupy, Falafel, Produkty spożywcze z białka roślinnego, Produkty spożywcze z białka orzechów, Produkty
spożywcze z białka mleka, Produkty spożywcze z białka jaj,
Produkty spożywcze z białka sojowego, Produkty spożywcze z białka serwatkowego, Produkty spożywcze z białka
morskiego, Produkty spożywcze z białka grzybów, Rośliny
strączkowe przetworzone, Formowane teksturowane białko
roślinne do użytku jako substytut mięsa.

Nr ZT10/2022

(540) JUŻ CZAS

(531) 27.05.01, 17.01.19, 26.04.16
(510), (511) 45 Usługi pogrzebowe, Usługi kremacyjne.
(210)
(731)
(540)
(540)

538445
(220) 2022 01 05
DAO THI HA AN-SON, Zielona Góra
(znak słowno-graficzny)
AN - SON

538399
(220) 2022 01 04
AMMOK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mińsk Mazowiecki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AMMOK
(210)
(731)

(531)

(531)

02.03.02, 02.03.30, 01.15.05, 26.04.14, 26.04.22, 26.04.13,
26.11.13, 27.05.01, 27.05.24, 29.01.12
(510), (511) 3 Perfumy, esencje i olejki eteryczne, Aromaty
i olejki eteryczne, Naturalne olejki eteryczne, Olejki eteryczne
o zastosowaniu kosmetycznym, Olejki eteryczne do produkcji wyrobów zapachowych, Olejki eteryczne do wytwarzania preparatów inhalacyjnych, Ekstrakty aromatyczne, 5 Sole
trzeźwiące, Kompozycje pobudzające oddychanie, Środki
pobudzające oddychanie.
538443
(220) 2022 01 05
WOŹNA MARTA ZAKŁAD POGRZEBOWY ANIMUS,
Lublin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ELISIUM24

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 27.07.01, 16.01.11, 17.01.02
(510), (511) 45 Usługi pogrzebowe, Usługi kremacyjne.
538444
(220) 2022 01 05
WOŹNA MARTA ZAKŁAD POGRZEBOWY ANIMUS,
Lublin
(540) (znak słowno-graficzny)

(210)
(731)

27.05.01, 29.01.12, 01.01.02, 01.01.10, 04.03.03, 25.01.09,
25.01.25
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej i usługi sprzedaży detalicznej online związane z następującymi produktami: błyskawiczne zupy miso, buliony, preparaty do produkcji bulionu, burgery z tofu, chipsy ziemniaczane, Usługi
sprzedaży detalicznej i usługi sprzedaży detalicznej online
związane z następującymi produktami: dania gotowe,
w skład których wchodzą przede wszystkim fermentowane
warzywa, wieprzowina i tofu, Usługi sprzedaży detalicznej
i usługi sprzedaży detalicznej online związane z następującymi produktami: dania gotowe, składające się głównie
z pasty sojowej i tofu w gęstym sosie, drób, dziczyzna, dżemy, ekstrakty mięsne, Usługi sprzedaży detalicznej i usługi
sprzedaży detalicznej online związane z następującymi produktami: ekstrakty alg do celów spożywczych, galaretki, gotowe posiłki, gotowane owoce, gotowe dania składające się
głównie z mięsa, Usługi sprzedaży detalicznej i usługi sprzedaży detalicznej online związane z następującymi produktami: grzyby, grzyby konserwowane, hamburgery, hummus
[pasta z ciecierzycy], Usługi sprzedaży detalicznej i usługi
sprzedaży detalicznej online związane z następującymi produktami: jaja, jaja ptasie i produkty z jaj, klej rybi spożywczy,
kiszone warzywa [kimchi], kiszone warzywa, Usługi sprzedaży detalicznej i usługi sprzedaży detalicznej online związane
z następującymi produktami: koncentraty na bazie owoców
przeznaczone do gotowania, koncentraty na bazie warzyw
przeznaczone do gotowania, koncentraty rosołowe, Usługi
sprzedaży detalicznej i usługi sprzedaży detalicznej online
związane z następującymi produktami: konserwy mięsne,
konserwy rybne, kotlety sojowe, kotlety z tofu, krokiety, margaryna, masło, mielonki [konserwy], migdały mielone, Usługi sprzedaży detalicznej i usługi sprzedaży detalicznej online związane z następującymi produktami: mięso i wędliny,
mleko, mrożone owoce, napoje na bazie mleka kokosowego, napoje na bazie mleka migdałowego, napoje na bazie
mleka orzechowego, napoje na bazie soi, Usługi sprzedaży
detalicznej i usługi sprzedaży detalicznej online związane
z następującymi produktami: nasiona przetworzone, nasio-
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na roślin strączkowych, oleje i tłuszcze jadalne, oleje spożywcze, oliwa z oliwek, Usługi sprzedaży detalicznej i usługi
sprzedaży detalicznej online związane z następującymi produktami: opiekane wodorosty, orzechy, orzechy preparowane, orzechy ziemne przetworzone, owoce konserwowane,
owoce gotowane, owoce konserwowane, owoce przetworzone, Usługi sprzedaży detalicznej i usługi sprzedaży detalicznej online związane z następującymi produktami: owoce
w puszkach, owocowe pasty do smarowania, pasty mleczne
do smarowania, Usługi sprzedaży detalicznej i usługi sprzedaży detalicznej online związane z następującymi produktami: pasty z cukinii, pasty z owoców tłoczonych, pasty
do smarowania na bazie warzyw, pasty na bazie orzechów,
Usługi sprzedaży detalicznej i usługi sprzedaży detalicznej
online związane z następującymi produktami: pektyny
do celów kulinarnych, pyłki kwiatowe jako żywność, pikle,
poczwarki jedwabnika do spożycia przez ludzi, Usługi sprzedaży detalicznej i usługi sprzedaży detalicznej online związane z następującymi produktami: preparaty do produkcji
bulionu, przeciery warzywne, przekąski na bazie owoców,
przekąski na bazie warzyw, przekąski na bazie tofu, Usługi
sprzedaży detalicznej i usługi sprzedaży detalicznej online
związane z następującymi produktami: przetwory do zup
jarzynowych, ryby, sałatki owocowe, sałatki warzywne, Usługi sprzedaży detalicznej i usługi sprzedaży detalicznej online
związane z następującymi produktami: skorupiaki nieżywe,
smalec, smażone kawałki tofu, soczewica konserwowana,
soja konserwowana spożywcza, soki roślinne do gotowania,
surowce do produkcji tłuszczy jadalnych, Usługi sprzedaży
detalicznej i usługi sprzedaży detalicznej online związane
z następującymi produktami: suszone grzyby jadalne, suszone owoce, tahini [pasta z ziarna sezamowego], trufle konserwowane, warzywa, warzywa gotowane, Usługi sprzedaży
detalicznej i usługi sprzedaży detalicznej online związane
z następującymi produktami: warzywa liofilizowane, warzywa konserwowane, warzywa mrożone, warzywa przetworzone, warzywa suszone, Usługi sprzedaży detalicznej i usługi sprzedaży detalicznej online związane z następującymi
produktami: warzywa w puszkach, warzywne pasty do smarowania, wodorosty konserwowe, wywary, zupy, składniki
do sporządzania zup, zupy błyskawiczne, żelatyna, żywność
preparowana i przekąski słone, Usługi sprzedaży detalicznej
i usługi sprzedaży detalicznej online związane z następującymi produktami: aromaty do ciast inne niż oleje esencyjne,
aromaty do napojów, aromaty do napojów inne niż esencje,
aromaty do żywności, azjatyckie pikle nadziewane, Usługi
sprzedaży detalicznej i usługi sprzedaży detalicznej online
związane z następującymi produktami: bułki nadziewane,
bułki nadziewane tofu, bułki nadziewane tofu i warzywami,
ciasto, ciasta mączne, ciasto na ciastka, Usługi sprzedaży detalicznej i usługi sprzedaży detalicznej online związane z następującymi produktami: ciastka ryżowe, cienkie kawałki
ciasta do przyrządzania tortilli, dania gotowe suche lub
w płynie, zawierające głównie ryż, Usługi sprzedaży detalicznej i usługi sprzedaży detalicznej online związane z następującymi produktami: dania liofilizowane, których głównym składnikiem jest makaron, dania liofilizowane, których
głównym składnikiem jest ryż, Usługi sprzedaży detalicznej
i usługi sprzedaży detalicznej online związane z następującymi produktami: dodatki smakowe do napojów, inne niż
olejki eteryczne, gotowe dania azjatyckie, gotowe dania
kuchni azjatyckiej, gotowe dania z ryżu, Usługi sprzedaży
detalicznej i usługi sprzedaży detalicznej online związane
z następującymi produktami: gotowe potrawy na bazie makaronu, herbata, herbata mrożona, kanapki, kanapki z tofu,
kanapki z tofu i warzywami, kapary, kasze, kawa, Usługi
sprzedaży detalicznej i usługi sprzedaży detalicznej online
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związane z następującymi produktami: koncentraty warzywne stosowane jako przyprawy, kurkuma do żywności,
jogurt mrożony [lody spożywcze], lody spożywcze, makarony, Usługi sprzedaży detalicznej i usługi sprzedaży detalicznej online związane z następującymi produktami: marynaty,
mąka kukurydziana, mąka sojowa, mąka z tapioki do celów
spożywczych, melasa, mięsne sosy, mięso zapiekane w cieście, musy czekoladowe, musy deserowe, Usługi sprzedaży
detalicznej i usługi sprzedaży detalicznej online związane
z następującymi produktami: napoje na bazie herbaty, napary inne niż do celów leczniczych, ocet, owies łuskany,
Usługi sprzedaży detalicznej i usługi sprzedaży detalicznej
online związane z następującymi produktami: pasty czekoladowe [do smarowania], pasta imbirowa [przyprawa], pasta
migdałowa, pasta z soi jako przyprawa, Usługi sprzedaży
detalicznej i usługi sprzedaży detalicznej online związane
z następującymi produktami: preparaty aromatyczne
do żywności, preparaty do zmiękczania mięsa do celów gospodarstwa domowego, proszki do sporządzania lodów,
Usługi sprzedaży detalicznej i usługi sprzedaży detalicznej
online związane z następującymi produktami: przekąski ryżowe, przekąski na bazie ryżu, przekąski na bazie zbóż, przekąski zbożowe, przetworzona komosa ryżowa, Usługi sprzedaży detalicznej i usługi sprzedaży detalicznej online związane z następującymi produktami: przetworzone nasiona
do użytku jako przyprawa, przetworzone ziarna, przyprawy,
przyprawy korzenne, przyprawa curry, przyprawy z ziół konserwowanych, Usługi sprzedaży detalicznej i usługi sprzedaży detalicznej online związane z następującymi produktami:
przyprawy smakowe [sosy, marynaty], ramen [japońskie danie na bazie makaronu], ryż, ryż błyskawiczny, ryż preparowany zawijany w wodorosty, Usługi sprzedaży detalicznej
i usługi sprzedaży detalicznej online związane z następującymi produktami: sago, sajgonki, słodycze, sorbety jako
lody, Usługi sprzedaży detalicznej i usługi sprzedaży detalicznej online związane z następującymi produktami: sosy
do makaronów, sosy owocowe, sosy pomidorowe, sosy
do sałatek, sos sojowy, sosy jako przyprawy, sosy do polewania deserów, Usługi sprzedaży detalicznej i usługi sprzedaży detalicznej online związane z następującymi produktami: sól selerowa, sól do konserwowania żywności, syropy
smakowe, udon [makaron japoński], tako, tapioka, Usługi
sprzedaży detalicznej i usługi sprzedaży detalicznej online
związane z następującymi produktami: tarty nadzieniem
z jajek, sera i boczku, tarty z owocami, wyroby cukiernicze
na bazie orzechów arachidowych, Usługi sprzedaży detalicznej i usługi sprzedaży detalicznej online związane z następującymi produktami: aromatyzowane napoje gazowane, cydr bezalkoholowy, napoje bezalkoholowe, napoje
orzeźwiające, napoje na bazie soi, inne niż substytuty mleka,
Usługi sprzedaży detalicznej i usługi sprzedaży detalicznej
online związane z następującymi produktami: napoje funkcjonalne na bazie wody, napoje na bazie wody zawierające
ekstrakty z herbaty, napoje energetyzujące, Usługi sprzedaży detalicznej i usługi sprzedaży detalicznej online związane
z następującymi produktami: napoje z guaraną, napoje z fasoli Mung, napoje bezalkoholowe zawierające soki owocowe, napoje z sokiem ananasowym, Usługi sprzedaży detalicznej i usługi sprzedaży detalicznej online związane z następującymi produktami: napoje na bazie kokosu, napoje
z nata de coco, napoje na bazie galaretki kokosowej, piwo,
piwo azjatyckie, Usługi sprzedaży detalicznej i usługi sprzedaży detalicznej online związane z następującymi produktami: piwo bezalkoholowe, soki aloesowe, sorbety [napoje],
woda, woda mineralna, woda mineralizowana, cydr, napoje
alkoholowe niskoprocentowe, Organizowanie imprez, wystaw, targów i pokazów do celów handlowych, promocyj-
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nych i reklamowych, Usługi agencji eksportowych, Usługi
handlu elektronicznego, mianowicie dostarczanie informacji o produktach za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych do celów reklamowych i sprzedaży, Usługi importowo-eksportowe, Usługi w zakresie zamówień on-line w dziedzinie restauracji oferujących posiłki na wynos oraz z dostawą na miejsce, Wynajmowanie powierzchni na cele reklamowe, 36 Administrowanie nieruchomościami, Usługi doradcze dotyczące nieruchomości, Usługi dzierżawy, wynajmu nieruchomości, Usługi wynajmu pomieszczeń biurowych, Usługi w zakresie nieruchomości, Usługi zarządzania
nieruchomościami związane z budynkami mieszkalnymi,
Wynajem nieruchomości, 43 Bary, Bary z kuchnią azjatycką,
Bary sałatkowe, Bary bistro, Bary z kanapkami, Bary szybkiej
obsługi, Dokonywanie rezerwacji restauracji i posiłków, Doradztwo kulinarne, Dostarczanie żywności osobom potrzebującym [usługi charytatywne], Dostarczanie posiłków
do bezpośredniego spożycia, Herbaciarnie, Imprezy firmowe [zapewnianie jedzenia i napojów], Kafeterie, Kawiarnie,
Koktajlbary, Lodziarnie, Obsługa gastronomiczna z własnym
zapleczem, produktami i transportem, Organizowanie posiłków w hotelach, Przygotowywanie posiłków i napojów,
Przygotowywanie żywności dla innych na zasadzie zlecania
na zewnątrz, Przygotowywanie i zaopatrywanie w żywność
i napoje do bezpośredniego spożycia, Restauracje, Restauracje serwujące dania kuchni azjatyckiej, Restauracje samoobsługowe, Serwowanie jedzenia i napojów, Serwowanie
napojów alkoholowych, Serwowanie żywności i napojów
dla gości, Serwowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach, Serwowanie napojów alkoholowych dla gości
w restauracjach, Spersonalizowane usługi planowania posiłków za pośrednictwem strony internetowej, Udostępnianie
obiektów i sprzętu na zjazdy, Udostępnianie pomieszczeń
i urządzeń do obsługi wydarzeń, Usługi barowe, Usługi kateringowe, Usługi obiektów gościnnych [posiłki i napoje],
Usługi osobistych kucharzy, Usługi restauracji sprzedających
dania kuchni orientalnej, Usługi restauracji sprzedających
posiłki na wynos, Usługi restauracyjne, Usługi rezerwacyjne
w zakresie rezerwacji posiłków, Usługi w zakresie gotowania
posiłków, Usługi w zakresie przygotowywania posiłków,
Usługi w zakresie sprzedaży posiłków na wynos, Usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, Wynajem pomieszczeń
na uroczystości towarzyskie, Wynajmowanie sal konferencyjnych, Wynajmowanie sal na zebrania, Wynajmowanie
serwisów stołowych i sprzętu do podawania jedzenia i napojów, Zapewnianie żywności i napojów w restauracjach,
Wypożyczanie urządzeń do gotowania.
538458
(220) 2022 01 04
JEWUŁA ANETA, KOSTUR MAGDALENA
MANUFAKTURA SPÓŁKA CYWILNA, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BEETART

(210)
(731)

Nr ZT10/2022

(531) 27.05.01, 29.01.15, 26.07.25
(510), (511) 30 Wyroby cukiernicze i słodycze, Cukierki, batony i guma do żucia, Cukierki bez cukru, Cukierki czekoladowe,
Cukierki do żucia, Cukierki do żucia na bazie żelatyny, Cukierki inne niż do celów medycznych, Cukierki miętowe, Cukierki
miętowe bezcukrowe, Cukierki miętowe [inne niż do celów
leczniczych], Cukierki miętowe (Nielecznicze -), Cukierki (Nielecznicze -) z alkoholem, Cukierki w kształcie laski, Cukierki
wykonane ręcznie, Cukierki z kakao, Cukierki z karmelem,
Cukierki z mięty pieprzowej, Cukierki z żeń-szenia, Cukry, naturalne słodziki, Polewy cukiernicze i nadzienia, Produkty pszczele, Drażetki [niemedyczne wyroby cukiernicze], Gotowe desery
[wyroby cukiernicze], Krówka (cukierek), Landrynki, Landrynki
w kształcie pałeczek [wyroby cukiernicze], Lizaki, Lizaki [wyroby cukiernicze], Lukier, Nielecznicze słodycze w postaci cukrowych wyrobów cukierniczych, Nielecznicze słodycze [wyroby
cukiernicze], Nielecznicze wyroby cukiernicze, Polewy cukiernicze, Słodkie dekoracje do ciast, Słodkie wyroby cukiernicze
(nie dla celów medycznych), Słodycze bez cukru, Słodycze
[cukierki], Słodycze czekoladowe, Słodycze do żucia, Słodycze
owocowe, Słodycze piankowe, Słodycze słodzone ksylitolem,
Słodycze w postaci musów, Słodycze zawierające owoce, Wyroby cukiernicze, 32 Bezalkoholowe aromatyzowane napoje
gazowane, Bezalkoholowe gazowane napoje na bazie soków
owocowych, Bezalkoholowe napoje gazowane, Bezalkoholowe napoje niskokaloryczne, Bezalkoholowe napoje zawierające soki warzywne, Bezalkoholowe wyciągi z owoców, Koktajle
[bezalkoholowe napoje owocowe], Napoje bezalkoholowe
o smaku owocowym, Napoje na bazie owoców lub warzyw,
Napoje owocowe i soki owocowe, Soki, Woda mineralna
[napoje], Woda źródlana, 35 Usługi sprzedaży detalicznej, hurtowej wysyłkowej oraz za pośrednictwem Internetu (sprzedaż
on-line) towarów obejmujących: cukierki, cukierki z karmelem,
krówki, lizaki, landrynki, pralinki, wyroby cukiernicze, Wyroby
cukiernicze w polewie czekoladowej, Organizowanie imprez dla celów marketingowych i promocyjnych, organizowanie targów, wystaw i pokazów w celach handlowych lub
reklamowych, prezentowanie produktów w mediach w celu
ich sprzedaży, Dekoracja wystaw sklepowych, Kampanie marketingowe, Marketing internetowy, Usługi handlu detalicznego w zakresie żywności, Usługi handlu detalicznego związane
ze sprzedażą subskrybowanych pudełek zawierających żywność, Usługi marketingowe w dziedzinie restauracji, Usługi
sprzedaży detalicznej w związku z kawą, Usługi sprzedaży
detalicznej w związku z kakao, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku ze środkami spożywczymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z herbatami, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku ze środkami spożywczymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z produktami dietetycznymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z czekoladą, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z wyrobami cukierniczymi, Usługi sprzedaży
detalicznej w związku z deserami, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z napojami bezalkoholowymi, Usługi sprzedaży detalicznej za zamówieniem pocztowym związane z artykułami
spożywczymi, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie słodyczy, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z wyrobami cukierniczymi, Usługi w zakresie organizowania pokazów towarów
handlowych, Usługi w zakresie pokazów towarów, Prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej,
Organizowanie imprez, wystaw, targów i pokazów do celów
handlowych, promocyjnych i reklamowych.
538459
(220) 2022 01 04
JEWUŁA ANETA, KOSTUR MAGDALENA
MANUFAKTURA SPÓŁKA CYWILNA, Kraków
(540) (znak słowny)
(210)
(731)

Nr ZT10/2022
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(540) BEETART
(510), (511) 30 Wyroby cukiernicze i słodycze, Cukierki, batony i guma do żucia, Cukierki bez cukru, Cukierki czekoladowe,
Cukierki do żucia, Cukierki do żucia na bazie żelatyny, Cukierki
inne niż do celów medycznych, Cukierki miętowe, Cukierki
miętowe bezcukrowe, Cukierki miętowe [inne niż do celów
leczniczych], Cukierki miętowe (Nielecznicze -), Cukierki (Nielecznicze -) z alkoholem, Cukierki w kształcie laski, Cukierki
wykonane ręcznie, Cukierki z kakao, Cukierki z karmelem,
Cukierki z mięty pieprzowej, Cukierki z żeń-szenia, Cukry,
naturalne słodziki, Polewy cukiernicze i nadzienia, Produkty
pszczele, Drażetki [niemedyczne wyroby cukiernicze], Gotowe desery [wyroby cukiernicze], Krówka (cukierek), Landrynki,
Landrynki w kształcie pałeczek [wyroby cukiernicze], Lizaki,
Lizaki [wyroby cukiernicze], Lukier, Nielecznicze słodycze
w postaci cukrowych wyrobów cukierniczych, Nielecznicze
słodycze [wyroby cukiernicze], Nielecznicze wyroby cukiernicze, Polewy cukiernicze, Słodkie dekoracje do ciast, Słodkie
wyroby cukiernicze (nie dla celów medycznych), Słodycze
bez cukru, Słodycze [cukierki], Słodycze czekoladowe, Słodycze do żucia, Słodycze owocowe, Słodycze piankowe, Słodycze słodzone ksylitolem, Słodycze w postaci musów, Słodycze zawierające owoce, Wyroby cukiernicze, 32 Bezalkoholowe aromatyzowane napoje gazowane, Bezalkoholowe gazowane napoje na bazie soków owocowych, Bezalkoholowe
napoje gazowane, Bezalkoholowe napoje niskokaloryczne,
Bezalkoholowe napoje zawierające soki warzywne, Bezalkoholowe wyciągi z owoców, Koktajle [bezalkoholowe napoje
owocowe], Napoje bezalkoholowe o smaku owocowym, Napoje na bazie owoców lub warzyw, Napoje owocowe i soki
owocowe, Soki, Woda mineralna [napoje], Woda źródlana,
35 Usługi sprzedaży detalicznej, hurtowej wysyłkowej oraz
za pośrednictwem Internetu (sprzedaż on-line) towarów
obejmujących: cukierki, cukierki z karmelem, krówki, lizaki,
landrynki, pralinki, wyroby cukiernicze, Wyroby cukiernicze
w polewie czekoladowej, Organizowanie imprez dla celów
marketingowych i promocyjnych, organizowanie targów,
wystaw i pokazów w celach handlowych lub reklamowych,
prezentowanie produktów w mediach w celu ich sprzedaży,
Dekoracja wystaw sklepowych, Kampanie marketingowe,
Marketing internetowy, Usługi handlu detalicznego w zakresie żywności, Usługi handlu detalicznego związane ze sprzedażą subskrybowanych pudełek zawierających żywność,
Usługi marketingowe w dziedzinie restauracji, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z kawą, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z kakao, Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze środkami spożywczymi, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z herbatami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze środkami spożywczymi, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z produktami dietetycznymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z czekoladą, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z wyrobami cukierniczymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z deserami, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z napojami bezalkoholowymi, Usługi sprzedaży
detalicznej za zamówieniem pocztowym związane z artykułami spożywczymi, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie
słodyczy, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z wyrobami
cukierniczymi, Usługi w zakresie organizowania pokazów
towarów handlowych, Usługi w zakresie pokazów towarów,
Prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży
detalicznej, Organizowanie imprez, wystaw, targów i pokazów do celów handlowych, promocyjnych i reklamowych.
(210) 538504
(220) 2022 01 07
(731) STAWOWIAK OSKAR, Niepołomice
(540) (znak słowny)
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(540) KOSMETYCZNA KUCHNIA
(510), (511) 3 Kosmetyki, Kremy do twarzy i do ciała, emulsje
do twarzy i do ciała, płyny do twarzy i do ciała, żele do twarzy
i do ciała, pianki do twarzy i do ciała, oliwki i balsamy do skóry, Środki do mycia i kąpieli: mydła toaletowe, mydła w płynie,
płatki mydlane, żele i płyny, pudry, Środki do mycia i pielęgnacji stóp, Środki do mycia i pielęgnacji włosów: szampony,
balsamy, odżywki, kremy, emulsje, płyny, żele, pianki, Środki
perfumeryjne: perfumy, Wody toaletowe i kolońskie, dezodoranty osobiste i antyperspiranty, Olejki eteryczne, Środki
do makijażu, demakijażu i malowania: twarzy, ust, oczu, brwi,
paznokci, fluidy, pudry, Środki do higieny intymnej zawarte
w tej klasie, Środki do opalania i chroniące przed promieniowaniem ultrafioletowym, Środki samoopalające, Preparaty
do depilacji, Pudry higieniczne zawarte w tej klasie, Odświeżacze do ust, odświeżacze do ust w aerozolu, środki do pielęgnacji zębów i jamy ustnej: pasty, płyny, nitki czyszczące,
Środki do i po goleniu: kremy, pianki, żele, balsamy, Proszki
do prania, płyny do prania, płyny do mycia naczyń, proszki do szorowania, płyny do mycia podłóg, płyny do mycia
okien, 41 Kursy szkoleniowe, kursy instruktażowe w zakresie
odchudzania, kursy szkoleniowe związane z medycyną, kursy korespondencyjne dotyczące gotowania, kursy szkoleniowe z zakresu zdrowia, kursy edukacyjne w dziedzinie branży
turystycznej, kursy szkoleniowe w zakresie planowania strategicznego związanego z reklamą, promocją, marketingiem
i biznesem, warsztaty do celów rekreacyjnych, warsztaty
w celach edukacyjnych, warsztaty w celach szkoleniowych,
warsztaty w celach kulturalnych, produkcja nagrań audio
i video oraz produkcja multimedialna i usługi fotograficzne,
usługi szkoleniowe dotyczące marketingu w handlu detalicznym, usługi edukacyjne i instruktażowe, organizowanie
konferencji, wystaw i konkursów, 43 Doradztwo kulinarne,
usługi doradcze w zakresie sztuki kulinarnej, przedstawianie
informacji w zakresie gotowania za pośrednictwem strony
internetowej, herbaciarnie, usługi herbaciarni.
(210) 538509
(220) 2022 01 07
(731) WAJDE BOGNA MED&FASHION, Dopiewiec
(540) (znak słowny)
(540) MNIEJ
(510), (511) 25 Akcesoria na szyję, Nakrycia głowy, Obuwie,
Odzież, Skórzane nakrycia głowy, Daszki [nakrycia głowy],
Czapki [nakrycia głowy], Czepki damskie [nakrycia głowy],
Daszki przeciwsłoneczne [nakrycia głowy], Sportowe nakrycia głowy [inne niż kaski], Golfy [odzież], Chusty [odzież],
Odzież dziana, Bliźniaki [odzież], Swetry [odzież], Odzież codzienna, Poszetki [odzież], Szorty [odzież], Sztormiaki [odzież],
Odzież futrzana, Daszki [odzież], Kaptury [odzież], Mufki
[odzież], Woalki, welony [odzież], Opaski na głowę [odzież],
Topy [odzież], Odzież wieczorowa, Odzież skórzana, Szaliki
[odzież], Odzież damska, Odzież tkana, Body [odzież], Odzież
wełniana, Odzież pluszowa, Odzież lniana, Odzież jedwabna,
Odzież dziewczęca, Odzież kaszmirowa, Kurtki [odzież], Paski
[odzież], Dzianina [odzież], Kombinezony [odzież], Gabardyna [odzież], Futra [odzież], Odzież wierzchnia dla pań, Odzież
wierzchnia dla kobiet, Zestawy typu „bliźniak” [odzież], Pulowery bez rękawów [odzież], Dolne części ubrań [odzież],
Kurtki jako odzież sportowa, Duże luźne kaptury [odzież],
Ocieplacze na ręce [odzież], Odzież z imitacji skóry, Garnitury
w sportowym stylu, Gorsety [odzież, wyroby gorseciarskie],
Komplety odzieżowe ze spodenkami, Odzież męska, damska
i dziecięca, Odzież wierzchnia na złe warunki pogodowe, Sukienki damskie, Letnie sukienki, Skórzane sukienki, Sukienki
skórzane, Cheongsams jako chińskie sukienki, Luźne sukienki
ciążowe, Sukienki ciążowe, Damskie sukienki na uroczystości,
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Luźne sukienki o prostym kroju, Koszule, Koszule codzienne,
Koszule sportowe, Koszule zapinane, Koszule eleganckie,
Tkane koszule, Koszule ciążowe, Koszule sztruksowe, Koszulki polo, Koszule z kołnierzykiem, Koszule z dzianiny, Szerokie
koszule wierzchnie, Koszule z golfem, Koszulki bez rękawów,
Koszulki z nadrukami, Koszule niezapięte pod szyją, Koszule
z długimi rękawami, Koszule z krótkimi rękawami, Koszulki
z krótkim rękawem, Okrycia [narzutki] nakładane na koszule nocne, Koszule hawajskie z guzikami z przodu, Spodnie,
Spódnico-spodnie, Spódnica-spodnie, Spódnice, Eleganckie
spodnie, Spodnie sztruksowe, Spodnie skórzane, Spodnie
ciążowe, Bryczesy [spodnie], Spodnie [nieformalne], Krótkie
spodnie, Spodnie dresowe, Spódnice golfowe, Spódnico-spodenki, Spódniczki baletowe, Taśmy do spodni pod stopy,
Spodnie pumpy [alladynki], Spodnie ze stretchu, Kostiumy
ze spódnicą, Spodniumy [kostiumy ze spodniami dla kobiet],
Spodnie do kolan [bryczesy], Męskie i damskie kurtki, płaszcze, spodnie i kamizelki, Garnitury typu zoot suit [z workowatymi spodniami i długą, szeroką w ramionach marynarką],
Kombinezony, Żakiety z dzianiny, Swetry, Swetry rozpinane,
Swetry polo, Swetry marynarskie, Swetry z golfem, Swetry
bez rękawów, Swetry z półgolfem, Swetry z okrągłym wykończeniem przy szyi, Płaszcze, Płaszcze skórzane, Płaszcze
wieczorowe, Płaszcze plażowe, Płaszcze futrzane, Peleryny
[płaszcze], Płaszcze damskie, Płaszcze kąpielowe, Płaszcze
zimowe, Płaszcze przeciwdeszczowe, Grube płaszcze, Płaszcze z bawełny, Krótkie płaszcze [do samochodu], Płaszcze
i kurtki futrzane, Kurtki, Kurtki skórzane, Kurtki budrysówki,
Kurtki dżinsowe, Kurtki dresowe, Długie kurtki, Kurtki futrzane, Kurtki puchowe, Kurtki narciarskie, Kurtki bluzy, Grube
kurtki, Ocieplane kurtki, Kurtki wierzchnie, Kurtki dwustronne, Kurtki pilotki, Kurtki sportowe, Krótkie kurtki cieple, Ciepłe
kurtki robocze, Kurtki z rękawami, Kurtki bez rękawów, Kurtki
przeciwdeszczowe z kapturem, Krótkie luźne kurtki do pasa,
Dwurzędowe kurtki marynarskie [bosmanki], Kurtki z kapturem chroniące przed zimnem i wiatrem, Apaszki [chustki], Chustki [apaszki], Chustki na głowę, Czapki wełniane,
Czapki futrzane, Czapki bejsbolówki, Czapki dziane, Czapki z pomponem, Czapki bez daszków, Czapki z daszkiem,
Czapki ze sztucznego futra, Kapelusze, Kapelusze przeciwsłoneczne, Kapelusze futrzane, Kapelusze słomkowe, Toczki
[kapelusze], Cylindry [kapelusze], Modne kapelusze, Szale-tuby, Chusty, szale na głowę, Szale, Szaliki, Kaszmirowe szale,
Szaliki jedwabne, Szale i etole, Długie szale damskie, Szale
[tylko z trykotu], Szale i chusty na głowę, Szaliki do zawijania
wokół szyi, Bolerka, Spodnie dziecięce, Buty dziecięce, Wyprawki dziecięce [odzież], Majtki dziecięce [odzież], Kostiumy
do użytku podczas dziecięcych zabaw przebieranych, Obuwie robocze, Obuwie wojskowe, Obuwie piłkarskie, Obuwie
gimnastyczne, Tenisówki [obuwie], Obuwie lekkoatletyczne, Obuwie sportowe, Obuwie przeciwdeszczowe, Obuwie
codzienne, Obuwie damskie, Obuwie gumowe, Obuwie
wspinaczkowe, Balerinki [obuwie], Obuwie plażowe, Wkładki
[obuwie], Obuwie rekreacyjne, Obuwie na polowania, Obuwie do golfa, Obuwie do wspinaczki, Obuwie dla mężczyzn,
Obuwie codziennego użytku, Obuwie dla kobiet, Obuwie
dla niemowląt, Obuwie do uprawiania sportów, Obuwie
do łowienia ryb, Obuwie wykonane z drewna, Obuwie
na plażę, Obuwie wykonane z winylu, Obuwie dla rybaków,
Obuwie inne niż sportowe, Kalosze [wkładane na obuwie],
Obuwie męskie i damskie, Buty treningowe [obuwie sportowe], Obuwie [z wyjątkiem obuwia ortopedycznego], Buty
tenisowe [obuwie sportowe], Pasy do obuwia łączące podeszwę z cholewką [obuwie pasowe], Obuwie do celów rekreacji, Obuwie, Rękawiczki [odzież], Odzież męska, damska
i dziecięca, 35 Usługi reklamowe w zakresie odzieży, Usługi
sprzedaży detalicznej związane ze sprzedażą odzieży i do-
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datków odzieżowych, Usługi sklepów detalicznych online
obejmujące odzież, Usługi sprzedaży detalicznej w związku
z odzieżą, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z odzieżą,
Usługi w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej odzieży,
Usługi w zakresie sklepów detalicznych w branży odzieżowej, Usługi handlu detalicznego w odniesieniu do akcesoriów odzieżowych, Usługi w zakresie wysyłkowej sprzedaży
detalicznej akcesoriów odzieżowych, Usługi sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie artykułów odzieżowych, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z nakryciami
głowy, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z nakryciami
głowy, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z obuwiem,
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z obuwiem, Usługi
sprzedaży detalicznej w zakresie bielizny, Usługi sprzedaży
hurtowej w zakresie bielizny, Sprzedaż detaliczna kart przedpłaconych dla osób trzecich do zakupu odzieży.
(210)
(310)
(731)
(540)
(540)

538553
(220) 2022 01 10
084922
(320) 2021 11 12
(330) JM
British American Tobacco (Brands) Limited, Londyn, GB
(znak słowno-graficzny)
PAPER LOC

(531) 27.05.01, 29.01.13, 05.03.01, 25.01.09
(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 dla palaczy, Zapalniczki do cygar dla palaczy, Zapałki, Artykuły dla palaczy, Bibułka papierosowa, Gilzy papierosowe, Filtry do papierosów, Kieszonkowe urządzenia do skręcania papierosów, Ręczne urządzenia
do umieszczania tytoniu w papierosowych gilzach, Papierosy elektroniczne, Płyny do elektronicznych papierosów, Wyroby tytoniowe do podgrzewania.
(210) 538556
(220) 2022 01 07
(731) SZULC JAROSŁAW PROSMOKER, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) PROSMOKER
(510), (511) 34 Papierosy, Papierosy elektroniczne, Ustniki
papierosów, Gilzy papierosowe, Papierośnice, Bibułki papierosowe, Papierośnice automatyczne, Pudełka na papierosy,
Papierosy z filtrem, Lufki do papierosów, Zapalniczki do papierosów, Tytoń do papierosów, Ustniki do papierosów, Filtry
do papierosów, Bloczki bibułki papierosowej, Papierosy zawierające substytuty tytoniu, Pudełka na papierosy elektroniczne, Zestaw do skręcania papierosów, Tytoń do skręcania
papierosów, Tytoń do robienia papierosów, Etui do papierosów elektronicznych, Przyrządy do obcinania papierosów,
Waporyzatory do bezdymnych papierosów, Uchwyty do papierosów elektronicznych, Atomizery do papierosów elektronicznych, Kartomizery do papierosów elektronicznych,
Kartridże do papierosów elektronicznych, Papierośnice z metali szlachetnych, Środki czyszczące do papierosów elektronicznych, Zestawy do palenia papierosów elektronicznych,
Papier na ustniki do papierosów, Wymienne wkłady do papierosów elektronicznych, Pojemniki na zapalniczki do papierosów, Papierowe ustniki papierosowe z filtrami, Papierośnice nie z metali szlachetnych, Papierośnice wykonane
z metali szlachetnych, Papierosy, cygara, cygaretki i inne gotowe artykuły dla palaczy, Waporyzatory osobiste i papiero-
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sy elektroniczne oraz aromaty i płyny do nich, Papierosy beztytoniowe nie do celów medycznych, Zapalniczki do papierosów z metalu szlachetnego, Naboje do kartridżów do papierosów elektronicznych, Papierosy kretek do celów innych
niż medyczne, Zapalniczki do papierosów nieprzeznaczone
do pojazdów lądowych, Zapalniczki do papierosów,
nie z metali szlachetnych, Ustniki z bursztynu do papierosów
i cygar, Smoła tytoniowa do użytku w papierosach elektronicznych, Ciekłe roztwory do użytku w e-papierosach, Papierosy zawierające substytuty tytoniu, nie do celów leczniczych, Inhalatory do stosowania jako alternatywa dla papierosów tytoniowych, Pojemniki z metalu szlachetnego na zapalniczki do papierosów, Ciekłe roztwory nikotyny do stosowania w e-papierosach, Płyny do elektronicznych papierosów [e-płyn] zawierające aromaty w płynie stosowane
do napełniania wkładów do elektronicznych papierosów,
Płyn do papierosów elektronicznych [e-liquid] zawierający
glikol propylenowy, Płyn do papierosów elektronicznych
[e-liquid] zawierający glicerynę roślinną, Pojemniki, nie z metalu szlachetnego, na zapalniczki do papierosów, Wkłady zawierające chemiczne substancje aromatyczne w płynie
do papierosów elektronicznych, Aromaty chemiczne w płynie stosowane do napełniania wkładów do elektronicznych
papierosów, Środki aromatyzujące do stosowania w papierosach elektronicznych, inne niż olejki eteryczne, Urządzenia
do gaszenia palących się papierosów i cygar oraz palących
się patyczków tytoniowych, Papierosy mentolowe, Kieszonkowe przyrządy do skręcania papierosów, Cygara elektroniczne, Elektroniczne fajki wodne, Elektroniczne fajki do tytoniu, Urządzenia elektroniczne do inhalacji nikotynowej,
Urządzenia elektroniczne do aerozoli do inhalacji zawierających nikotynę, Tytoń i produkty tytoniowe (w tym substytuty tytoniu), Aromaty do tytoniu, Filtry do tytoniu, Tytoń
do palenia, Pojemniczki na tytoń, Tytoń w liściach, Tytoń
do fajek, Substytuty tytoniu, Tytoń i substytuty tytoniu, Tytoń, Tytoń preparowany, Tytoń aromatyzowany, Wyroby tytoniowe, Słoiki na tytoń, Woreczki na tytoń, Tytoń do żucia,
Pojemniki na tytoń i humidory, Artykuły do użytku z tytoniem, Tytoń luzem, do zwijania i do fajek, Fajki do palenia tytoniu, nie z metalu szlachetnego, Środki aromatyzujące
do tytoniu, inne niż olejki eteryczne, Cygara do stosowania
jako alternatywa dla papierosów tytoniowych, Środki aromatyzujące, inne niż olejki eteryczne, do stosowania w zamiennikach tytoniu, Substytuty tytoniu (nie do celów medycznych), Fajki do palenia mentolowych zamienników tytoniu,
Etui na cygara, Etui na fajki nie z metali szlachetnych, Etui
na fajki wykonane z metali szlachetnych, Beztytoniowe doustne torebki nikotynowe [nie do użytku medycznego],
35 Usługi sprzedaży detalicznej w związku z tytoniem, Usługi
sprzedaży hurtowej w związku z tytoniem, Usługi sprzedaży
hurtowej w związku z artykułami do stosowania z tytoniem,
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z artykułami do stosowania z tytoniem, Usługi sprzedaży hurtowej w związku
z suplementami diety, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z suplementami diety, Usługi w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej artykułów kosmetycznych, Usługi sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie artykułów kosmetycznych, Usługi sklepów detalicznych online związane
z produktami kosmetycznymi i pielęgnacyjnymi, Usługi sklepów hurtowych online związane z produktami kosmetycznymi i pielęgnacyjnymi, Usługi handlu detalicznego w zakresie żywności, Usługi handlu hurtowego w zakresie żywności,
Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w związku z następującymi towarami: papierosy, papierosy elektroniczne, ustniki
papierosów, gilzy papierosowe, papierośnice, bibułki papierosowe, papierośnice automatyczne, pudełka na papierosy,
papierosy z filtrem, lufki do papierosów, zapalniczki do pa-
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pierosów, tytoń do papierosów, ustniki do papierosów, filtry
do papierosów, bloczki bibułki papierosowej, papierosy zawierające substytuty tytoniu, pudełka na papierosy elektroniczne, zestaw do skręcania papierosów, tytoń do skręcania
papierosów, tytoń do robienia papierosów, etui do papierosów elektronicznych, przyrządy do obcinania papierosów,
waporyzatory do bezdymnych papierosów, uchwyty do papierosów elektronicznych, atomizery do papierosów elektronicznych, kartomizery do papierosów elektronicznych, kartridże do papierosów elektronicznych, papierośnice z metali
szlachetnych, środki czyszczące do papierosów elektronicznych, zestawy do palenia papierosów elektronicznych, papier na ustniki do papierosów, wymienne wkłady do papierosów elektronicznych, pojemniki na zapalniczki do papierosów, papierowe ustniki papierosowe z filtrami, papierośnice
nie z metali szlachetnych, papierośnice wykonane z metali
szlachetnych, papierosy, cygara, cygaretki i inne gotowe artykuły dla palaczy, waporyzatory osobiste i papierosy elektroniczne oraz aromaty i płyny do nich, papierosy beztytoniowe nie do celów medycznych, zapalniczki do papierosów
z metalu szlachetnego, naboje do kartridżów do papierosów
elektronicznych, papierosy kretek do celów innych niż medyczne, zapalniczki do papierosów nieprzeznaczone do pojazdów lądowych, zapalniczki do papierosów, nie z metali
szlachetnych, ustniki z bursztynu do papierosów i cygar,
smoła tytoniowa do użytku w papierosach elektronicznych,
ciekłe roztwory do użytku w e-papierosach, papierosy zawierające substytuty tytoniu, nie do celów leczniczych, inhalatory do stosowania jako alternatywa dla papierosów tytoniowych, pojemniki z metalu szlachetnego na zapalniczki
do papierosów, ciekłe roztwory nikotyny do stosowania w e-papierosach, płyny do elektronicznych papierosów [e-płyn]
zawierające aromaty w płynie stosowane do napełniania
wkładów do elektronicznych papierosów, płyn do papierosów elektronicznych [e-liquid] zawierający glikol propylenowy, płyn do papierosów elektronicznych [e-liquid] zawierający glicerynę roślinną, pojemniki, nie z metalu szlachetnego,
na zapalniczki do papierosów, wkłady zawierające chemiczne substancje aromatyczne w płynie do papierosów elektronicznych, aromaty chemiczne w płynie stosowane do napełniania wkładów do elektronicznych papierosów, środki aromatyzujące do stosowania w papierosach elektronicznych,
inne niż olejki eteryczne, urządzenia do gaszenia palących się
papierosów i cygar oraz palących się patyczków tytoniowych, papierosy mentolowe, papierosy (kieszonkowe przyrządy do skręcania -), cygara elektroniczne, elektroniczne
fajki wodne, elektroniczne fajki do tytoniu, urządzenia elektroniczne do inhalacji nikotynowej, urządzenia elektroniczne
do aerozoli do inhalacji zawierających nikotynę, tytoń i produkty tytoniowe (w tym substytuty tytoniu), aromaty do tytoniu, filtry do tytoniu, tytoń do palenia, pojemniczki na tytoń, tytoń w liściach, tytoń do fajek, substytuty tytoniu, tytoń
i substytuty tytoniu, tytoń, tytoń preparowany, tytoń aromatyzowany, wyroby tytoniowe, słoiki na tytoń, woreczki na tytoń, tytoń do żucia, pojemniki na tytoń i humidory, artykuły
do użytku z tytoniem, tytoń luzem, do zwijania i do fajek,
fajki do palenia tytoniu, nie z metalu szlachetnego, środki
aromatyzujące do tytoniu, inne niż olejki eteryczne, cygara
do stosowania jako alternatywa dla papierosów tytoniowych, środki aromatyzujące, inne niż olejki eteryczne, do stosowania w zamiennikach tytoniu, substytuty tytoniu
(nie do celów medycznych), fajki do palenia mentolowych
zamienników tytoniu, etui na cygara, etui na fajki nie z metali szlachetnych, etui na fajki wykonane z metali szlachetnych,
beztytoniowe doustne torebki nikotynowe [nie do użytku
medycznego], maszyny do produkcji papierosów [przemysłowe], baterie do papierosów elektronicznych, ładowarki
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do papierosów elektronicznych, ładowarki do elektronicznych papierosów, baterie do elektronicznych papierosów,
ładowarki USB do elektronicznych papierosów.
(210) 538557
(220) 2022 01 10
(310) 084923
(320) 2021 11 12
(330) JM
(731) British American Tobacco (Brands) Limited, Londyn, GB
(540) (znak słowny)
(540) PAPER LOC
(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 dla palaczy, Zapalniczki
do cygar dla palaczy, Zapałki, Artykuły dla palaczy, Bibułka papierosowa, Gilzy papierosowe, Filtry do papierosów,
Kieszonkowe urządzenia do skręcania papierosów, Ręczne urządzenia do umieszczania tytoniu w papierosowych
gilzach, Papierosy elektroniczne, Płyny do elektronicznych
papierosów, Wyroby tytoniowe do podgrzewania.
(210)
(731)
(540)
(540)

538567
(220) 2022 01 11
KASPRZAK DANIEL, Ostrów Wielkopolski
(znak słowno-graficzny)
PUMPINGLAND

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 41 Dyskoteki, Prowadzenie dyskotek, Usługi klubów [dyskotek].
(210)
(731)
(540)
(540)

(540) KEJA ORANGE
(510), (511) 35 Usługi w zakresie organizacji i zarządzania
przedsięwzięciami inwestycyjnymi w celu budowy i/lub
przygotowania obiektów mieszkalnych i niemieszkalnych
przeznaczonych do sprzedaży, wynajmowania, użyczania,
Usługi marketingu gruntów dla budownictwa, zasobów
lokalowych, nieruchomości, przeznaczonych do zagospodarowania, do sprzedaży, najmu, użyczenia, Usługi organizowania targów i wystaw w celach handlowych, biznesowych,
reklamowych, Usługi promocji obrotu nieruchomościami,
Usługi organizowania przetargów na rynku obrotu gruntami,
nieruchomościami, powierzchniami użytkowymi i lokalami
mieszkalnymi, usługi wynajmowania miejsc na umieszczanie
ogłoszeń i reklam, Usługi inwestora budowlanego w aspekcie ekonomiczno - organizacyjnym planowania inwestycji
budowlanej, 36 Usługi w zakresie sprzedaży domów, lokali
mieszkalnych i użytkowych, Pośrednictwo w nabywaniu,
sprzedaży domów, lokali i powierzchni użytkowej, Doradztwo w zakresie zarządzania i administrowania obiektami
mieszkalnymi, zespołami osiedlowymi i gruntami, Usługi doradztwa w zakresie sporządzania kosztorysów budowlanych,
Usługi prowadzenia analiz w zakresie sporządzania kosztorysów budowlanych, Usługi sporządzania kosztorysów budowlanych.
(210)
(731)
(540)
(540)

538617
(220) 2022 01 12
Danaco Investment EstCo OÜ, Tallin, EE
(znak słowno-graficzny)
danacogroup

538585
(220) 2022 01 12
WIERZBOWSKI PIOTR, Gdynia
(znak słowno-graficzny)
LAJKONIK

(531)

06.01.04, 05.01.16, 26.04.02, 26.11.03, 26.03.01, 26.04.03,
27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 41 Edukacja, rozrywka i sport, Publikowanie
materiałów multimedialnych online, Organizowanie imprez
i zawodów sportowych, Organizowanie, przygotowywanie
i prowadzenie zawodów sportowych.
538598
(220) 2022 01 12
REMS KURYŁOWICZ POVODÖR SPÓŁKA JAWNA,
Łódź
(540) (znak słowny)

(210)
(731)

Nr ZT10/2022

(531) 26.05.04, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 Biznesowe usługi doradcze w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, Doradzanie przedsiębiorstwom handlowym w zakresie prowadzenia ich interesów,
Doradzanie przedsiębiorstwom przemysłowym w zakresie
prowadzenia interesów, Doradztwo biznesowe, Doradztwo
biznesowe dotyczące finansowania rozwoju, Doradztwo
biznesowe w dziedzinie transportu i dostaw, Doradztwo
biznesowe w zakresie dostarczania systemów zarządzania
jakością, Doradztwo biznesowe w zakresie marketingu strategicznego, Doradztwo biznesowe w zakresie prowadzenia
restauracji w oparciu o umowę franczyzy, Doradztwo dotyczące korporacyjnej struktury przedsiębiorstw, Doradztwo
i konsultacje biznesowe w zakresie franchisingu, Doradztwo
i pomoc w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą,
Doradztwo w dziedzinie zarządzania działalnością gospodarczą i marketingu, Doradztwo w dziedzinie zarządzania
ryzykiem w przedsiębiorstwie, Doradztwo w sprawach działalności gospodarczej, Doradztwo w zakresie administrowania działalnością gospodarczą, Doradztwo w zakresie działalności gospodarczej dotyczące prowadzenia restauracji,
Doradztwo w zakresie działalności gospodarczej dotyczące
reorganizacji finansowej, Doradztwo w zakresie działalności
gospodarczej dotyczące zakładania restauracji, Doradztwo
w zakresie działalności gospodarczej związane z przetwarzaniem danych, Doradztwo w zakresie efektywności biznesowej, Doradztwo w zakresie organizacji działalności go-
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spodarczej, Doradztwo w zakresie organizacji i prowadzenia
działalności gospodarczej, Doradztwo w zakresie organizacji
i zarządzania przedsiębiorstwami, Doradztwo w zakresie
organizacji lub zarządzania przedsiębiorstwem handlowym, Doradztwo w zakresie organizacji przedsiębiorstw
i zarządzania przedsiębiorstwami, Doradztwo w zakresie
organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej,
Doradztwo w zakresie planowania działalności gospodarczej,
Doradztwo w zakresie przejęć przedsiębiorstw, Doradztwo
w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, Doradztwo w zakresie zarządzania biznesowego i organizacji przedsiębiorstw, Doradztwo w zakresie zarządzania
biznesowego, w tym przez Internet, Doradztwo w zakresie
zarządzania ryzykiem [działalność gospodarcza], Doradztwo
związane z przetwarzaniem danych, Doradztwo związane
z rozwojem wizerunku firmy, Doradztwo związane z zarządzaniem, Konsultacje dotyczące przygotowywania statystyk
biznesowych, Konsultacje specjalistyczne w zakresie działalności gospodarczej dotyczące zakładania przedsiębiorstw,
Konsultacje w dziedzinie wycen biznesowych, Konsultacje
w zakresie badań biznesowych, Konsultacje w zakresie działalności gospodarczej dla firm, Konsultacje w zakresie działalności gospodarczej dla osób indywidualnych, Konsultacje
w zakresie organizacji i zarządzania działalnością gospodarczą, w tym zarządzania personelem, Konsultacje w zakresie
planowania działalności gospodarczej, Konsultacje w zakresie technik sprzedaży i programów sprzedaży, Konsultacje
w zakresie zarządzania firmą w dziedzinie rozwoju kadry
kierowniczej i przywódców, Pomoc i doradztwo w zakresie
organizacji działalności gospodarczej, Pomoc i porady dotyczące organizacji i zarządzania działalnością gospodarczą,
Pomoc, usługi doradcze i konsultacyjne w zakresie organizacji działalności gospodarczej, Pomoc, usługi doradcze
i konsultacyjne w zakresie zarządzania biznesowego, Pomoc,
usługi doradcze i konsultacyjne w związku z planowaniem
biznesowym, Porady i informacje dotyczące zarządzania
przedsiębiorstwami, Usługi doradcze i konsultingowe w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, Usługi doradcze w zakresie organizacji przedsiębiorstw i zarządzania
przedsiębiorstwami, Usługi doradcze w zakresie strategii
w działalności gospodarczej, Usługi doradcze w zarządzaniu
działalnością gospodarczą, Usługi doradcze w zarządzaniu
w zakresie franchisingu, Usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej, Usługi doradztwa w zakresie działalności
gospodarczej dotyczące likwidacji przedsiębiorstw, Usługi
doradztwa w zakresie zarządzania biznesowego za pośrednictwem Internetu, Usługi doradztwa w zakresie przygotowywania i przeprowadzania transakcji handlowych, Usługi
doradztwa związane z administrowaniem i zarządzaniem
hotelami, Usługi konsultacji biznesowych dotyczące planowania i wychodzenia z kryzysu, Usługi konsultacyjne i doradcze w dziedzinie strategii biznesowej, Usługi konsultacyjne
w zakresie działalności gospodarczej dotyczące zarządzania
kampaniami pozyskiwania funduszy, Usługi konsultacyjne
w zakresie planowania biznesowego oraz ciągłości działania,
Usługi w zakresie ekspertyzy dotyczącej działalności gospodarczej, Doradztwo dla przedsiębiorstw przemysłowych lub
handlowych w zakresie prowadzenia firmy, Opracowywanie
strategii przedsiębiorstw, Usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej i usługi zarządzania działalnością gospodarczą, Pośredniczenie i zawieranie transakcji handlowych
dla osób trzecich, Pośredniczenie w umowach dotyczących
sprzedaży i zakupu towarów, 36 Crowdfunding, Organizowanie działań mających na celu zbieranie funduszy na cele
biznesowe, Usługi finansowania w celu sponsorowania firm,
Usługi w zakresie dotacji finansowych, Zbieranie funduszy,
Analizy inwestycji finansowych i badania w zakresie pa-
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pierów wartościowych, Doradztwo finansowe, Doradztwo
finansowe w zakresie podatków, Planowanie dotyczące
powiernictwa w zakresie nieruchomości, Planowanie finansowe w zakresie emerytur, Planowanie finansów w zakresie
podatków, Usługi doradztwa inwestycyjnego i planowania
finansowego, Udzielanie informacji dotyczących wyceny
nieruchomości, Udzielanie informacji, konsultacji i porad
w dziedzinie wyceny finansowej, Usługi wyceny nieruchomości w celach fiskalnych, Wycena budynków, Wycena
i oszacowanie wartości majątku, Wyceny finansowe nieruchomości posiadanych z tytułu własności nieograniczonej,
Informacja finansowa, usługi doradcze i konsultingowe
w zakresie finansów, Doradztwo w dziedzinie zarządzania
ryzykiem [finansowym], Finansowanie kapitałem własnym,
Finansowanie kapitału wysokiego ryzyka, Finansowanie
projektów, Inwestycje finansowe, Pozyskiwanie funduszy
na wynalazki, Pozyskiwanie funduszy dla rozwoju nowych
technologii.
538623
(220) 2022 01 12
VICTORIA CYMES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wałcz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VC VICTORIA CYMES COLD JUICE

(210)
(731)

(531) 05.05.20, 26.01.02, 26.04.02, 27.05.01
(510), (511) 32 Soki, Napoje bezalkoholowe zawierające
soki owocowe lub soki warzywne, Bezalkoholowe wyciągi
z owoców lub warzyw.
(210) 538629
(220) 2022 01 12
(731) MACHATY DOROTA GIFTMASZ, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) GiftMasz
(510), (511) 35 Usługi w zakresie publikacji tekstów reklamowych, Usługi w zakresie rozpowszechniania materiałów reklamowych i promocyjnych w postaci próbek, ulotek, katalogów, gazetek, prospektów i broszur informacyjnych, Usługi
w zakresie organizowania, prowadzenia i obsługi wystaw,
targów, pokazów, loterii, zawodów i konkursów w celach
reklamowych i promocyjnych, Usługi w zakresie dekoracji
wystaw sklepowych, Usługi w zakresie badań rynkowych
i badań opinii publicznej, Dekoracja wystaw i witryn sklepowych, Dystrybucja materiałów reklamowych, Pokazy towarów, Promocja sprzedaży dla osób trzecich, Pośrednictwo
w zawieraniu transakcji handlowych, Pomoc w prowadzeniu
działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie
działalnością gospodarczą, Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, Usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe, Usługi w zakresie organizowania i prowadzenia
działalności gospodarczej i handlowej, Usługi doradcze
i informacyjne w zakresie działalności gospodarczej i handlowej, Sprzedaż detaliczna lub hurtowa za pośrednictwem
radia, telewizji oraz sieci Internet kosmetyków, kalendarzy,
artykułów gospodarstwa domowego, elektroniki, wyrobów
jubilerskich i zegarmistrzowskich, artykułów papierniczych,
wyrobów skórzanych, bielizny, odzieży, obuwia, nakryć
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głowy, artykułów dekoracyjnych, gier i zabawek, nadruków
i nalepek na towary, w tym na odzież, obuwie, kubki, breloki,
torby, flagi i maszty, leżaki, krzesła, ręczniki, stroje sportowe,
podkładki pod myszy komputerowe, 40 Drukowanie, na zamówienie, nazw firm oraz logo na towarach osób trzecich,
w celach promocyjnych i reklamowych, Usługi nadruku
wzorów na tkaninach, Usługi nadrukowywania, na zamówienie, ozdobnych wzorów na odzież, Usługi nadrukowywania, na zamówienie, napisów na odzież, Usługi szycia
odzieży, Usługi szycia (na zamówienie), Usługi nadrukowywania, na zamówienie, na towary, w tym na odzież, obuwie,
kubki, breloki, torby, flagi i maszty, leżaki, krzesła, ręczniki,
stroje sportowe, podkładki pod myszy komputerowe, Usługi
szycia.
(210)
(731)
(540)
(540)

Nr ZT10/2022

Organizowanie imprez: sportowych, kulturowych, edukacyjnych, tanecznych, Organizowanie społecznych imprez
sportowych i kulturalnych, Publikowanie książek elektronicznych w systemie on-line, Rozrywka, Usługi dydaktyczne,
Usługi szkoleniowe, Usługi dydaktyczne i szkoleniowe w sieci P2P (peer-to-peer), Zajęcia sportowe i kulturalne, Zajęcia
dydaktyczne.
538661
(220) 2022 01 13
NADWIŚLAŃSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA,
Toruń
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Festiwal Wisły
(210)
(731)

538657
(220) 2022 01 13
JASAK ERYK HASZTAGŁATWO, Kraków
(znak słowno-graficzny)
#Łatwo
(531) 26.11.02, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 41 Organizowanie festiwali.
538700
(220) 2022 01 14
IT DESK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opole
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) callback24

(210)
(731)

(531) 26.11.01, 24.17.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 38 Dostęp do treści, stron internetowych i portali, Elektroniczna transmisja wiadomości i danych za pośrednictwem sieci P2P (peer-to-peer), Fora i czaty online
do tworzenia sieci społecznościowych, Prowadzenie forum,
Prowadzenie forum wymiany informacji dydaktycznych,
edukacyjnych, Prowadzenie forum dyskusyjnych, Przesyłanie
informacji tekstowej i obrazowej za pomocą komputerów,
Przesyłanie webcastów, Telekomunikacyjna obsługa sieci
komputerowych, Transmisja danych i nadawanie danych,
Transmisja danych wideo za pośrednictwem Internetu, Transmisja imprez w zakresie sportów elektronicznych, Transmisja
materiałów wideo, filmów, obrazów, tekstu, zdjęć, gier, treści
generowanych przez użytkownika, treści audio i informacji
za pośrednictwem Internetu, Transmisja podcastów, Udostępnianie elektronicznej tablicy ogłoszeniowej obejmującej
wiadomości pomiędzy użytkownikami zamieszczającymi
pytania i studentami zamieszczającymi odpowiedzi na te
pytania, Udostępnianie forów internetowych, Udostępniane forów internetowych online do przesyłania wiadomości
i danych, Udostępnianie internetowych chatroomów zwłaszcza dotyczących pomocy naukowej, wzajemnej wymiany
notatek, towarzyskiego nauczania, Umożliwianie uczenia
społecznościowego online i sieci do nauczania, Usługi telekomunikacyjne, Wspomagane komputerowo przesyłanie
wiadomości i obrazów, Zapewnianie dostępu do globalnej
sieci komputerowej, Zapewnianie dostępu do baz danych,
Zapewnienie dostępu do światowej komputerowej sieci informacyjnej, 41 Edukacja, nauczanie i szkolenia, Dostarczanie informacji w zakresie nauczania i informacji o edukacji,
Organizacja szkoleń, Działalność rozrywkowa, Działalność
sportowa i kulturalna, Organizowanie konkursów rozrywkowych i edukacyjnych, Organizowanie konkursów: szkoleniowych, muzycznych, sportowych, Organizowanie przyjęć,
Organizowanie wycieczek, Organizowanie spektakli, Organizowanie zawodów, Udzielanie informacji edukacyjnych
online z komputerowej bazy danych lub za pośrednictwem
Internetu, Informacja dotycząca edukacji, udzielana on-line,

(531) 16.01.11, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 Aplikacje do pobrania na smartfony, Aplikacje
do pobrania do użytku z telefonami komórkowymi, Mobilne
aplikacje, Oprogramowanie do zarządzania relacjami z klientami, Aplikacje biurowe i biznesowe, Oprogramowanie komunikacyjne, Oprogramowanie biznesowe interaktywne,
Oprogramowanie do zarządzania danymi i plikami oraz
do baz danych, Oprogramowanie do systemów rezerwacji,
Oprogramowanie dla usług web callback (wykonywania
połączeń telekomunikacyjnych inicjowanych przez stronę
www), Aplikacje dla sklepów internetowych, Oprogramowanie służące weryfikacji skuteczności działań marketingowych, 35 Usługi marketingowe w dziedzinie optymalizacji
ruchu na stronie internetowej, Optymalizacja kampanii reklamowych, Reklama i marketing, Zarządzanie relacjami z klientami, Planowanie strategii marketingowych, Usługi umawiania spotkań on-line, Usługi przypominania o spotkaniach
[prace biurowe], Doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie
reklamy, marketingu i promocji, Opracowywanie i wdrażanie
strategii marketingowych na rzecz innych, Kampanie marketingowe, Zarządzanie programami lojalności klientów i programami motywacyjnymi, Automatyczne przetwarzanie danych, Marketing cyfrowy, Planowanie spotkań biznesowych,
Potwierdzanie umówionych spotkań dla osób trzecich, Usługi reklamowe mające na celu promowanie handlu elektronicznego, Systematyzacja połączeń w firmie, Telefoniczna
obsługa klienta, Pozyskiwanie klientów, Śledzenie i monitorowanie połączeń, 38 Elektroniczne przesyłanie danych,
Dostarczanie cyfrowego dźwięku i/lub wideo za pomocą telekomunikacji, Informacja o telekomunikacji, Przekazywanie
danych za pomocą telekomunikacji, Telekomunikacja, Usługi
informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące telekomunikacji, Usługi informacyjne on-line związane z telekomunikacją, Pozyskiwanie klientów za pomocą aplikacji, Elektroniczna wymiana danych, Usługi elektronicznej transmisji gło-
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su, Elektroniczna wymiana wiadomości za pośrednictwem
linii czatowych, pokojów rozmów [chatroomów] oraz forów
internetowych, Usługi web callback (wykonywanie połączeń
telekomunikacyjnych inicjowanych przez stronę www), Usługi telekomunikacyjne dotyczące handlu elektronicznego,
42 Usługi dostawców usług aplikacyjnych, Integracja oprogramowania komputerowego, Programowanie oprogramowania do portali internetowych, chatroomów, linii chatów
i forów internetowych, Szyfrowanie, deszyfrowanie i uwierzytelnianie informacji, wiadomości i danych.
(210)
(731)
(540)
(540)

538714
(220) 2022 01 15
FUNDACJA HISTORIA I KULTURA, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
FKW Festiwal Kryminalna Warszawa

(531) 09.07.01, 09.07.05, 10.01.11, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 Organizowanie targów, wystaw, plenerów
czytelniczych w celach handlowych i reklamowych, pozyskiwanie i systematyzacja danych komputerowych baz danych,
36 Sponsorowanie finansowe, ustanawianie stypendiów
i nagród, zbiórki funduszy na cele związane z popularyzacją
czytelnictwa i literatury, udzielanie dotacji na rzecz inicjatyw podejmowanych w celach upowszechniania i rozwoju
czytelnictwa oraz rozwoju kultury i sztuki, 38 Rozpowszechnianie obrazu i dźwięku za pośrednictwem Internetu, sieci
teleinformatycznych, przekazu satelitarnego, tworzenie
i udostępnianie serwisów internetowych mających na celu
popularyzację literatury, udostępnianie on-line publikacji,
książek, czasopism, podręczników, 41 Organizacja wystaw,
konferencji, sympozjów, szkoleń, seminariów, plenerów
czytelniczych, spotkań autorskich, zjazdów, festiwali dotyczących popularyzacji literatury, wiedzy historycznej i wojskowej, organizacja konkursów literackich, podejmowanie
działań o charakterze edukacyjnym, publikowanie książek,
wypożyczanie książek.
(210) 538737
(220) 2022 01 14
(731) STANISŁAWCZYK JAKUB, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) Peak Ride
(510), (511) 25 Akcesoria na szyję, Nakrycia głowy, Obuwie,
Odzież, Skórzane nakrycia głowy, Daszki [nakrycia głowy],
Czapki [nakrycia głowy], Czepki damskie [nakrycia głowy],
Daszki przeciwsłoneczne [nakrycia głowy], Sportowe nakrycia głowy [inne niż kaski], Golfy [odzież], Chusty [odzież],
Odzież dziana, Bliźniaki [odzież], Swetry [odzież], Odzież codzienna, Poszetki [odzież], Szorty [odzież], Sztormiaki [odzież],
Odzież futrzana, Daszki [odzież], Kaptury [odzież], Mufki
[odzież], Woalki, welony [odzież], Opaski na głowę [odzież],
Topy [odzież], Odzież wieczorowa, Odzież skórzana, Szaliki
[odzież], Odzież damska, Odzież tkana, Body [odzież], Odzież
wełniana, Odzież pluszowa, Odzież lniana, Odzież jedwabna,
Odzież dziewczęca, Odzież kaszmirowa, Kurtki [odzież], Paski
[odzież], Dzianina [odzież], Kombinezony [odzież], Gabardyna [odzież], Futra [odzież], Odzież wierzchnia dla pań, Odzież
wierzchnia dla kobiet, Zestawy typu „bliźniak” [odzież], Pulowery bez rękawów [odzież], Dolne części ubrań [odzież],
Kurtki jako odzież sportowa, Duże luźne kaptury [odzież],
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Ocieplacze na ręce [odzież], Odzież z imitacji skóry, Odzież
w stylu sportowym, Gorsety [odzież, wyroby gorseciarskie],
Komplety odzieżowe ze spodenkami, Odzież męska, damska
i dziecięca, Artykuły odzieżowe w stylu sportowym, Odzież
wierzchnia na złe warunki pogodowe, Sukienki damskie, Letnie sukienki, Skórzane sukienki, Sukienki skórzane, Cheongsams [chińskie sukienki], Luźne sukienki ciążowe, Sukienki
ciążowe, Damskie sukienki na uroczystości, Luźne sukienki
o prostym kroju, Koszule, Koszule codzienne, Koszule sportowe, Koszule zapinane, Koszule eleganckie, Tkane koszule, Koszule ciążowe, Koszule sztruksowe, Koszulki polo, Koszule
z kołnierzykiem, Koszule z dzianiny, Szerokie koszule wierzchnie, Koszule z golfem, Koszulki bez rękawów, Koszulki z nadrukami, Koszule niezapięte pod szyją, Koszule z długimi rękawami, Koszule z krótkimi rękawami, Koszulki z krótkim rękawem, Okrycia [narzutki] nakładane na koszule nocne, Koszule
hawajskie z guzikami z przodu, Spodnie, Spódnico-spodnie,
Spódnica-spodnie, Spódnice, Eleganckie spodnie, Spodnie
sztruksowe, Spodnie skórzane, Spodnie ciążowe, Bryczesy
[spodnie], Spodnie [nieformalne], Krótkie spodnie, Spodnie
dresowe, Spódnice golfowe, Spódnico-spodenki, Spódniczki
baletowe, Taśmy do spodni, Spodnie pumpy [alladynki],
Spodnie ze stretchu, Kostiumy ze spódnicą, Spodniumy [kostiumy ze spodniami dla kobiet], Spodnie do kolan [bryczesy], Męskie i damskie kurtki, płaszcze, spodnie i kamizelki,
Garnitury typu zoot suit [z workowatymi spodniami i długą,
szeroką w ramionach marynarką], Kombinezony, Żakiety
z dzianiny, Swetry, Swetry rozpinane, Swetry polo, Swetry
marynarskie, Swetry z golfem, Swetry bez rękawów, Swetry
z półgolfem, Swetry z okrągłym wykończeniem przy szyi,
Płaszcze, Płaszcze skórzane, Płaszcze wieczorowe, Płaszcze
plażowe, Płaszcze futrzane, Peleryny [płaszcze], Płaszcze
damskie, Płaszcze kąpielowe, Płaszcze zimowe, Płaszcze
przeciwdeszczowe, Grube płaszcze, Płaszcze z bawełny, Krótkie płaszcze [do samochodu], Płaszcze i kurtki futrzane, Płaszcze z materii dżinsowego, Kurtki, Kurtki skórzane, Kurtki budrysówki, Kurtki dżinsowe, Kurtki dresowe, Długie kurtki,
Kurtki futrzane, Kurtki puchowe, Kurtki narciarskie, Kurtki bluzy, Grube kurtki, Ocieplane kurtki, Kurtki wierzchnie, Kurtki
dwustronne, Kurtki pilotki, Kurtki sportowe, Krótkie kurtki
cieple, Ciepłe kurtki robocze, Kurtki z rękawami, Kurtki bez
rękawów, Kurtki przeciwdeszczowe z kapturem, Krótkie luźne kurtki do pasa, Dwurzędowe kurtki marynarskie [bosmanki], Kurtki z kapturem chroniące przed zimnem i wiatrem,
Apaszki [chustki], Chustki [apaszki], Chustki na głowę, Czapki
wełniane, Czapki futrzane, Czapki bejsbolówki, Czapki dziane, Czapki z pomponem, Czapki bez daszków, Czapki z daszkiem, Czapki ze sztucznego filtra, Kapelusze, Kapelusze przeciwsłoneczne, Kapelusze plażowe, Kapelusze futrzane, Kapelusze słomkowe, Toczki [kapelusze], Cylindry [kapelusze],
Modne kapelusze, Szale-tuby, Chusty, szale na głowę, Szale,
Szaliki, Kaszmirowe szale, Szaliki jedwabne, Szale i etole, Długie szale damskie, Szale [tylko z trykotu], Szale i chusty na głowę, Szaliki do zawijania wokół szyi, Bolerka, Spodnie dziecięce, Buty dziecięce, Wyprawki dziecięce [odzież], Majtki dziecięce [odzież], Kostiumy do użytku podczas dziecięcych zabaw przebieranych, Obuwie, Obuwie robocze, Obuwie wojskowe, Obuwie piłkarskie, Obuwie gimnastyczne, Tenisówki
[obuwie], Obuwie lekkoatletyczne, Obuwie sportowe, Obuwie przeciwdeszczowe, Obuwie codzienne, Obuwie damskie, Obuwie gumowe, Obuwie wspinaczkowe, Balerinki
[obuwie], Obuwie plażowe, Wkładki [obuwie], Obuwie rekreacyjne, Obuwie na polowania, Obuwie do golfa, Obuwie
do wspinaczki, Obuwie dla mężczyzn, Obuwie codziennego
użytku, Obuwie dla kobiet, Obuwie dla niemowląt, Obuwie
do uprawiania sportów, Obuwie do łowienia ryb, Obuwie
na plażę, Obuwie wykonane z winylu, Obuwie dla rybaków,
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Obuwie inne niż sportowe, Kalosze [wkładane na obuwie],
Obuwie męskie i damskie, Buty treningowe [obuwie sportowe], Obuwie [z wyjątkiem obuwia ortopedycznego], Buty
tenisowe [obuwie sportowe], Pasy do obuwia łączące podeszwę z cholewką [obuwie pasowe], Obuwie do celów rekreacji, 39 Zwiedzanie turystyczne, zwiedzanie turystyczne
z przewodnikiem, usługi organizowania wycieczek, Usługi
rezerwacji podróży turystycznych, Organizacja wycieczek turystycznych, Usługi przewodników turystycznych, Udzielanie informacji turystycznych, Usługi doradztwa turystycznego i informacji turystycznej, Zwiedzanie turystyczne, Informacja turystyczna, Udzielanie informacji turystycznej za pomocą komputera, Usługi biura turystycznego w celu rezerwacji podróży, Usługi przewodników turystycznych oraz informacja o podróży, Udzielanie informacji turystycznych
za pośrednictwem Internetu, Rezerwacja podróży za pośrednictwem biur turystycznych, Udzielanie informacji turystycznych za pośrednictwem globalnych sieci komputerowych,
Oprowadzanie wycieczek, Organizacja wycieczek, Prowadzenie wycieczek, Usługi pilotów wycieczek, Organizowanie
wycieczek zagranicznych, Organizowanie wycieczek jednodniowych, Organizacja wycieczek ze zwiedzaniem, Organizowanie wycieczek z przewodnikiem, Prowadzenie wycieczek ze zwiedzaniem, Organizowanie i prowadzenie wycieczek, Organizowanie wypraw, wycieczek jednodniowych
i wycieczek ze zwiedzaniem, Usługi w zakresie pilotów wycieczek, Organizowanie podróży i wycieczek statkami, Organizowanie wycieczek autobusowych, Organizowanie wycieczek autokarowych, Prowadzenie wycieczek ze zwiedzaniem dla osób trzecich, Usługi transportu na wycieczki
ze zwiedzaniem, Usługi w zakresie organizowania krótkich
wycieczek, Usługi w zakresie organizowania wycieczek
na rzecz turystów, Usługi w zakresie organizowania transportu dla wycieczek, Organizowanie i rezerwowanie wypraw
i wycieczek ze zwiedzaniem, Udostępnianie pojazdów
na wycieczki i wyprawy, Organizowanie wycieczek ze zwiedzaniem i wypraw, Organizacja i rezerwacja wypraw, Organizowanie i przeprowadzanie wypraw kajakiem, Organizowanie wypraw w ramach wakacji zorganizowanych, Udzielanie
informacji turystom związanych z wyprawami i zwiedzaniem, Rezerwowanie wycieczek ze zwiedzaniem za pośrednictwem biura, Udzielanie informacji dotyczących transportu i podróży za pośrednictwem mobilnych urządzeń i przyrządów telekomunikacyjnych, Udzielanie informacji na temat rezerwacji podróży biznesowych za pośrednictwem Internetu, Rezerwowanie transportu za pośrednictwem światowych sieci komputerowych, Udzielanie informacji o podróżowaniu za pośrednictwem Internetu, Rezerwowanie
podróży, Planowanie podróży, Organizowanie podróży,
Eskortowanie podróżnych, Rezerwacja miejsc [podróż], Organizowanie podróży biznesowych, Organizowanie podróży
samolotowych, Organizowanie podróży autobusem, Planowanie trasy podróży, Usługi rezerwowania podróży, Agencje
rezerwacji podróży, Usługi towarzyszenia podróżnym, Usługi
eskortowania podróżnych, Doradztwo w zakresie podróży,
Organizacja i rezerwacja podróży, Organizowanie transportu
i podróży, Rezerwacja biletów na podróż, Usługi agencji podróży polegające na organizowaniu podróży, Usługi w zakresie podróży, Usługi agencji podróży w zakresie organizowania podróży wakacyjnych, Usługi rezerwacji biletów na podróż, Rezerwacja miejsc dla podróżnych, Usługi biur podróży,
mianowicie organizowanie transportu dla podróżnych, Organizowanie wycieczek [krótkich podróży], Planowanie, organizowanie i rezerwowanie podróży za pomocą środków
elektronicznych, Usługi w zakresie wczasów zorganizowanych związane z planowaniem podróży, Usługi w zakresie
rezerwacji biletów na podróże i wycieczki, Udzielanie wska-
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zówek o trasie dojazdu do celów podróży, Wypożyczanie
rowerów, Wypożyczanie bagażników dachowych, Wypożyczanie pojazdów, Wypożyczanie części pojazdów, Wypożyczanie pojazdów rekreacyjnych, Wypożyczanie przyczep,
Wypożyczanie przyczep samochodowych, Wypożyczanie
przyczep drogowych, Wypożyczanie maszyn i urządzeń
zamrażających, Wypożyczanie i wynajem pojazdów, Wypożyczanie środków transportu, Wypożyczanie kajaków, Wypożyczanie lodówek, Wypożyczanie skrzyń paletowych,
Udzielanie informacji związanych z usługami wypożyczania
rowerów.
538762
(220) 2022 01 18
MAJESTIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MAJESTIK GRiZZLY
(210)
(731)

(531) 03.01.14, 26.04.04, 27.05.01
(510), (511) 17 Tkaniny z włókien szklanych do izolacji, maty
z włókien szklanych do izolacji zaprawy izolacyjne, farby i lakiery izolacyjne, tynk izolacyjny, Materiały izolacyjne z włókna
szklanego do użytku w budownictwie, Siatki z włókna szklanego do celów izolacyjnych, Izolacja do celów budowlanych,
19 Gips, beton, zaprawy budowlane, Niemetalowe materiały
budowlane, Zaprawy klejowe do celów budowlanych, Tynk,
Tynk do użytku w budownictwie, Zaprawa do naprawy
pęknięć w tynku, Piasek, Piasek do użytku w budownictwie,
Płytki ceramiczne, Ceramiczne płytki na ściany zewnętrzne,
Cegły, Cegły elewacyjne.
538775
(220) 2022 01 18
FAGRON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) neogen
(210)
(731)

(531) 26.01.03, 26.01.16, 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 3 Kosmetyki, Kosmetyki do włosów, Kosmetyki
funkcjonalne, Kosmetyki i preparaty kosmetyczne, Kosmetyki naturalne, Kosmetyki organiczne, Balsamy do włosów,
Balsamy do wygładzania i prostowania włosów, Kremy pielęgnacyjne do włosów, Maski do pielęgnacji włosów, Nielecznicze szampony do włosów, Odżywki do włosów, Odżywki
pielęgnacyjne do włosów, Płyny do kuracji wzmacniających
włosy, Preparaty do kuracji włosów, Preparaty do mycia włosów, Preparaty do ochrony włosów przed słońcem, Preparaty
do włosów, Olejki do włosów, Odżywki stosowane na wło-
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sy, Nielecznicze kuracje do skóry głowy, Odżywki do skóry
głowy w formie sprayu, Preparaty kosmetyczne do włosów i skóry głowy, 5 Farmaceutyki i naturalne środki lecznicze, Lecznicze kuracje do skóry głowy, Lecznicze preparaty do pielęgnacji włosów, Lecznicze preparaty na porost
włosów, Lecznicze preparaty stymulujące porost włosów,
Lecznicze szampony, Lecznicze wyciągi ziołowe do celów
medycznych, Lecznicze płyny do włosów, Preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji włosów.
538787
(220) 2022 01 17
ENERGOSERWIS KLESZCZÓW SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rogowiec
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ESK ENERGOSERWIS KLESZCZÓW
(210)
(731)

(531) 26.04.07, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 37 Usługi w zakresie wykonywania budowlanych robót specjalistycznych i usług w branży elektrycznej,
AKPiA i teletechnicznej w zakresie obiektów liniowych i rozdzielczych, linii elektroenergetycznych, instalacji elektrycznych i teletechnicznych, systemów teleinformatycznych,
linii światłowodowych, prowadzenia prac pomiarowych
i rozruchowych, w części wykonywanie prac ogólnobudowlanych w zakresie modernizacji obiektów liniowych
i kubaturowych, 39 Usługi w zakresie przesyłu i dystrybucji
energii elektrycznej.
538795
(220) 2022 01 17
PI GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak graficzny)
(540)
(210)
(731)

(531) 26.01.03, 26.11.01, 26.11.13, 29.01.12
(510), (511) 25 Odzież, obuwie, nakrycia głowy.
538805
(220) 2022 01 18
PAYTEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) monri

(210)
(731)
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(531) 27.05.01
(510), (511) 9 Oprogramowanie do wykonywania płatności,
Oprogramowanie do płatności elektronicznych, Oprogramowanie do transakcji elektronicznych, Oprogramowania
do uwierzytelniania w zakresie kontroli dostępu i komunikacji z komputerem oraz siecią komputerową, Oprogramowanie komputerowe do transmisji danych i informacji, Oprogramowanie do handlu elektronicznego i płatności elektronicznych, Systemy płatności elektronicznych, Oprogramowanie komputerowe do handlu elektronicznego umożliwiające użytkownikom dokonywanie elektronicznych transakcji
biznesowych za pośrednictwem światowej sieci komputerowej, Aplikacje mobilne, Aplikacje mobilne do płatności elektronicznych, Platformy oprogramowania komputerowego
dla płatności elektronicznych i transakcji elektronicznych,
Urządzenia do przetwarzania płatności elektronicznych,
Terminale komputerowe do celów bankowych, Bezpieczne
terminale do transakcji elektronicznych, Terminale do elektronicznego przetwarzania płatności kartami kredytowymi,
Terminale do kart kredytowych, Terminale do płatności elektronicznych, Niezależna sieć terminali do płatności elektronicznych, Niezależna sieć bankomatów, Terminale do płatności wirtualnych, Karty płatnicze i karty kredytowe kodowane magnetycznie, Terminale POS, Systemy elektronicznych
terminali płatniczych [epos], Oprogramowanie komputerowe do kontroli terminali samoobsługowych, Elektroniczne
i magnetyczne karty identyfikacyjne do użytku w związku
z płatnością za usługi, Sprzęt komputerowy do przetwarzania płatności elektronicznych dokonywanych na rzecz osób
trzecich i przez osoby trzecie, Bankomaty, Karty magnetyczne bankomatowe, Terminale płatnicze, bankomaty i liczarki
pieniędzy, Kasy rejestrujące, Elektroniczne kasy rejestrujące,
Automaty do depozytów gotówkowych, Automaty do pozostawiania depozytów gotówkowych, Automatyczne maszyny sortujące i liczące monety, Programy komputerowe
do elektronicznych kas rejestrujących, Oprogramowanie
do elektronicznych kas rejestrujących, Platformy oprogramowania umożliwiające użytkownikom zbieranie pieniędzy,
35 Wynajem sprzętu do elektronicznego terminala kasowego, Udzielanie informacji dotyczących działalności gospodarczej za pośrednictwem terminali komputerowych, Outsourcing sprzętu do elektronicznego terminala kasowego,
36 Usługi w zakresie płatności, Usługi płatności finansowych,
Obsługa płatności, Elektroniczne przetwarzanie płatności,
Elektroniczne przetwarzanie płatności za pośrednictwem
światowej sieci komputerowej, Pobieranie płatności, Przetwarzanie usług transakcji finansowych on-line, Bankowość
on-line, Usługi bankowości elektronicznej, Przetwarzanie
płatności na rzecz banków, Usługi płatności bezdotykowych,
Usługi w zakresie płatności elektronicznych, Usługi w zakresie mobilnych płatności elektronicznych, Usługi w zakresie
płatności zdalnych, Usługi płatności w handlu elektronicznym, Przetwarzanie elektronicznych transakcji przelewu
obcych walut, Usługi płatności dokonywanych za pomocą
kart obciążeniowych, Usługi płatności dokonywanych za pomocą kart kredytowych i kart debetowych, Przetwarzanie
transakcji kartą debetową i kartą kredytową na rzecz osób
trzecich, Przetwarzanie płatności dokonywanych przy użyciu
kart przedpłaconych, Usługi kliringowe w zakresie transakcji
płatniczych, Usługi w zakresie administrowania płatności,
Usługi portfela elektronicznego - usługi w zakresie płatności,
Usługi w zakresie bankomatów, Wypożyczanie bankomatów,
Outsourcing bankomatów, Udostępnianie bankomatów
do podejmowania i wpłacania pieniędzy, Udostępnianie
terminali płatniczych, Wypożyczanie terminali płatniczych,
Świadczenie usług finansowych za pośrednictwem terminali płatniczych, Outsourcing terminali płatniczych, Usługi
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przelewów, Usługi transakcji finansowych, Usługi bezgotówkowych transakcji płatniczych, Transakcje gotówkowe
i walutowe, Handel walutami i wymiana walut, Usługi płacenia rachunków on-line, Elektroniczne transakcje debetowe,
Elektroniczne transakcje pieniężne, Elektroniczne transakcje
za pomocą kart kredytowych, Obsługa kart do transakcji
płatniczych, Obsługa transakcji finansowych on-line, Obsługa płatności dokonywanych za pomocą kart obciążeniowych, Przetwarzanie płatności, Przetwarzanie płatności
za zakup towarów i usług za pośrednictwem elektronicznej
sieci łącznościowej, Przetwarzanie płatności dotyczących
kart kredytowych, Udostępnianie wielu opcji płatniczych
za pośrednictwem terminali elektronicznych obsługiwanych
samodzielnie przez klientów i zlokalizowanych w sklepach
detalicznych, Usługi finansowe związane z podejmowaniem
i deponowaniem gotówki, Usługi finansowe związane z kartami bankowymi, Usługi płatnicze świadczone za pośrednictwem bezprzewodowej aparatury i urządzeń telekomunikacyjnych, Usługi pobierania opłat elektronicznych, Usługi
związane z kartami płatniczymi, Zautomatyzowane usługi
płatnicze, Usługi związane z kartami kredytowymi i gotówkowymi, 37 Instalacja, naprawa i konserwacja terminali
płatniczych, Instalacja, naprawa konserwacja bankomatów,
Konserwacja terminali do przetwarzania danych, 38 Usługi
telekomunikacyjne w zakresie elektronicznego przesyłania,
przekazywania i przetwarzania danych finansowych i płatności, Łączność poprzez terminale komputerowe, Telematyczna komunikacja za pośrednictwem terminali komputerowych, Elektroniczna transmisja danych i dokumentów
za pomocą terminali komputerowych i urządzeń elektronicznych, 39 Uzupełnianie banknotów w bankomatach,
42 Oprogramowanie jako usługa [SaaS], Oprogramowanie
jako usługa [SaaS] obejmujące oprogramowanie do usług
płatności, Projektowanie oprogramowania komputerowego,
Projektowanie oprogramowania komputerowego do sterowania terminalami samoobsługowymi, Wypożyczanie
oprogramowania komputerowego, Konserwacja oprogramowania komputerowego, Umożliwianie tymczasowego
użytkowania oprogramowania on-line nie do pobrania, służącego do realizacji płatności elektronicznych, Umożliwianie tymczasowego użytkowania oprogramowania on-line
nie do pobrania, służącego do uwierzytelniania w zakresie
kontroli dostępu i komunikacji z komputerami i sieciami
komputerowymi, Usługi doradcze w dziedzinie technologii,
Wypożyczanie sprzętu i urządzeń komputerowych, Usługi
uwierzytelniania (kontrola) danych przekazywanych za pomocą telekomunikacji, Usługi uwierzytelniania dla celów
bezpiecznych elektronicznych transakcji finansowych, Outsourcing sprzętu i urządzeń komputerowych.
538855
(220) 2022 01 19
WEBTALK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WebTalk DigitalFirst

(210)
(731)

baz danych, Komputerowe zarządzanie plikami, Obróbka
tekstów, Prezentowanie produktów w mediach dla celów
sprzedaży detalicznej, Publikowanie tekstów reklamowych,
Reklama, Reklama on-line z a pośrednictwem sieci komputerowej, Reklama zewnętrzna, Reklamy radiowe, Reklamy
telewizyjne, Rozpowszechnianie reklam, Systematyzacja
danych w komputerowych bazach danych, Statystyczne
zestawienia, Tworzenie tekstów reklamowych, Uaktualnianie
materiałów reklamowych, Usługi marketingowe, Usługi public relations, Wynajem czasu reklamowego we wszystkich
środkach przekazu, Wynajmowanie przestrzeni reklamowej, Wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych
dla osób trzecich, 41 Fotografia, Organizowanie konkursów
w celach edukacyjnych lub rozrywkowych, Organizowanie
loterii, Pisanie scenariuszy: publikowanie tekstów innych niż
teksty reklamowe, Usługi gier oferowane w systemie on-line
za pośrednictwem sieci komputerowej, Usługi rozrywkowe.
(210)
(731)
(540)
(540)

538871
(220) 2022 01 20
BROWAR RYBNIK SPÓŁKA AKCYJNA, Rybnik
(znak słowno-graficzny)
CZARNE ZŁOTO SCHWARZBIER

(531) 27.05.01, 27.05.03, 29.01.12
(510), (511) 21 Butelki do picia, Dopasowane wkładki do wiaderek do lodu, Kieliszki, Kubki papierowe, Kubki plastikowe,
Kubki porcelanowe, Kufle, Kufle do piwa o pojemności pinta,
Kufle na piwo, Kufle wykonane z cyny, Kufle porcelanowe,
Naczynia szklane do napojów, Nalewaki do butelek, Neoprenowe pokrowce na butelki, z suwakiem, Nieelektryczne
otwieracze do butelek, Otwieracze do butelek elektryczne
i nieelektryczne, Otwieracze do butelek - ręczne, Podstawki
pod butelki - stojaki, Szklanki bez uchwytów, Szklanki do picia piwa typu pilzner, Szklanki do piwa, Urządzenia do schładzania butelek, 32 Brzeczka piwna, Brzeczka słodowa, Czarne
piwo - piwo ze słodu palonego, Drinki na bazie piwa, Indyjskie piwa jasne ale (IPA), Kwas chlebowy jako napoje bezalkoholowe, Mineralizowane piwa, Napoje bezalkoholowe
o smaku piwa, Napoje na bazie piwa, Piwa o małej zawartości alkoholu, Piwa smakowe, Piwo, Piwo bezalkoholowe, Piwo
jasne typu ale, Piwo pełne jasne, Piwo lager, Piwo pszeniczne,
Piwo rzemieślnicze, Piwo słodowe, Piwo i produkty piwowarskie, Piwo Hefeweizen, Piwo AIPA, Barley Wine - piwo, Piwo
typu saison, Piwo Pils, Piwo o smaku kawy, Piwo typu koźlak,
Porter jako rodzaj mocnego, ciemnego piwa, Shandy - napój
składający się z piwa i lemoniady, Stout jako rodzaj mocnego, ciemnego piwa, Woda gazowana, Woda niegazowana,
Woda mineralna, Woda źródlana, Wody smakowe.
538873
(220) 2022 01 20
4WORKSHOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 4WorkShop

(210)
(731)
(531) 24.17.04, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 Badania opinii publicznej, Badania rynkowe,
Doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych public
relations, Doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych w reklamie, Pozyskiwanie danych do komputerowych

Nr ZT10/2022

Nr ZT10/2022
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(531) 14.07.09, 26.03.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 Pośrednictwo w kontaktach handlowych
i gospodarczych, Pośrednictwo w kontraktach na kupno
i sprzedaż produktów, Pośrednictwo w zakresie transakcji handlowych i umów handlowych, Pośrednictwo w zawieraniu umów kupna i sprzedaży na rzecz osób trzecich,
Usługi pośrednictwa w handlu, Usługi w zakresie prezentacji przedsiębiorstw za pośrednictwem Internetu i innych
mediów, Doradztwo w zakresie działalności gospodarczej
dotyczące zakładania przedstawicielstw handlowych zajmujących się sprzedażą samochodów, 37 Pośrednictwo
w zakresie wymiany szyb przednich w pojazdach, Pośrednictwo w zakresie wymiany szyb w pojazdach, Naprawa karoserii samochodowych, Naprawa samochodów na drodze,
Malowanie samochodów, Naprawy i obsługa samochodów,
Naprawy i konserwacja samochodów, Naprawy lub konserwacja samochodów, Obsługa i naprawa samochodów,
Lakierowanie, Odświeżanie lakieru samochodu, Malowanie
i lakierowanie, 40 Blacharstwo, 41 Szkolenie z dziedziny naprawy samochodów.
538879
(220) 2022 01 20
INVENTMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Świętochłowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) INVENTMED

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.03
(510), (511) 10 Urządzenia, aparaty, przyrządy i instrumenty
medyczne, Urządzenia i przyrządy do fizjoterapii, Urządzenia
do rehabilitacji fizycznej do celów medycznych, Medyczne
urządzenia terapeutyczne.
538883
(220) 2022 01 20
QL CONTROLS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Kobielice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) QL

(210)
(731)

(531) 26.01.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 6 Metalowe złączki do rur, Przewody i rury
do centralnego ogrzewania, metalowe, Ogniotrwałe szafki
metalowe [inne niż meble], 7 Pompy do instalacji grzewczych, Zszywacze [maszyny], w tym do klipsów mocujących
rury, Siłowniki zaworowe, Siłowniki do zaworów, Elektroniczne kontrolery siłowników, 9 Przepływomierze, Urządzenia
do regulowania temperatury [termostaty], Termostaty pokojowe, Regulatory temperatury, Programatory czasowe, Programatory centralnego ogrzewania, Wzmacniacze sygnałów,
Wzmacniacze sygnału bezprzewodowego, Anteny radiowe,
Anteny sygnałowe, Mierniki zużycia energii elektrycznej, Przekaźniki elektryczne, Gniazdka, wtyczki i inne kontakty [złącza
elektryczne], Wtyczki elektryczne, Bramy do Internetu rzeczy
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[IoT], Inteligentne bramy do komunikacji, Sterowniki LED,
Sterowniki elektryczne, Sterowniki elektroniczne, Sterowniki
komunikacyjne, Sterowniki urządzeń, Sterowniki automatyki
przemysłowej, Urządzenia elektryczne do sterowania, Urządzenia do zdalnego sterowania, Elektroniczne czujniki pomiarowe, Czujniki i detektory, Czujniki elektryczne, Czujniki
fotoelektryczne, Czujniki optyczne, Czujniki światła, Czujniki
gazu, Czujniki temperatury, Czujniki ruchu, Czujniki zanieczyszczenia, Czujniki odległości, Czujniki wilgotności, Czujniki jakości powietrza, Regulatory oświetlenia, Urządzenia sterujące oświetleniem, Elektryczne wyłączniki oświetleniowe,
Przyrządy do pomiaru oświetlenia, Osprzęt do oświetlenia
ściennego [przełączniki], Siłowniki do zaworów [regulatory
elektryczne], Wielofunkcyjne przyciski dotykowe, Włączniki dotykowe, Obudowy urządzeń elektrycznych, Obudowy
przyrządów elektrycznych, 11 Instalacje ogrzewania podłogowego, Urządzenia do ogrzewania podłogowego, Armatura do dystrybucji wody służąca do ogrzewania, Armatura
regulacyjna i zabezpieczająca do urządzeń wodnych, Automatyczne urządzenia do regulacji temperatury [zawory]
do grzejników centralnego ogrzewania, Czujniki temperatury [zawory termostatyczne] do grzejników centralnego
ogrzewania, Filtry magnetyczne do użycia w systemach
centralnego ogrzewania, Kontrolery temperatury (zawory)
do grzejników centralnego ogrzewania, Ogrzewanie podłogowe, Wentylatory do kotłów centralnego ogrzewania, Zawory do rur i rurociągów, Zawory do instalacji centralnego
ogrzewania, Odpowietrzniki do instalacji centralnego ogrzewania, zwłaszcza do ogrzewania podłogowego, Elementy
ogrzewania elektrycznego, Elementy ogrzewania elektrycznego w postaci folii, Sterowniki elektromagnetyczne do automatycznej obsługi zaworów [części instalacji grzewczych],
Żarówki oświetleniowe LED, Żarówki i akcesoria do nich.
538884
(220) 2022 01 20
QL CONTROLS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Kobielice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) QL CONTROLS
(210)
(731)

(531) 27.05.01
(510), (511) 6 Metalowe złączki do rur, Przewody i rury
do centralnego ogrzewania, metalowe, Ogniotrwałe szafki
metalowe [inne niż meble], 7 Pompy do instalacji grzewczych, Zszywacze [maszyny], w tym do klipsów mocujących rury, Siłowniki zaworowe, Siłowniki do zaworów,
Elektroniczne kontrolery siłowników, 9 Przepływomierze,
Urządzenia do regulowania temperatury [termostaty], Termostaty pokojowe, Regulatory temperatury, Programatory
czasowe, Programatory centralnego ogrzewania, Wzmacniacze sygnałów, Wzmacniacze sygnału bezprzewodowego, Anteny radiowe, Anteny sygnałowe, Mierniki zużycia
energii elektrycznej, Przekaźniki elektryczne, Gniazdka,
wtyczki i inne kontakty [złącza elektryczne], Wtyczki elektryczne, Bramy do Internetu rzeczy [IoT], Inteligentne bramy do komunikacji, Sterowniki LED, Sterowniki elektryczne, Sterowniki elektroniczne, Sterowniki komunikacyjne,
Sterowniki urządzeń, Sterowniki automatyki przemysłowej, Urządzenia elektryczne do sterowania, Urządzenia
do zdalnego sterowania, Elektroniczne czujniki pomiarowe,
Czujniki i detektory, Czujniki elektryczne, Czujniki fotoelektryczne, Czujniki optyczne, Czujniki światła, Czujniki gazu,
Czujniki temperatury, Czujniki ruchu, Czujniki zanieczysz-
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czenia, Czujniki odległości, Czujniki wilgotności, Czujniki
jakości powietrza, Regulatory oświetlenia, Urządzenia sterujące oświetleniem, Elektryczne wyłączniki oświetleniowe,
Przyrządy do pomiaru oświetlenia, Osprzęt do oświetlenia
ściennego [przełączniki], Siłowniki do zaworów [regulatory
elektryczne], Wielofunkcyjne przyciski dotykowe, Włączniki
dotykowe, Obudowy urządzeń elektrycznych, Obudowy
przyrządów elektrycznych, 11 Instalacje ogrzewania podłogowego, Urządzenia do ogrzewania podłogowego, Armatura do dystrybucji wody służąca do ogrzewania, Armatura
regulacyjna i zabezpieczająca do urządzeń wodnych, Automatyczne urządzenia do regulacji temperatury [zawory]
do grzejników centralnego ogrzewania, Czujniki temperatury [zawory termostatyczne] do grzejników centralnego
ogrzewania, Filtry magnetyczne do użycia w systemach
centralnego ogrzewania, Kontrolery temperatury (zawory)
do grzejników centralnego ogrzewania, Ogrzewanie podłogowe, Wentylatory do kotłów centralnego ogrzewania,
Zawory do rur i rurociągów, Zawory do instalacji centralnego ogrzewania, Odpowietrzniki do instalacji centralnego
ogrzewania, zwłaszcza do ogrzewania podłogowego, Elementy ogrzewania elektrycznego, Elementy ogrzewania
elektrycznego w postaci folii, Sterowniki elektromagnetyczne do automatycznej obsługi zaworów [części instalacji
grzewczych], Żarówki oświetleniowe LED, Żarówki i akcesoria do nich.
538885
(220) 2022 01 20
TARGET SERVICE RADOSŁAW J.FRONC
SPÓŁKA JAWNA, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) NUMANTHIA
(510), (511) 16 Katalogi i menu potraw, Serwetki papierowe,
Etykiety, Torebki i opakowania z papieru, tektury i folii z tworzyw sztucznych, Druki do wypełniania, Grafiki, Ryciny, Fotografie, w tym lokali i ukazujące potrawy, Materiały drukowane,
Papierowe materiały biurowe, 35 Usługi w zakresie reklamy,
promocji, przekazywania informacji handlowej o restauracjach i barach, Rozpowszechnianie materiałów reklamowych
o restauracjach, Organizowanie prezentacji i wystaw w celach handlowych i reklamowych, 38 Przesyłanie informacji
głosowych, tekstowych, obrazowych i danych poprzez sieci
informatyczne i telekomunikacyjne, Udostępnianie internetowego forum dyskusyjnego, Przydzielanie dostępu do baz
danych, Łączność poprzez terminale komputerowe, Łączność
poprzez sieć światłowodów, Zapewnienie dostępu do portalu
w Internecie, Usługi poczty elektronicznej, natychmiastowego powiadamiania i wiadomości tekstowych, Przekazywanie
danych przy pomocy terminali komputerowych, usługi przekazywania poczty elektronicznej za pośrednictwem sieci telefonii komórkowej i telefonów komórkowych, Udostępnianie
połączeń z sieciami informatycznymi, Udostępnianie stron
internetowych za pośrednictwem telefonii komórkowej bezpośrednio na wyświetlaczu aparatu przenośnego, 43 Usługi
gastronomiczne i hotelarskie świadczone przez: restauracje,
bary, kawiarnie, kafeterie, herbaciarnie, stołówki, pizzerie, zajazdy, pensjonaty, hotele i motele, Przygotowywanie dań
(żywność i napoje) na zamówienie oraz ich dostawa, Obsługa
gastronomiczna z własnym zapleczem, Usługi cateringowe,
Udzielanie informacji dotyczących barów i restauracji, Wynajmowanie sal na posiedzenia, mityngi, narady.
(210)
(731)

(210) 538886
(220) 2022 01 20
(731) Inalca Societa per Azioni, Castelvetro di Modena, IT
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) INALCA POLAND

(531) 26.01.04, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 29 Mięso i wyroby mięsne.
(210)
(731)
(540)
(540)

538887
(220) 2022 01 20
Inalca Societa per Azioni, Castelvetro di Modena, IT
(znak słowno-graficzny)
INALCA POLAND

(531) 03.04.01, 03.04.04, 03.04.05, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 29 Mięso i wyroby mięsne.
(210)
(731)
(540)
(540)

538890
(220) 2022 01 21
TRYPAY SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław
(znak słowno-graficzny)
opinia bankowa

(531) 26.04.04, 26.04.16, 27.05.01
(510), (511) 36 Usługi finansowe, monetarne i bankowe, Informacja finansowa, usługi doradcze i konsultingowe w zakresie finansów.
538894
(220) 2022 01 20
CENTRUM POSNANIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FOOD FYRTEL #food #friends #fun
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 27.05.10, 29.01.13
(510), (511) 35 Usługi handlu detalicznego i hurtowego
w zakresie żywności, 39 Dostawa żywności i napojów przygotowanych do spożycia przez restauracje, 41 Organizowanie i prowadzenie koncertów, warsztatów kulinarnych,
szkolenia kulinarne, Organizowanie imprez rozrywkowych
typu cosplay, Informowanie o imprezach rozrywkowych
i o rekreacji, Organizowanie i prowadzenie konferencji,
Organizowanie zabaw i zawodów sportowych, Organizowanie zabaw przy muzyce, Prowadzenie klubów rozrywkowych
i sportowych, Organizowanie konkursów edukacyjnych i rozrywkowych, Organizowanie konkursów piękności, Usługi
impresaryjne, Organizowanie wystaw w celach kulturalnych
i edukacyjnych, Parki rozrywki, Planowanie przyjęć w zakresie ich części rozrywkowej, Przedstawienia teatralne, Pokazy treningu, Tresura zwierząt, Usługi związane z organizacją
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wypoczynku, Reportaże fotograficzne, 43 Usługi związane
z prowadzeniem barów, restauracji, kafeterii, fast-foodów,
Opieka nad dziećmi w klubach malucha, Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem.
(210)
(731)
(540)
(540)

538906
(220) 2022 01 21
BERGER MARCIN, Mińsk Mazowiecki
(znak słowno-graficzny)
PNP PLASMA N POWER

(531) 26.03.23, 27.05.01, 27.05.10, 29.01.12
(510), (511) 1 Substancje, materiały i preparaty chemiczne oraz surowce naturalne, Podłoża hodowlane, nawozy
i środki chemiczne do użytku w rolnictwie, ogrodnictwie
i leśnictwie, Nawozy, Nawozy azotowe, Płynne nawozy, Środki do wspomagania wzrostu roślin, Chemiczne preparaty
do wzbogacania gleby, Preparaty do regulacji wzrostu roślin,
Woda strukturyzowana wspomagająca rozwój roślin.
538911
(220) 2022 01 21
UNIKAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) UNIKAT REAL ESTATE

(210)
(731)
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czaniu informacji o przepływie krwi, Oprogramowanie komputerowe do stosowania w wirtualnych interwencyjnych
zabiegach i operacjach sercowo-naczyniowych i naczyniowych, Podręczniki instruktażowe i szkoleniowe, programy edukacyjne, oprogramowanie, filmy wideo i publikacje
w dziedzinie nieinwazyjnej diagnostyki chorób, schorzeń
i stanów układu krążenia oraz naczyń krwionośnych, do pobrania lub odczytu maszynowego, Zapisy modeli i symulacji
komputerowych, Dane, dokumenty, informacje, nagrania
wideo, dźwięk, tekst i inne media lub multimedia, wszystkie
zapisane elektronicznie lub możliwe do pobrania z Internetu,
Publikacje elektroniczne, do pobrania, Sprzęt komputerowy,
Wstępnie nagrane płyty DVD, CD, kasety wideo, karty pamięci i dyski, 10 Urządzenia do diagnostyki, badania i kontroli, Przyrządy sercowo-naczyniowe, Sercowo-naczyniowe
urządzenia monitorujące, Urządzenia do diagnozowania
chorób sercowo-naczyniowych, 42 Usługi w zakresie badań
medycznych i biomedycznych, Usługi projektowania urządzeń medycznych, Usługi w zakresie badań, projektowania,
rozwoju i doradztwa technicznego dotyczące aparatury,
instrumentów i urządzeń medycznych i chirurgicznych, Badania i rozwój nowych chirurgicznych narzędzi diagnostycznych i symulacji, Komputerowe modelowanie i symulacja
narządów ludzkich, Wirtualizacja procedur chirurgicznych,
Projektowanie, pisanie, rozwój, testowanie, instalowanie
i unowocześnianie oprogramowania komputerowego, Usługi wsparcia technicznego, a mianowicie rozwiązywanie problemów z oprogramowaniem komputerowym, Zapewnianie tymczasowego dostępu do niepobieralnego oprogramowania, Projektowanie, aktualizacja, utrzymanie i hosting
stron internetowych zawierających bazy wiedzy w dziedzinie diagnostyki i leczenia chorób układu krążenia i naczyń,
Udostępnienie platformy internetowej zawierającej informacje techniczne związane z modelowaniem i symulacjami
komputerowymi, Usługi informacyjne i doradcze dotyczące
powyższego, w tym usługi takie świadczone on-line z sieci
komputerowej lub Internetu.
538936
(220) 2022 01 22
JAROS-SAJDA ANNA, RADZIKOWSKA IGA SKIN
MASTERS SPÓŁKA CYWILNA, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) skin MASTERS SKIN CLINIC

(210)
(731)
(531) 26.04.03, 27.05.01, 27.05.10, 29.01.12
(510), (511) 36 Usługi w zakresie nieruchomości, Usługi
w zakresie wycen, Gromadzenie funduszy i sponsorowanie
finansowe, Informacja finansowa, usługi doradcze i konsultingowe w zakresie finansów, Usługi inwestycyjne, 37 Usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe,
Konserwacja i naprawa budynków, Remont nieruchomości,
Remontowanie budynków, Usługi doradcze dotyczące remontów budynków, Usługi doradcze w zakresie remontów
budynków, Konserwacja nieruchomości, 41 Usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, Publikowanie, sprawozdawczość i pisanie tekstów, Edukacja, rozrywka i sport, 42 Usługi projektowania, Usługi w zakresie projektowania, Usługi
w zakresie technologii informacyjnych, Usługi naukowe
i technologiczne.
(210) 538912
(220) 2022 01 21
(731) Hemolens Diagnostics B.V., Breda, NL
(540) (znak słowny)
(540) HEMOLENS
(510), (511) 9 Oprogramowanie komputerowe do stosowania w nieinwazyjnej diagnostyce chorób, schorzeń i stanów
układu sercowo-naczyniowego i naczyniowego, Oprogramowanie komputerowe do użytku w analizowaniu i obli-

(531) 26.02.16, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 Usługi informacyjne i poradnictwo handlowe dla konsumentów w dziedzinie produktów kosmetycznych, 41 Usługi edukacyjne dotyczące terapii kosmetycznej,
44 Usługi kosmetyczne.
538982
(220) 2022 01 24
ANGEL POLAND GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowny)

(210)
(731)
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(540) The Upper House
(510), (511) 36 Administrowanie nieruchomościami, Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, Usługi w zakresie zarządzania nieruchomościami, Zarządzanie nieruchomościami,
Organizacja najmu nieruchomości handlowych, Wynajem
nieruchomości, Zapewnianie środków finansowych na rozwój
nieruchomości, Usługi związane z majątkiem nieruchomym,
Usługi zarządzania majątkiem nieruchomym dotyczące transakcji w zakresie nieruchomości, Finansowanie projektów deweloperskich, Usługi w zakresie zakwaterowań, Zapewnianie stałego
zakwaterowania, 37 Budownictwo, Budowa bloków mieszkalnych, Budowa budynków mieszkalnych i komercyjnych, Budowa budynków przeznaczonych na zakwaterowanie wakacyjne,
Budowa budynków wielorodzinnych, Budowa domów, Budowa nieruchomości [budownictwo], Budowa nieruchomości
mieszkalnych, Budowa parkingów wielopoziomowych, Budowa prywatnych budynków mieszkalnych, Budowanie domów,
Budowanie nieruchomości, Budownictwo mieszkaniowe, Doradztwo inżynieryjne [budownictwo], Doradztwo dotyczące
budownictwa mieszkalnego i budynków, Doradztwo inżynieryjne (usługi budowlane), Konstrukcja budynków, Konstrukcja
i naprawa budynków, Konstruowanie budynków mieszkalnych
i handlowych, Usługi budowlane w zakresie budynków mieszkalnych, 41 Organizowanie konferencji, wystaw i konkursów,
Usługi sportowe i w zakresie fitnessu, Organizacja widowisk,
Organizowanie balów, Usługi wynajmu związane ze sprzętem
i obiektami dla edukacji, rozrywki, sportu i kultury, Imprezy
kulturalne, Imprezy taneczne, Nocne kluby, Organizacja i prowadzenie balów, Organizacja i przeprowadzanie aktywności
kulturalnych, Organizacja i przeprowadzanie konkursów piękności, Organizacja konkursów muzycznych, Organizacja przyjęć, Organizowanie i prezentowanie pokazów rozrywkowych
dotyczących stylu i mody, Organizowanie imprez muzycznych,
Organizowanie imprez rekreacyjnych, Organizowanie imprez
tanecznych, Organizowanie imprez w celach kulturalnych,
rozrywkowych i sportowych, Organizowanie rozrywki, Organizowanie społecznych imprez sportowych i kulturalnych, Prowadzenie konkursów piękności, Sport i fitness, Zapewnianie sal
balowych, Przedszkola, Udostępnianie obiektów i sprzętu rozrywkowego w hotelach, Usługi rozrywkowe świadczone przez
hotele, 43 Krótkoterminowy wynajem przestrzeni biurowej, Organizacja przyjęć weselnych [miejsca], Udostępnianie obiektów
i sprzętu na targi i wystawy, Udostępnianie obiektów i sprzętu
na konferencje, wystawy i spotkania, Udostępnianie obiektów
i sprzętu na zjazdy, Udostępnianie obiektów i sprzętu wystawienniczego w hotelach, Udostępnianie pomieszczeń na spotkania, Udostępnianie pomieszczeń i urządzeń na posiedzenia
zarządu, Udostępnianie sal konferencyjnych, Usługi w zakresie
zapewniania obiektów na spotkania, Wynajem pomieszczeń
na uroczystości towarzyskie, Wynajmowanie sal konferencyjnych, Hotele, hostele i pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne
i turystyczne, Świadczenie usług przez hotele i motele, Usługi
restauracyjne świadczone przez hotele, Biura zakwaterowania
[hotele, pensjonaty], Rezerwacje miejsc w hotelach, Udostępnianie informacji online dotyczących rezerwacji hotelowych,
Usługi hotelowe, Hotelowe usługi kateringowe, Usługi hotelowe dla uprzywilejowanych klientów, Zapewnianie zakwaterowania tymczasowego w domach i mieszkaniach, Zapewnianie
zakwaterowania tymczasowego, Zapewnianie zakwaterowania
na pobyt czasowy, Wynajem pokoi jako tymczasowego zakwaterowania, Usługi w zakresie zakwaterowania, Usługi w zakresie
rezerwacji zakwaterowania, Usługi obiektów gościnnych [zakwaterowanie], Usługi biur zakwaterowania, Udostępnianie zakwaterowania tymczasowego, Tymczasowe zakwaterowanie,
Rezerwacja zakwaterowania, 45 Usługi dozorcze [concierge].

Nr ZT10/2022

538984
(220) 2022 01 24
ANGEL POLAND GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) Angel Square
(510), (511) 36 Administrowanie nieruchomościami, Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, Usługi w zakresie zarządzania nieruchomościami, Zarządzanie nieruchomościami, Organizacja najmu nieruchomości handlowych,
Wynajem nieruchomości, Zapewnianie środków finansowych na rozwój nieruchomości, Usługi związane z majątkiem nieruchomym, Usługi zarządzania majątkiem nieruchomym dotyczące transakcji w zakresie nieruchomości,
Finansowanie projektów deweloperskich, Usługi w zakresie zakwaterowań, Zapewnianie stałego zakwaterowania,
37 Budownictwo, Budowa bloków mieszkalnych, Budowa
budynków mieszkalnych i komercyjnych, Budowa budynków przeznaczonych na zakwaterowanie wakacyjne, Budowa budynków wielorodzinnych, Budowa domów, Budowa
nieruchomości [budownictwo], Budowa nieruchomości
mieszkalnych, Budowa parkingów wielopoziomowych,
Budowa prywatnych budynków mieszkalnych, Budowanie
domów, Budowanie nieruchomości, Budownictwo mieszkaniowe, Doradztwo inżynieryjne [budownictwo], Doradztwo
dotyczące budownictwa mieszkalnego i budynków, Doradztwo inżynieryjne (usługi budowlane), Konstrukcja budynków, Konstrukcja i naprawa budynków, Konstruowanie
budynków mieszkalnych i handlowych, Usługi budowlane
w zakresie budynków mieszkalnych, 41 Organizowanie
konferencji, wystaw i konkursów, Usługi sportowe i w zakresie fitnessu, Organizacja widowisk, Organizowanie balów, Usługi wynajmu związane ze sprzętem i obiektami
dla edukacji, rozrywki, sportu i kultury, Imprezy kulturalne,
Imprezy taneczne, Nocne kluby, Organizacja i prowadzenie
balów, Organizacja i przeprowadzanie aktywności kulturalnych, Organizacja i przeprowadzanie konkursów piękności,
Organizacja konkursów muzycznych, Organizacja przyjęć,
Organizowanie i prezentowanie pokazów rozrywkowych
dotyczących stylu i mody, Organizowanie imprez muzycznych, Organizowanie imprez rekreacyjnych, Organizowanie imprez tanecznych, Organizowanie imprez w celach
kulturalnych, rozrywkowych i sportowych, Organizowanie
rozrywki, Organizowanie społecznych imprez sportowych
i kulturalnych, Prowadzenie konkursów piękności, Sport
i fitness, Zapewnianie sal balowych, Przedszkola, Udostępnianie obiektów i sprzętu rozrywkowego w hotelach, Usługi
rozrywkowe świadczone przez hotele, 43 Krótkoterminowy
wynajem przestrzeni biurowej, Organizacja przyjęć weselnych [miejsca], Udostępnianie obiektów i sprzętu na targi
i wystawy, Udostępnianie obiektów i sprzętu na konferencje, wystawy i spotkania, Udostępnianie obiektów i sprzętu
na zjazdy, Udostępnianie obiektów i sprzętu wystawienniczego w hotelach, Udostępnianie pomieszczeń na spotkania, Udostępnianie pomieszczeń i urządzeń na posiedzenia zarządu, Udostępnianie sal konferencyjnych, Usługi
w zakresie zapewniania obiektów na spotkania, Wynajem
pomieszczeń na uroczystości towarzyskie, Wynajmowanie
sal konferencyjnych, Hotele, hostele i pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne, Świadczenie usług przez
hotele i motele, Usługi restauracyjne świadczone przez
hotele, Biura zakwaterowania [hotele, pensjonaty], Rezerwacje miejsc w hotelach, Udostępnianie informacji online
dotyczących rezerwacji hotelowych, Usługi hotelowe, Hotelowe usługi kateringowe, Usługi hotelowe dla uprzywilejowanych klientów, Zapewnianie zakwaterowania tymczasowego w domach i mieszkaniach, Zapewnianie zakwa(210)
(731)
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terowania tymczasowego, Zapewnianie zakwaterowania
na pobyt czasowy, Wynajem pokoi jako tymczasowego
zakwaterowania, Usługi w zakresie zakwaterowania, Usługi w zakresie rezerwacji zakwaterowania, Usługi obiektów
gościnnych [zakwaterowanie], Usługi biur zakwaterowania,
Udostępnianie zakwaterowania tymczasowego, Tymczasowe zakwaterowanie, Rezerwacja zakwaterowania, 45 Usługi
dozorcze [concierge].
(210) 538992
(220) 2022 01 24
(731) YOLO SPÓŁKA AKCYJNA, Piła
(540) (znak słowny)
(540) BluGo
(510), (511) 9 Platformy oprogramowania komputerowego, Platformy oprogramowania komputerowego służące
do obsługi stacji ładowania samochodów elektrycznych,
Aplikacje mobilne, Aplikacje mobilne służące do obsługi
stacji ładowania samochodów elektrycznych, Oprogramowanie, Oprogramowanie służące do obsługi stacji ładowania samochodów elektrycznych, Aparatura i urządzenia
do gromadzenia elektryczności, Aparatura i urządzenia
do gromadzenia i przechowywania energii elektrycznej,
Aparatura i urządzenia do sterowania przepływu energii
elektrycznej, Komponenty elektryczne i elektroniczne,
Urządzenia i przyrządy do prowadzenia dystrybucji energii
elektrycznej, Urządzenia energetyczne sieci zasilających,
Urządzenia do transmisji za pośrednictwem linii elektroenergetycznych, Urządzenia do regulowanego zasilania,
Stacje ładowania dla pojazdów elektrycznych, Przyrządy
do dystrybucji elektryczności, Przetworniki prądu stałego/
prądu zmiennego, Przetworniki prądu stałego, Konwertery
prądu stałego, Konwertery prądu stałego/prądu zmiennego, Jednostki energii elektrycznej, Elektryczne zespoły sieci
zasilającej, Aparatura, urządzenia i kable do zastosowania
w elektryce, 35 Marketing dotyczący promocji, Promocja
sprzedaży, Rozpowszechnianie materiałów reklamowych
i promocyjnych, Usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych, Zarządzanie w zakresie zamówień zakupowych, Informacja handlowa, Dostarczanie informacji marketingowych, Organizowanie targów i wystaw,
Usługi w zakresie wystaw i prezentacji produktów, Wszystko
w zakresie promowania pojazdów elektrycznych, 37 Usługi
ładowania pojazdów elektrycznych, Ładowanie akumulatorów samochodów elektrycznych, Wymiana akumulatorów
w samochodach elektrycznych, Konserwacja samochodów elektrycznych, Naprawa samochodów elektrycznych,
Czyszczenie samochodów elektrycznych, Polerowanie samochodów elektrycznych, Konserwacja i naprawa części
i akcesoriów do pojazdów elektrycznych, Wymiana opon,
Instalowanie prostowników do ładowania akumulatorów,
Montaż części pojazdów elektrycznych, Montaż akcesoriów do pojazdów elektrycznych, Naprawa pojazdów elektrycznych, Usługi doradcze w zakresie ładowania pojazdów
elektrycznych, 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] służące
do obsługi stacji ładowania samochodów elektrycznych,
Tworzenie platform internetowych, Oprogramowanie jako
usługa [SaaS], Oprogramowanie jako usługa [SaaS] służące
do obsługi stacji ładowania samochodów elektrycznych.
(210)
(731)

539001
(220) 2022 01 25
DELUXE TRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DELUXE POST

(531) 19.03.03, 19.03.09, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 39 Transport, Pakowanie i składowanie towarów,
Usługi informacji, doradztwa i rezerwacji w zakresie transportu, Usługi wynajmu związane z pojazdami, transportem
i magazynowaniem, Usługi przewozu, Usługi wynajmu związane z transportem i magazynowaniem.
(210)
(731)
(540)
(540)

539005
(220) 2022 01 24
KOŁODZIEJCZYK KRZYSZTOF CATALEYA, Łódź
(znak słowno-graficzny)
CATALEYA

(531) 05.05.19, 05.05.21, 27.05.01, 29.01.06
(510), (511) 25 Dzianina [odzież], Fartuchy [odzież], Garnitury,
Gorsety, Halki [bielizna], Kamizelki, Kombinezony [odzież], Kostiumy kąpielowe, Koszule, Koszule z krótkimi rękawami, Koszulki
z krótkim rękawem, Kurtki [odzież], Kurtki z kapturem chroniące
przed zimnem i wiatrem, Legginsy, Mundury, Odzież, Pikowane
kurtki [odzież], Piżamy, Podkoszulki sportowe, Spódnice, Swetry,
44 Chiropraktyka [nastawianie kręgosłupa], Chirurgia plastyczna, Depilacja woskiem, Doradztwo w zakresie żywienia i odżywiania, Fizjoterapia, Fryzjerstwo, Implantacja (wszczepianie)
włosów, Manicure, Masaż, Przekłuwanie ciała, Salony piękności,
Usługi doradcze w zakresie zdrowia, Usługi farbowania włosów,
Usługi klinik medycznych, Usługi męskich salonów fryzjerskich,
Usługi oceny zdrowia, Usługi solariów, Usługi w zakresie medycyny regeneracyjnej, Usługi wizażystów.
539006
(220) 2022 01 24
DUDA KATARZYNA WYDAWNICTWO KOŁNIERZYKI,
Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WYDAWNICTWO KOŁNIERZYKI
(210)
(731)

(531) 26.01.01, 26.01.06, 27.05.01, 29.01.13, 26.04.02
(510), (511) 16 książki.
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539007
(220) 2022 01 24
British American Tobacco (Brands) Inc., Wilmington, US
(znak słowno-graficzny)
KOOL

(531) 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 34 Papierosy, Tytoń surowy, Tytoń przetworzony,
Tytoń do samodzielnego skręcania, Tytoń do fajek, Wyroby
tytoniowe, Substytuty tytoniu (nie do celów medycznych),
Cygara, cygaretki, Zapalniczki dla palaczy, zapalniczki do cygar dla palaczy, Zapałki, Artykuły dla palaczy, Bibułki, gilzy
i filtry do papierosów, Przyrządy kieszonkowe do skręcania
papierosów, Podręczne nabijarki do tutek papierosowych,
E-papierosy, Płyny do e-papierosów, Wyroby tytoniowe
do podgrzewania.
539008
(220) 2022 01 24
AZORINHOME A&M SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wólka Rokicka-Kolonia
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VENUS.pl

(210)
(731)

(531) 17.02.01, 27.05.01, 29.01.14, 26.11.03, 26.11.08
(510), (511) 14 Biżuteria, Bransoletki [biżuteria], Kolczyki,
Naszyjniki, Pierścionki, Zawieszki [biżuteria], Zegarki.
539010
(220) 2022 01 25
KURPAS SYLWIA STUDIO TRENINGU PERSONALNEGO
FIT FRELKA, Kopaniny
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) fit frelka
(210)
(731)

(540) zzg JSW S.A.

(531) 15.07.09, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 41 Organizowanie spotkań integracyjnych dla
członków związku zawodowego, Organizowanie kursów
szkoleniowych, Organizowanie i prowadzenie konferencji,
kongresów, szkoleń, seminariów, zjazdów i sympozjów dotyczących ochrony miejsc pracy, ochrony warunków pracy
i płacy, Organizowanie konkursów w celach edukacyjnych
lub rozrywkowych, Publikowanie dydaktycznych materiałów
edukacyjnych.
539020
(220) 2022 01 24
NOA CLINIC - USŁUGI MEDYCZNE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) noa clinic

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.15, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.16, 26.13.25
(510), (511) 44 Usługi medyczne, Usługi klinik medycznych,
Fizjoterapia, Chirurgia plastyczna.
539021
(220) 2022 01 24
NOA CLINIC - USŁUGI MEDYCZNE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) NOA CLINIC
(510), (511) 44 Usługi medyczne, usługi klinik medycznych,
fizjoterapia, chirurgia plastyczna.
(210)
(731)

539038
(220) 2022 01 25
WOŁOSZYŃSKI JANUSZ TORFEX
FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA, Krasin;
JARZĄBEK MIROSŁAW AGROTURYSTYKA, Stępień;
TRUDNOWSKI MARCIN PPHU GRUPA, Elbląg
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) W KRAINIE ŚLIMAKA
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 24.15.21, 29.01.13
(510), (511) 41 Usługi trenera osobistego [trening sprawności fizycznej], Usługi trenerów osobistych, Usługi trenerskie,
Usługi trenerskie w zakresie sportu, Usługi trenerskie w zakresie zajęć sportowych, Usługi trenerskie w zakresie ćwiczeń
fizycznych [fitness].
539013
(220) 2022 01 24
ZWIĄZEK ZAWODOWY GÓRNIKÓW JASTRZĘBSKIEJ
SPÓŁKI WĘGLOWEJ SPÓŁKA AKCYJNA BUDRYK,
Ornontowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(210)
(731)

Nr ZT10/2022
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(531)

27.05.01, 29.01.14, 26.01.05, 26.01.01, 26.01.04, 26.04.02,
26.04.03, 26.11.02, 26.11.08, 26.11.12
(510), (511) 39 Organizacja wycieczek, Organizacja wycieczek turystycznych, Organizacja wycieczek ze zwiedzaniem,
Organizacja i rezerwowanie wycieczek, Wynajem łodzi,
41 Świadczenie usług związanych z rekreacją wodną, Wynajem sprzętu sportowego, Wynajem sprzętu sportowego
do nurkowania, Wynajem sprzętu do rekreacyjnej jazdy konnej, Wynajem sprzętu sportowego i obiektów sportowych,
Wynajem sprzętu do użytku na imprezach sportowych,
43 Restauracje samoobsługowe, Restauracje z grillem, Restauracje dla turystów, Restauracje oferujące dania na wynos, Restauracje serwujące wykwintne artykuły spożywcze,
Kawiarnie, Bary, Bary sałatkowe, Bary szybkiej obsługi [snack
bary], Bary przekąskowe, Usługi świadczone przez bary bistro, Hotele, hostele i pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne, Świadczenie usług przez hotele i motele,
Usługi restauracyjne świadczone przez hotele, 44 Zdrowotne usługi odnowy biologicznej w zakresie zdrowia i dobrego
samopoczucia ciała i ducha, Usługi spa, Usługi kosmetyczne
w zakresie pielęgnacji ciała świadczone przez uzdrowiska
typu SPA.
(551) wspólne prawo ochronne
539048
(220) 2022 01 25
EXINIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) InvoNode
(510), (511) 9 Aplikacje komputerowe do pobrania, Oprogramowanie do pobrania na komputery, telefony komórkowe i inne urządzenia mobilne umożliwiające użytkownikowi
uzyskiwanie dostępu do witryny internetowej w poszukiwaniu informacji, w tym w celu dostępu do informacji i ich pobrania, przeszukiwania Internetu, zamieszczania recenzji
i ocen, Programy komputerowe do pobrania, Programy
komputerowe nagrane, Programy sterujące komputerowe,
nagrane, Urządzenia technologii informacyjnej i audiowizualne, multimedialne i fotograficzne, Urządzenia i nośniki
do przechowywania danych, Urządzenia do fakturowania,
Aplikacje do pobrania, Aplikacje do pobrania do użytku z telefonami komórkowymi, Aplikacje do pobrania na smartfony,
Aplikacje do przepływu pracy, Edukacyjne aplikacje komputerowe, Edukacyjne aplikacje mobilne, Edukacyjne aplikacje
na tablety, Mobilne aplikacje, Oprogramowanie i aplikacje
do urządzeń przenośnych, Interaktywne multimedialne programy komputerowe, Komputerowe programy operacyjne,
Komputerowe programy użytkowe do zarządzania plikami,
Oprogramowanie komputerowe [programy] do zarządzania
bazami danych, Programy komputerowe do korzystania z Internetu i sieci www, Programy komputerowe do przetwarzania danych, Programy komputerowe do zdalnego łączenia
się z komputerami lub sieciami komputerowymi, Programy
komputerowe stosowane do elektronicznych systemów
kasowych, Programy komputerowe umożliwiające dostęp,
przeglądanie i przeszukiwanie baz danych on-line, Programy
komputerowe w formie czytelnej dla urządzeń do stosowania w zarządzaniu bazami danych, 35 Fakturowanie, Fakturowanie przedsiębiorstw, Usługi fakturowania na rzecz osób
trzecich, Aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych, Indeksowanie stron internetowych
w celach handlowych lub reklamowych, Komputerowe bazy
danych (Pozyskiwanie danych do -), Komputerowe zarządzanie plikami, Marketing w ramach wydawania oprogramowania, Optymalizacja stron internetowych, Optymalizacja wyszukiwarek do celów promocji dodatkowej, Systematyzacja
(210)
(731)
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danych w komputerowych bazach danych, Udostępnianie
informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem
strony internetowej, Usługi komunikacji korporacyjnej, Wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób
trzecich, Usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej, Usługi pośrednictwa biznesowego dotyczące kontaktowania ze sobą potencjalnych inwestorów prywatnych
z przedsiębiorcami potrzebującymi finansowania, Usługi pośrednictwa w handlu, Usługi reklamowe mające na celu promowanie handlu elektronicznego, Usługi zarządzania działalnością gospodarczą dotyczące handlu elektronicznego,
Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, Doradztwo,
konsultacje i pomoc w zakresie reklamy, marketingu i promocji, Dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych
i promocyjnych, Oferowanie i wynajem przestrzeni reklamowej, czasu reklamowego i mediów na reklamy, Udostępnianie powierzchni reklamowej, czasu reklamowego i mediów,
Usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych, Usługi public relations, Usługi w zakresie targów
i wystaw handlowych, Usługi w zakresie wystaw i prezentacji
produktów, Dostarczanie powierzchni reklamowych w globalnej sieci komputerowej, Świadczenie usług w zakresie reklamy komputerowej, Udostępnianie i wynajem przestrzeni
reklamowej w Internecie, Udostępnianie miejsca na stronach
internetowych na reklamę towarów i usług, Udostępnianie
przestrzeni reklamowej w mediach elektronicznych, Wynajem powierzchni reklamowej na stronach internetowych,
Wynajem przestrzeni reklamowej on-line, Zapewnianie
przestrzeni reklamowej w czasopismach, gazetach i magazynach, Pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych,
Pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, Usługi
reklamowe, promocyjne i marketingowe, Abonowanie dostępu do serwisu telekomunikacyjnych baz danych, Dostarczanie informacji dotyczących produktów konsumpcyjnych
za pośrednictwem internetu, Gromadzenie, na rzecz innych
osób, różnych usług telekomunikacyjnych w celu umożliwienia klientom wygodnego porównywania i kupowania tych
usług, Organizacja subskrypcji usług internetowych, Organizowanie subskrypcji w zakresie publikacji online dla osób
trzecich.
(210)
(731)
(540)
(540)

539053
(220) 2022 01 25
KACZMAREK KATARZYNA SN STUDIO, Poznań
(znak słowno-graficzny)
SN studio

(531) 27.05.01, 26.11.02, 26.11.08
(510), (511) 35 Administrowanie i organizacja usług sprzedaży wysyłkowej, Doradztwo w zakresie promocji sprzedaży,
Usługi sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie
artykułów kosmetycznych, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z przyborami toaletowymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z przyborami toaletowymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z akcesoriami do pielęgnacji dla
ludzi, Usługi w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej artykułów kosmetycznych, Usługi sklepów detalicznych online
związane z produktami kosmetycznymi i pielęgnacyjnymi,
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Informacje dotyczące kariery i usługi doradcze (inne niż doradztwo edukacyjne i szkoleniowe), Doradztwo zawodowe
(inne niż związane z edukacją i szkoleniami), 41 Usługi edukacyjne dotyczące terapii kosmetycznej, Usługi edukacyjne
w postaci szkół kosmetycznych, Doradztwo w zakresie szkolenia i doskonalenia zawodowego, Doradztwo zawodowe
(doradztwo edukacyjne lub szkoleniowe), Informacje dotyczące kariery zawodowej i usługi doradztwa zawodowego
(doradztwo edukacyjne i szkoleniowe), Kursy szkoleniowe,
Kursy szkoleniowe związane z obsługą klienta, Organizacja i przeprowadzanie imprez szkoleniowych, Organizacja
i przeprowadzanie seminariów szkoleniowych, Organizacja
wystaw w celach szkoleniowych, Organizowanie festiwali
w celach szkoleniowych, Nauczanie i szkolenia, Organizowanie i prowadzenie warsztatów szkoleniowych, Organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], Organizowanie
i prowadzenie seminariów i warsztatów [szkolenia], Organizowanie i prowadzenie wystaw w celach szkoleniowych,
Organizowanie i prowadzenie wykładów w celach szkoleniowych, Organizowanie konferencji związanych ze szkoleniem zawodowym, Organizowanie konkursów w celach
szkoleniowych, Organizowanie programów szkoleniowych,
Pokazy [do celów szkoleniowych], Pokazy [szkolenia] technik
malowania i dekoracji, Przekazywanie know-how [szkolenia],
Przekazywanie wiedzy biznesowej i know-how [szkolenie],
Publikowanie podręczników szkoleniowych, Szkolenia biznesowe, Szkolenia w zakresie pielęgnacji urody, Szkolenia
w zakresie umiejętności biznesowych, Szkolenie w zakresie kosmetyki i urody, Usługi instruktażowe i szkoleniowe,
44 Usługi kosmetyczne, Zabiegi kosmetyczne, Manicure, Manicure (Usługi -), Usługi manicure i pedicure, Usługi pedicure.
(210) 539054
(220) 2022 01 25
(731) KACZMAREK KATARZYNA SN STUDIO, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) SN
(510), (511) 35 Administrowanie i organizacja usług sprzedaży wysyłkowej, Doradztwo w zakresie promocji sprzedaży,
Usługi sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie
artykułów kosmetycznych, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z przyborami toaletowymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z przyborami toaletowymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z akcesoriami do pielęgnacji dla
ludzi, Usługi w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej artykułów kosmetycznych, Usługi sklepów detalicznych online
związane z produktami kosmetycznymi i pielęgnacyjnymi,
Informacje dotyczące kariery i usługi doradcze (inne niż doradztwo edukacyjne i szkoleniowe), Doradztwo zawodowe
(inne niż związane z edukacją i szkoleniami), 41 Usługi edukacyjne dotyczące terapii kosmetycznej, Usługi edukacyjne
w postaci szkół kosmetycznych, Doradztwo w zakresie szkolenia i doskonalenia zawodowego, Doradztwo zawodowe
(doradztwo edukacyjne lub szkoleniowe), Informacje dotyczące kariery zawodowej i usługi doradztwa zawodowego
(doradztwo edukacyjne i szkoleniowe), Kursy szkoleniowe,
Kursy szkoleniowe związane z obsługą klienta, Organizacja i przeprowadzanie imprez szkoleniowych, Organizacja
i przeprowadzanie seminariów szkoleniowych, Organizacja
wystaw w celach szkoleniowych, Organizowanie festiwali
w celach szkoleniowych, Nauczanie i szkolenia, Organizowanie i prowadzenie warsztatów szkoleniowych, Organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], Organizowanie
i prowadzenie seminariów i warsztatów [szkolenia], Organizowanie i prowadzenie wystaw w celach szkoleniowych,
Organizowanie i prowadzenie wykładów w celach szkoleniowych, Organizowanie konferencji związanych ze szko-

Nr ZT10/2022

leniem zawodowym, Organizowanie konkursów w celach
szkoleniowych, Organizowanie programów szkoleniowych,
Pokazy [do celów szkoleniowych], Pokazy [szkolenia] technik
malowania i dekoracji, Przekazywanie know-how [szkolenia],
Przekazywanie wiedzy biznesowej i know-how [szkolenie],
Publikowanie podręczników szkoleniowych, Szkolenia biznesowe, Szkolenia w zakresie pielęgnacji urody, Szkolenia
w zakresie umiejętności biznesowych, Szkolenie w zakresie kosmetyki i urody, Usługi instruktażowe i szkoleniowe,
44 Usługi kosmetyczne, Zabiegi kosmetyczne, Manicure, Manicure (Usługi -), Usługi manicure i pedicure, Usługi pedicure.
539058
(220) 2022 01 26
AKADEMIA KALISKA IM. PREZYDENTA STANISŁAWA
WOJCIECHOWSKIEGO, Kalisz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Starkus ORIGINAL CALISIA Starka Weselna
(210)
(731)

(531)

29.01.14, 03.07.07, 03.07.24, 05.05.20, 24.01.09, 24.01.18,
27.05.05, 27.05.10, 27.05.11, 09.01.10
(510), (511) 33 Napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa).
539064
(220) 2022 01 26
ANCORA CORPORATION LTD SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OUTLAW BARBELL

(210)
(731)

(531) 03.06.05, 27.05.05, 27.05.17, 26.01.15, 21.03.25, 26.02.18
(510), (511) 25 Stroje sportowe, 28 Artykuły i sprzęt sportowy, 35 Zarządzanie biznesowe klubami sportowymi, Zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie obiektów sportowych [dla osób trzecich], Usługi reklamowe, marketingowe
i promocyjne, 41 Szkolenia sportowe, Obozy sportowe, Zajęcia sportowe, Sport i fitness, Organizowanie zawodów sportowych, Udostępnianie sprzętu sportowego, Organizowanie

Nr ZT10/2022

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

zajęć sportowych i imprez sportowych, Wynajem sprzętu
sportowego i obiektów sportowych, Usługi klubów sportowych, Usługi sportowe i w zakresie fitnessu, Organizowanie
i zarządzanie imprezami sportowymi.
539147
(220) 2022 01 27
KOMPANIA DYSTRYBUCYJNA TEDI
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Nowe Piekuty
(540) (znak słowny)
(540) TEDI
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży hurtowej produktów spożywczych, Usługi sprzedaży hurtowej napojów, Usługi
sprzedaży hurtowej wody gazowanej i niegazowanej, Usługi
sprzedaży hurtowej soków, Usługi sprzedaży hurtowej piwa,
Usługi sprzedaży hurtowej napojów alkoholowych, 39 Usługi
dystrybucyjne, Magazynowanie towarów.
(210)
(731)

(210) 539155
(220) 2022 01 28
(731) ŁYGA EMILIAN, Bełchatów
(540) (znak słowny)
(540) FRUTUSIE
(510), (511) 32 Wody mineralne i gazowane, napoje bezalkoholowe, napoje izotoniczne, napoje energetyczne, soki
i napoje owocowe, soki i napoje warzywne, syropy do produkcji napojów.
539161
(220) 2022 01 28
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO
USŁUGOWE SPECJAŁ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SPLENDOR SPA HOTEL
(210)
(731)

(531)

01.01.05, 25.01.25, 26.11.01, 26.11.13, 27.05.05, 27.05.17,
29.01.12
(510), (511) 29 Buliony, Burgery, Chipsy owocowe, Chipsy
warzywne, Chipsy ziemniaczane, Desery owocowe, Dipy,
Ekstrakty do zup, Ekstrakty mięsne, Flaki wieprzowe, Flaki
wołowe, Frytki, Galaretki, dżemy, kompoty, pasty owocowe
i warzywne, Galaretki mięsne, Gotowe dania warzywne, Gulasze, Hamburgery, Jaja, Kandyzowane owoce, Koncentraty
zup, Konserwy mięsne, Konserwy rybne, Kostki bulionowe,
Liofilizowane mięso, Liofilizowane warzywa, Masło, Margaryna, Mięso i wędliny, Mięso i wyroby mięsne, Mieszanki warzywne, Mieszanki do zup, Mrożone gotowe posiłki
składające się głównie z warzyw, Mrożone owoce, Mrożone
produkty rybne, Nabiał i substytuty nabiału, Oleje i tłuszcze jadalne, Owoce konserwowane, Owoce marynowane,
Owoce przetworzone, Owoce w puszkach, Pasty mięsne
(w tym pasztety, smalec), Pasty z ryb, owoców morza i mięczaków, Przeciery owocowe, Przeciery warzywne, Przekąski
na bazie warzyw, Przekąski z owoców, Przetworzone owoce, grzyby, warzywa, orzechy i nasiona roślin strączkowych,
Sałatki gotowe, Warzywa konserwowane, Warzywa gotowane, Warzywa marynowane, Warzywa mrożone, Warzywa suszone, Warzywa w słoikach, Zupy i wywary, ekstrakty
mięsne, Suszone owoce, Gotowane owoce, Ryby, owoce
morza i mięczaki, nieżywe, Kiszone warzywa [kimchi],
30 Aromaty do ciast, Budynie deserowe, Chałwa, Chipsy
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kukurydziane, Chipsy na bazie mąki, Chipsy ryżowe, Chleb
i bułki, Chrupki kukurydziane, Chrupki zbożowe, Ciasta, Ciasteczka, Ciastka, Ciasto do pieczenia, gotowania i smażenia
oraz mieszanki do jego przygotowywania, Cukry, naturalne
słodziki, polewy cukiernicze i nadzienia, produkty pszczele, Cukierki, batony i guma do żucia, Czekolada, Czekoladki,
Czipsy na bazie mąki, Czipsy na bazie zbóż, Dania na bazie
ryżu, Dekoracje cukiernicze do ciast, Desery czekoladowe,
Desery lodowe, Ekstrakty czekoladowe, Ekstrakty przypraw,
Ekstrakty z kawy, Enzymy do ciast, Esencje herbaciane,
Esencje kawowe, Espresso, Galaretki owocowe [słodycze],
Gofry, Gotowe desery [wyroby cukiernicze], Gotowe desery
[wyroby piekarnicze], Gotowe kakao i napoje na bazie kakao, Gotowe napoje kawowe, Gotowe przekąski na bazie
zbóż, Gotowe sosy, Kanapki, Karmel, Kapary, Kasze, Kawa,
herbata, kakao i namiastki tych towarów, Keczup, Krem budyniowy w proszku, Kremy czekoladowe, Lizaki, Lód, lody
spożywcze, mrożone jogurty i sorbety, Majonez, Mąka,
Marynaty, Miód, Musy, Musztarda, Napoje czekoladowe,
Napoje kawowe, Naturalne substancje słodzące, Nugat,
Octy, Pasty czekoladowe, Pasty do smarowania na bazie
majonezu, Pasty warzywne [sosy], Pikantne sosy, czatnej
i pasty, Pizza, Placki, Płatki śniadaniowe, owsianka i grysik,
Produkty zbożowe, Proszki do wyrobu ciast, Przyprawy,
Przyprawy do pieczenia, Słodkie polewy i nadzienia, Słodycze bez cukru, Słodycze [cukierki], Sól, przyprawy i dodatki
smakowe, Sorbety, Sosy, Suche i świeże makarony, kluski
i pierogi, Sushi, Wyroby cukiernicze, ciasta, tarty i ciasteczka, Wyciągi z herbaty, Wyroby lodowe, Wyroby piekarnicze,
Ziarna przetworzone, skrobia i wyroby z tych towarów, preparaty do pieczenia i drożdże, Zioła do celów spożywczych,
31 Ciastka dla zwierząt, Karma dla ptaków, Karmy i pasze dla
zwierząt, Karmy w puszce przeznaczone dla kotów, Karmy
w puszce przeznaczone dla psów, Kości dla psów, Mieszanki owocowe [świeże], Mleko do stosowania jako karma dla
zwierząt, Mleko w proszku dla zwierząt, Napoje dla zwierząt, Piasek do kuwet, Płody rolne i z akwakultury, produkty
ogrodnicze i leśne, Preparaty spożywcze dla zwierząt, Rośliny i ich świeże produkty, Świeże owoce, orzechy, warzywa
i zioła, 32 Bezalkoholowe preparaty do produkcji napojów,
Cola, Esencje do produkcji napojów, Koktajle bezalkoholowe, Koncentraty soków owocowych, Kwas chlebowy [napoje bezalkoholowe], Lemoniada, Likiery [bezalkoholowe],
Mieszane soki owocowe, Napoje bezalkoholowe, Napoje
dla sportowców, Napoje energetyzujące, Napoje izotoniczne, Napoje orzeźwiające, Napoje owocowe i soki owocowe, Napoje warzywne, Piwo i piwo bezalkoholowe, Poncz
bezalkoholowy, Soki, Sorbety [napoje], Syropy do napojów,
Toniki [napoje nielecznicze], Wina bezalkoholowe, Woda,
Woda gazowana, Woda mineralna, Woda niegazowana,
Woda pitna, Woda źródlana, 33 Alkohole wysokoprocentowe [napoje], Aperitify, Brandy, Dżin, Esencje i ekstrakty
alkoholowe, Gotowe koktajle alkoholowe, Likiery, Napoje
alkoholowe (z wyjątkiem piwa), Miód pitny, Whisky, Wina,
Wódka, Rum, Smakowe napoje alkoholowe tonizujące,
41 Edukacja w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy,
Imprezy kulturalne, Kursy szkoleniowe związane z obsługą
klienta, Organizacja i przeprowadzanie imprez rozrywkowych, Organizowanie balów, Organizowanie i prowadzenie
konferencji, kongresów i sympozjów, Udostępnianie basenów kąpielowych, Udostępnianie informacji dotyczących
szkoleń, Udostępnianie filmów nie do pobrania, Usługi
w zakresie organizacji i prowadzenia kursów szkoleniowych, Prowadzenie imprez edukacyjnych, Świadczenie
usług związanych z rekreacją wodną, 43 Hotele, hostele
i pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne, Imprezy firmowe [zapewnianie jedzenia i napojów], Kawiarnie,
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Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, Organizacja przyjęć weselnych [miejsca],
Organizacja przyjęć weselnych [żywność i napoje], Organizowanie bankietów, Organizowanie posiłków w hotelach,
Przygotowywanie posiłków i napojów, Restauracje dla
turystów, Rezerwacje hotelowe, Udostępnianie informacji
na temat zakwaterowania przez Internet, Udostępnianie
sal konferencyjnych, Usługi hotelowe, Usługi restauracyjne,
Hotelowe usługi kateringowe, Usługi kateringowe, 44 Usługi
spa, Usługi kosmetyczne w zakresie pielęgnacji ciała świadczone przez uzdrowiska typu SPA, Usługi w zakresie pielęgnacji urody świadczone przez uzdrowisko [spa], Salony
piękności.

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

539168
(220) 2022 01 27
BIOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) ALT
(510), (511) 5 Produkty farmaceutyczne, Leki, Środki sanitarne do celów medycznych, Żywność i substancje dietetyczne
do celów leczniczych, Suplementy diety dla ludzi, Preparaty
witaminowe, Preparaty witaminowe w postaci suplementów diety, Krople witaminowe.

(210)
(731)

(210)
(731)

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

539182
(220) 2022 01 28
E-MUZYKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
buzzinn

(531) 25.07.20, 26.11.13, 26.01.03, 29.01.12, 27.05.05, 27.05.17
(510), (511) 25 Odzież, Obuwie, Nakrycia głowy, Części
odzieży, obuwia i nakryć głowy, 32 Piwo i piwo bezalkoholowe, Napoje bezalkoholowe, Bezalkoholowe preparaty do produkcji napojów, 35 Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, Usługi rozwoju w zakresie kreatywnego planowania marketingowego, Marketing opierający
się na współpracy z influencerem [Influencer marketing],
Dostarczanie informacji konsumentom na temat towarów
i usług, Aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych, Usługi w zakresie zarządzania
biznesowego świadczone na rzecz podmiotów świadczących usługi rozrywkowe, 41 Produkcja nagrań audio i video oraz produkcja multimedialna i usługi fotograficzne,
Doradztwo w zakresie produkcji filmów i muzyki, Administrowanie [organizacja] usługami rozrywkowymi, Organizacja i przeprowadzanie imprez rozrywkowych, Usługi
prezentacji audiowizualnych do celów rozrywkowych,
Usługi rozrywkowe, Usługi w zakresie nagrań dźwiękowych, filmowych, wideo i telewizyjnych, 45 Usługi prawne, Doradztwo dotyczące ochrony własności intelektualnej, Doradztwo w zakresie zarządzania prawami autorskimi, Zarządzanie prawami autorskimi.
(210) 539190
(220) 2022 01 28
(731) SZUMSKI MICHAŁ, Lublin
(540) (znak słowny)
(540) FOSTER HIGH
(510), (511) 41 Nauczanie i szkolenia, Szkolenia edukacyjne,
Usługi edukacyjne i szkoleniowe.

Nr ZT10/2022

539191
(220) 2022 01 28
SZUMSKI MICHAŁ, Lublin
(znak słowno-graficzny)
Foster High

(531) 27.05.01
(510), (511) 41 Nauczanie i szkolenia, Szkolenia edukacyjne,
Usługi edukacyjne i szkoleniowe.
539192
(220) 2022 01 28
FORUM MEDIA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) zaufany terapeuta PATRONAT: charaktery

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.01.02, 26.01.03
(510), (511) 35 Usługi w zakresie oceny podmiotów gospodarczych, Biznesowe oceny i wyceny w sprawach handlowych,
Dostarczanie informacji marketingowych, Dostarczanie informacji marketingowej, Dostarczanie informacji handlowych,
Dostarczanie informacji marketingowych za pośrednictwem
stron internetowych, 38 Zapewnianie użytkownikom dostępu
do portali w Internecie, Zapewnianie dostępu do treści, stron
internetowych i portali, Zapewnianie dostępu do platform
i portali w Internecie, Usługi telekomunikacyjne świadczone
za pośrednictwem platform i portali internetowych, 44 Usługi
terapeutyczne, Doradztwo dotyczące psychologicznego leczenia dolegliwości medycznych, Doradztwo dotyczące psychologicznego łagodzenia dolegliwości medycznych, Usługi
psychologów, Badania psychologiczne, Porady psychologiczne, Doradztwo psychologiczne, Konsultacje psychologiczne,
Poradnictwo psychologiczne, Przeprowadzanie testów psychologicznych, Sporządzanie raportów psychologicznych, Zapewnianie leczenia psychologicznego, Udzielanie informacji
z zakresu psychologii, Usługi w zakresie oceny psychologicznej, Usługi w zakresie oceny osobowości [usługi w zakresie
zdrowia psychicznego], Dostarczanie informacji z dziedziny
opieki zdrowotnej za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej, Dostarczanie informacji dotyczących zdrowia.
(210) 539193
(220) 2022 01 28
(731) PKP ENERGETYKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak graficzny)
(540)

Nr ZT10/2022
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(531) 26.01.01, 26.01.16, 29.01.12
(510), (511) 4 Energia elektryczna ze źródeł odnawialnych,
Energia elektryczna, Energia elektryczna wytwarzana z energii słonecznej, 9 Fotowoltaiczne moduły słoneczne, Panele
słoneczne, Baterie słoneczne, Panele słoneczne do wytwarzania energii elektrycznej, Kolektory słoneczne do wytwarzania energii elektrycznej, Ogniwa słoneczne do wytwarzania energii elektrycznej, Urządzenia fotowoltaiczne do przekształcania promieniowania słonecznego na energię elektryczną, Fotowoltaiczne urządzenia i instalacje do wytwarzania energii elektrycznej z energii słonecznej, Przenośne panele słoneczne do wytwarzania energii elektrycznej, Akumulatory energii fotowoltaicznej, Falowniki fotowoltaiczne,
Komórki fotowoltaiczne, Moduły fotowoltaiczne, Instalacje
fotowoltaiczne do wytwarzania energii elektrycznej [elektrownie fotowoltaiczne], Urządzenia fotowoltaiczne do wytwarzania energii elektrycznej, Maszyny do rozprowadzania
energii elektrycznej, Przyrządy do pomiaru energii elektrycznej, Urządzenia do monitorowania zużycia energii elektrycznej, Aparatura i urządzenia do przekształcania energii elektrycznej, Aparatura i urządzenia do przewodzenia energii
elektrycznej, Aparatura i urządzenia do sterowania przepływu energii elektrycznej, Urządzenia i przyrządy do regulacji
dystrybucji energii elektrycznej, 16 Artykuły papiernicze
do pisania, Biuletyny informacyjne, Broszury, Czasopisma fachowe, Czasopisma [periodyki], Drukowane materiały edukacyjne, Drukowane raporty z badań, Kalendarze, Kalendarze
drukowane, Kalendarze ścienne, Kalendarze spotkań [agendy], Kartki do korespondencji, Kartki do notowania, Koperty,
Książki, Materiały drukowane, Materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem aparatów), Naklejki, Notesy, Notatniki, Papier firmowy, Papierowe artykuły piśmienne, Periodyki [czasopisma], Periodyki drukowane, Podręczniki, Podręczniki edukacyjne, Papierowe wyroby promocyjne, Podręczniki
instruktażowe, Poradniki [podręczniki], Prospekty, Przyrządy
do pisania, Przylepne kartki na notatki, Terminarze, 35 Usługi
reklamowe, marketingowe i promocyjne, Administrowanie
dotyczące marketingu, Administrowanie konkursami w celach reklamowych, Administrowanie programami członkowskimi, Analiza cen, Analiza danych biznesowych, Analiza danych statystycznych z badań rynku, Badania rynkowe, Doradztwo biznesowe, Doradztwo biznesowe dotyczące finansowania rozwoju, Doradztwo biznesowe dotyczące reklamy,
Doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie reklamy, marketingu i promocji, Dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych, Gromadzenie danych, Gromadzenie informacji dla firm, Opracowywanie statystyk biznesowych i informacji handlowych, Organizowanie i prowadzenie targów i wystaw w celach handlowych, Organizowanie i prowadzenie targów i wystaw w celach reklamowych,
Organizowanie i prowadzenie spotkań biznesowych, Organizowanie i przeprowadzanie wydarzeń promocyjnych, Organizowanie targów handlowych, Produkcja nagrań wideo
do celów reklamowych, Prognozy i analizy ekonomiczne,
Publikacja treści reklamowych, Publikowanie materiałów
i tekstów reklamowych, Reklama, Rozpowszechnianie materiałów reklamowych i promocyjnych, Udostępnianie informacji biznesowych dla przedsiębiorstw, Udostępnianie informacji na temat działalności gospodarczej, Udostępnianie
powierzchni reklamowej, czasu reklamowego i mediów,
Usługi konsultacyjne w zakresie działalności gospodarczej
dotyczące produkcji, Usługi public relations, Usługi reklamowe, Usługi w zakresie informacji handlowej, Usługi w zakresie
wystaw i prezentacji produktów, usług, Wystawy w celach
handlowych lub reklamowych, 36 Sponsorowanie imprez
kulturalnych, Sponsorowanie i patronat finansowy, Administrowanie funduszami i inwestycjami, Administrowanie in-
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westycjami, Zarządzanie inwestycjami, Analiza inwestycyjna,
Informacje inwestycyjne, Monitorowanie wyników inwestycji, Usługi doradcze związane z inwestycjami, Usługi doradcze związane z pozyskiwaniem i wykorzystywaniem funduszy publicznych, Finansowe i inwestycyjne usługi konsultacyjne, Finansowanie inwestycji budowlanych, Pozyskiwanie
inwestycji finansowych, Opieka nad inwestycjami, Finansowanie inwestycji, Doradztwo inwestycyjne, Inwestycje przemysłowe, Organizowanie inwestycji, Usługi administracyjne
w zakresie inwestycji, Usługi w zakresie zarządzania inwestycjami, 38 Agencje informacyjne, Elektroniczna transmisja danych, Emisja filmów za pośrednictwem internetu, Nadawanie programów za pośrednictwem internetu, Podcasting,
Przekazywanie informacji i danych za pośrednictwem usług
online i internetu, Przesyłanie webcastów, Przesyłanie wiadomości, Przesyłanie danych za pośrednictwem telekomunikacji, Telekonferencje, Telekonferencje audio, Usługi agencji
prasowych, Usługi elektronicznej transmisji danych, Zapewnianie dostępu do danych za pośrednictwem internetu, Zapewnianie dostępu do baz danych online, Zapewnianie dostępu do forów internetowych, Zapewnianie dostępu do treści, stron internetowych i portali, 39 Transport kolejowy,
Transport pasażerski koleją, Transport towarów koleją, Rezerwacja biletów kolejowych, Dostawa towarów drogą kolejową, Usługi transportu kolejowego pasażerskiego, Organizowanie transportu kolejowego pasażerów, Usługi kolejowego
transportu towarowego, Rezerwacja miejsc na transport kolejowy, Usługi w zakresie organizowania transportu kolejowego, Usługi w zakresie dystrybucji ładunków drogą kolejową, Organizowanie transportu pasażerskiego drogą powietrzną, morską oraz koleją, Organizowanie biletów lotniczych, biletów rejsowych i biletów kolejowych, Usługi w zakresie dostarczania informacji dotyczących transportu kolejowego, Organizowanie przewozu pasażerów drogą lądową,
morską, powietrzną i koleją, Dystrybucja i przesyłanie prądu
elektrycznego, 41 Edukacja i szkolenia w dziedzinie inżynierii,
Edukacja i szkolenia związane z ochroną natury i środowiskiem, Kursy szkoleniowe w zakresie badań i rozwoju, Kursy
szkoleniowe związane z analizą systemów, Kursy szkoleniowe w zakresie inżynierii, Nauczanie i szkolenia, Nauczanie
i szkolenia w dziedzinie biznesu, przemysłu i technologii informacyjnej, Nauczanie na temat ekologii, Organizacja i przeprowadzanie imprez rozrywkowych, Organizacja i przeprowadzanie aktywności kulturalnych, Organizacja i przeprowadzanie wydarzeń sportowych, Organizacja konferencji edukacyjnych, Organizacja konkursów edukacyjnych, Organizacja przyjęć, Organizacja seminariów, Organizacja szkoleń,
Organizacja webinariów, Organizacja wystaw w celach szkoleniowych, Organizacja wystaw w celach edukacyjnych,
Organizowanie i prowadzenie kongresów, Organizowanie
i prowadzenie wykładów oraz warsztatów, Organizowanie
i prowadzenie wykładów w celach edukacyjnych, Organizowanie i prowadzenie wykładów w celach szkoleniowych,
Organizowanie konferencji związanych ze szkoleniem zawodowym, Organizowanie konferencji i seminariów związanych z biznesem, Organizowanie rozrywki, Organizowanie
konferencji, Organizowanie zjazdów w celach szkoleniowych, Organizowanie zjazdów w celach biznesowych, Produkcja edukacyjnych nagrań dźwiękowych i wideo, Produkcja filmów w celach edukacyjnych, Produkcja nagrań audio
i video oraz produkcja multimedialna i usługi fotograficzne,
Produkcja prezentacji audiowizualnych, Prowadzenie imprez
edukacyjnych, Prowadzenie imprez kulturalnych, Prowadzenie imprez rozrywkowych, Prowadzenie konferencji biznesowych, Prowadzenie konferencji edukacyjnych, Prowadzenie
kursów, Prowadzenie kursów edukacyjnych z zakresu nauk
ścisłych, Prowadzenie seminariów i kongresów, Publikowa-
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nie książek, czasopism, Wydawanie biuletynów, Wydawanie
czasopism, Wydawanie czasopism i książek w postaci elektronicznej, Wydawanie gazet, Wydawanie nagród edukacyjnych, Wydawanie katalogów, Wydawanie prospektów, Usługi w zakresie edukacji i nauczania, Usługi konsultacyjne w zakresie edukacji biznesowej, Usługi konsultacyjne związane
z edukacją inżynieryjną, Usługi kształcenia praktycznego,
Usługi edukacyjne związane z biznesem, Usługi edukacyjne
i instruktażowe, Usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe,
Usługi edukacyjne i szkoleniowe związane z bhp, Usługi edukacyjne i szkoleniowe związane z zarządzaniem działalnością
gospodarczą, Usługi edukacyjne dotyczące przemysłu, Udostępnianie publikacji elektronicznych on-line (nie do pobrania), Udostępnianie elektronicznych publikacji on-line, Udostępnianie publikacji elektronicznych, Udostępnianie materiałów egzaminacyjnych i testów, Udostępnianie kursów instruktażowych wspomaganych komputerowo, Udostępnianie kursów korespondencyjnych, Udostępnianie informacji
na temat kongresów, Szkolenie w zakresie inżynierii, Szkolenia dotyczące elektroniki, 42 Testowanie i kontrola jakości,
Badania naukowe, Badania przemysłowe, Badania przemysłowe dotyczące transportu, Badania naukowe i technologiczne dotyczące transportu, Usługi konsultacji i informacji
w zakresie badań naukowych, przemysłowych, kontroli jakości, Doradztwo w zakresie oszczędności energii, Projektowanie i opracowywanie oprogramowania do sterowania,
regulacji i monitorowania systemów energii odnawialnej,
Udzielanie informacji związanych z badaniami i opracowaniami projektów technicznych dotyczących wykorzystywania naturalnych źródeł energii, Prowadzenie badań i opracowywanie projektów technicznych związanych z wykorzystywaniem naturalnych źródeł energii, Sporządzanie
projektów i opracowywanie systemów fotowoltaicznych,
Doradztwo w zakresie ochrony środowiska, Usługi badawcze w zakresie ochrony środowiska, Doradztwo w zakresie
ograniczenia emisji CO2.
(210) 539194
(220) 2022 01 28
(731) Netflix Studios, LLC, Los Angeles, US
(540) (znak słowny)
(540) DZIEWCZYNA I KOSMONAUTA
(510), (511) 41 Usługi rozrywkowe w postaci dramatycznych
seriali telewizyjnych, Udostępnianie online wideoklipów oraz
innych multimedialnych treści cyfrowych nie do pobrania, zawierających treści audio, wideo, utwory oraz teksty pochodzące z dramatycznego serialu telewizyjnego lub związane z nim.
(210)
(731)
(540)
(540)

539195
(220) 2022 01 28
GROSZEK JAKUB, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
flix

wych, cyfrowych asystentów osobistych, laptopów, tabletów,
zegarków, komputerów, dekoderów i przenośnych odtwarzaczy muzycznych, 37 Naprawa i konserwacja sprzętu elektronicznego, naprawa telefonów, naprawa komputerów, naprawa laptopów, tabletów, zegarków, Instalacja, konserwacja
i naprawa sprzętu związanego z telefonami komórkowymi,
komputerami i komputerowymi urządzeniami peryferyjnymi,
przenośnymi i podręcznymi cyfrowymi urządzeniami elektronicznymi, telefonami komórkowymi, osobistymi asystentami
cyfrowymi, laptopami, przystawkami telewizyjnymi i przenośnymi odtwarzaczami muzycznymi, tabletami i zegarkami,
42 Instalacja, konserwacja i naprawa oprogramowania związanego ze sprzętem elektronicznym, telefonami komórkowymi,
komputerami i komputerowymi urządzeniami peryferyjnymi,
przenośnymi i podręcznymi cyfrowymi urządzeniami elektronicznymi, telefonami komórkowymi, osobistymi asystentami
cyfrowymi, laptopami, przystawkami telewizyjnymi i przenośnymi odtwarzaczami muzycznymi, tabletami i zegarkami.
539198
(220) 2022 01 28
SVOBODA INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SVOBODA INVEST
(210)
(731)

(531) 27.05.01
(510), (511) 37 Budowa biur, Budowa bloków mieszkalnych,
Budowa budynków instytucjonalnych, Budowa budynków
mieszkalnych i komercyjnych, Budowa budynków na zamówienie, Budowa budynków produkcyjnych i przemysłowych,
Budowa budynków przeznaczonych na zakwaterowanie
wakacyjne, Budowa części budynków, Budowa domów,
Budowa domów na zamówienie, Budowa kompleksów biznesowych, Budowa nieruchomości [budownictwo], Budowa nieruchomości komercyjnych, Budowa nieruchomości
mieszkalnych, Budowa ścian działowych we wnętrzach, Budowa ścian, Budowa sklepów.
539199
(220) 2022 01 28
SVOBODA INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SVOBODA PARK
(210)
(731)

(531) 27.05.01
(510), (511) 36 Usługi zarządzania nieruchomościami związane z lokalami biurowymi, Wynajmowanie pomieszczeń
biurowych [nieruchomości], Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami.
(210)
(731)
(540)
(540)

(531) 01.01.04, 27.05.01
(510), (511) 35 Usługi sklepów detalicznych i sklepów internetowych z akcesoriami do przenośnych i podręcznych
cyfrowych urządzeń elektronicznych, telefonów komórko-

Nr ZT10/2022

539219
(220) 2022 01 28
TVN SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
BUNT!

Nr ZT10/2022
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(531) 24.17.04, 27.05.01, 27.05.17, 29.01.12
(510), (511) 9 Programy telewizyjne, filmy, audycje radiowe,
nagrania dźwięku, obrazu i filmowe utrwalone w formie zapisanej taśmy filmowej, taśmy video, taśmy magnetycznej,
dysków optycznych, w formacie elektronicznym, w zapisie
cyfrowym, w wersji przystosowanej do odtwarzania w komputerach multimedialnych, w odtwarzaczach CD, DVD, Zapisane nośniki obrazu i dźwięku, Gry komputerowe, Interaktywne gry komputerowe, Gry elektroniczne, Urządzenia
do nagrywania, zapisywania, odtwarzania i reprodukcji
dźwięku, obrazu, informacji i zapisu filmowego w formie
analogowej i cyfrowej, Elektryczna i elektroniczna aparatura
służąca do odbioru przekazu satelitarnego, naziemnego, kablowego i światłowodowego, Nadajniki sygnału naziemnego, kablowego i satelitarnego, Odbiorniki telewizyjne i radiowe, Odbiorniki telewizyjne i radiowe z wbudowanym
dekoderem sygnału, Urządzenia do odkodowywania zakodowanego sygnału zawierające zestaw do odbioru telewizji,
Zestawy aparaturowe zawierające dekoder i interaktywną
przeglądarkę kanałów telewizji satelitarnej, Zestawy aparaturowe zawierające dekoder i nagrywarkę do zapisywania
programów telewizyjnych i dźwiękowych - rejestracja
dźwięku i obrazu na wbudowanym dysku twardym PVR
umożliwiająca wybór zapisywanych programów (osobisty
rejestrator obrazu), Programy komputerowe, Programy
komputerowe umożliwiające użytkownikom telewizji oglądanie i zakup towarów za pośrednictwem cyfrowych kanałów telewizyjnych, Programy do prowadzenia gier komputerowych, konkursów, przystosowane do użycia z odbiornikiem telewizyjnym jako ekranem komputerowym, Programy komputerowe do obsługi interaktywnej telewizji, Urządzenia do zapisu audio i video w postaci skompresowanej,
Anteny radiowe i telewizyjne, Urządzenia do zapisywania,
zapamiętywania i odtwarzania obrazów, dźwięków i zapisu
wideo w postaci plików w formacie elektronicznym, Aparaty telefoniczne, Monitory, Komputery i urządzenia towarzyszące, Komputery przystosowane do odbioru sygnału telewizyjnego i radiowego w systemie naziemnym, satelitarnym, cyfrowym, 35 Usługi w zakresie reklamy: organizacja
i prowadzenie kampanii reklamowych, wynajem i sprzedaż
miejsca i czasu na cele reklamowe w środkach masowego
przekazu, Usługi produkcji audycji i filmów reklamowych dla
radia, telewizji, kina, Internetu, Usługi w zakresie dystrybucji
i doręczania prospektów i próbek reklamowych, organizacji
pokazów i wystaw handlowych/reklamowych, Usługi badania opinii publicznej, badania rynku mediów i reklamy,
Udzielanie informacji w sprawach działalności gospodarczej, Pozyskiwanie i przekazywanie informacji o działalności
gospodarczej, Pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, Sporządzanie ekspertyz dotyczących działalności
gospodarczej i handlowej, Usługi prowadzenia sklepu i hurtowni wielobranżowej, sklepu wysyłkowego oraz sklepu internetowego, usługi sprzedaży: programów telewizyjnych,
filmów, audycji radiowych, nagrań dźwięku, obrazu i filmowych utrwalonych w formie zapisanej taśmy filmowej, taśmy video, taśmy magnetycznej, dysków optycznych, w formacie cyfrowym, w wersji przystosowanej do odtwarzania
w komputerach multimedialnych, w przenośnych odtwarzaczach obrazu i dźwięku, zapisanych nośników obrazu
i dźwięku, gier komputerowych, interaktywnych gier komputerowych, urządzeń do nagrywania, zapisywania, odtwarzania i reprodukcji dźwięku, obrazu, informacji i zapisu filmowego w formie analogowej i cyfrowej, elektrycznej
i elektronicznej aparatury służącej do odbioru przekazu satelitarnego, naziemnego, kablowego i światłowodowego,
nadajników sygnału naziemnego, kablowego i satelitarnego, Odbiorników telewizyjnych i radiowych, odbiorników
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telewizyjnych i radiowych z wbudowanym dekoderem sygnału, Urządzeń do odkodowywania zakodowanego sygnału zawierających zestaw do odbioru telewizji, zestawów
aparaturowych zawierających dekoder i interaktywną przeglądarkę kanałów telewizji satelitarnej, zestawów aparaturowych zawierających dekoder i nagrywarkę do zapisywania
programów telewizyjnych i dźwiękowych, odzieży, obuwia,
wyrobów papierniczych, kosmetyków, chemii gospodarczej, książek, czasopism, gazet, sprzętów gospodarstwa domowego, mebli, wyposażenia wnętrz, Usługi prowadzenia
sprzedaży niżej wymienionych towarów z naniesionym
logo jako elementem reklamowo-ozdobnym: apaszki jedwabne, baloniki, bandanki, banery, bezrękawniki, bloczki
kartek samoprzylepnych, bluzy, bombki, breloczki, chorągiewki, czapki, daszki, długopisy, etui skórzane na długopisy,
etui skórzane na wizytówki, pamięci pendrive, słuchawki,
wskaźniki laserowe, budziki, myszy komputerowe, podkładki pod myszy komputerowe, flagi, galanteria odzieżowa
damska i męska, galanteria skórzana, galanteria papierowa,
kalendarze, kalkulatory, kapelusze, karafki, konstrukcje dmuchane i balony, kosmetyczki, kosmetyki, koszulki polo, krawaty, krzesełka, kubki, kurtki, latawce, maskotki, materiały
biurowe i szkolne, pudełka, naklejki i nalepki, notesy, obrusy,
odtwarzacze płyt kompaktowych plików muzycznych,
ołówki, opakowania na napoje, organizery, otwieracze
do butelek, pałeczki chińskie, papiery pakowe, parasole, parasolki, parawany, parea jedwabne, piłki, piórniki, plecaki,
podkładki pod kubki, kieliszki i szklanki, podkładki pod mysz,
pokrowce na telefony, portfele, postery, radioodbiorniki, rękawiczki, ręczniki, sakwy rowerowe, sakwy podróżne, samochodowe osłony przeciwsłoneczne, siatki, skrobaczki
do szyb, słodycze, standy, stroje dla personelu, szale, szaliki,
teczki skórzane, termosy, torby i torebki, torciki, trąbki, t-shirty, wizytowniki, wody perfumowane i perfumy, worki żeglarskie, wyroby ze szkła i porcelany, zabawki, zegary ścienne, zegarki, znaczki z logo, 38 Usługi telekomunikacyjne,
Usługi agencji informacyjnej: zbieranie i rozpowszechnianie
informacji, Usługi emisji sygnału radiowego i telewizyjnego,
Usługi rozpowszechniania programów telewizyjnych, reportaży, filmów dokumentalnych i fabularnych, widowisk
rozrywkowych i sportowych oraz audycji z interaktywnym
udziałem widzów, Usługi: emisji telewizyjnej i radiowej, obsługi przekazu dźwięku i obrazu, obsługi przekazu cyfrowego, organizowania systemów transmisyjnych dźwięku, obrazu i sygnału cyfrowego, rozpowszechniania programów
i informacji za pośrednictwem sieci informatycznych - Internetu, Usługi komunikacyjne za pośrednictwem przekazu
satelitarnego, naziemnego, kablowego i światłowodowego,
Usługi telekomunikacyjne spersonalizowane - zakres dostępu do treści informacyjnych i usług indywidualnie określonych dla każdego abonenta z możliwością wykorzystania
przesyłania informacji od abonenta do operatora w celu
wyboru: usług, uczestniczenia w grach, konkursach, głosowaniach i dokonywania zakupów z jednoczesnym przekazywaniem informacji od i do klienta, Usługi telekomunikacyjne przeznaczone do obsługi sprzedaży detalicznej towarów poprzez bezpośrednią komunikację z klientem, Usługi
przekazu telewizyjnego łącznie z umożliwianiem wyboru
spośród wielu programów i inteligentnej automatycznej selekcji programów które mają być nagrywane, Usługi emisji
i transmisji telewizji interaktywnej, interaktywnej rozrywki
i konkursów, Usługi dostarczania informacji on-line z komputerowych baz danych, Umożliwianie dostępu do stron
www za pośrednictwem przekazu telewizyjnego poprzez
interaktywny portal telewizyjny, Udzielanie informacji i usługi konsultacyjne dotyczące wyżej wymienionych usług, Dostarczanie dostępu do Internetu, Wynajem miejsca na stro-
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ny www, Usługi poczty elektronicznej, Organizacja i przekazywanie serwisów internetowych www, Dostarczanie dostępu do plików w formacie elektronicznym w Internecie,
Dostarczanie dostępu do zasobów muzycznych, filmowych
i zbiorów obrazów w Internecie, Wynajem urządzeń do odbioru, retransmisji i nadawania sygnału telewizyjnego i radiowego, odbiorników radiowych i telewizyjnych, urządzeń
do kodowania i dekodowania sygnału cyfrowego i analogowego, Zapewnienie dostępu do sieci LAN - przesyłanie danych z i do sieci lokalnej jak również umożliwianie dostępu
do Internetu za pośrednictwem tej sieci, Umożliwianie dostępu do krajowych i międzynarodowych serwisów i portali
internetowych, Usługi udostępniania dostępu do krajowych
i międzynarodowych serwisów i portali internetowych,
41 Usługi rozrywki i nauczania: organizacja rozrywkowych
widowisk telewizyjnych, audycji radiowych, produkcja filmów dokumentalnych i fabularnych, reportaży, programów
telewizyjnych, organizacji teleturniejów i konkursów, organizacja audycji z interaktywnym udziałem widzów, Dostarczanie rozrywki i usług edukacyjnych za pośrednictwem radia,
telewizji, Internetu, Dostarczanie dostępu do tych usług
edukacyjnych i rozrywkowych w systemie on-line i w systemie telewizji interaktywnej, Usługi wynajmowania sprzętu
do nagrywania odtwarzania dźwięku i obrazu, Dostarczanie
informacji o rozrywce, edukacji programach radiowych i telewizyjnych, imprezach sportowych, Usług automatycznego zapisywania programów telewizyjnych zgodnie z preferencjami odbiorców i następnie odtwarzanie ich w czasie
wybranym przez odbiorcę, Usług dostarczania muzyki, video, dźwięku i obrazu w postaci plików w formacie elektronicznym ze stron www przez Internet, Usługi wynajmowania studia nagraniowego, filmowego, organizacji i produkcji
nagrań filmowych, dźwiękowych, Usługi organizacji imprez
artystycznych, estradowych, sportowych, rekreacyjnych,
Usługi wydawnicze: publikowanie książek i innych materiałów drukowanych, publikowanie książek, magazynów, czasopism, gazet w formie elektronicznej udostępnianie
ich w sieci internetowej, Usługi obsługi technicznej i organizacyjnej produkcji telewizyjnej i filmowej, 42 Opracowywanie i wdrażanie programów komputerowych, Usługi projektowe, doradcze, konsultacyjne, informacyjne i rozwojowe
dotyczące oprogramowania komputerowego, Opracowywanie ekspertyz, opinii i prowadzenie badań w dziedzinie
komunikacji społecznej, Prowadzenie badań w dziedzinie
usług medialnych - prace badawczo-wdrożeniowe dotyczące opracowywania i wdrażania nowych technologii w dziedzinie usług medialnych, Opracowywanie i przekazywanie
prognoz pogody, Usługi kawiarenek internetowych (wynajem komputerów), Hosting i administracja serwerów internetowych, umożliwianie tymczasowego użytkowania oprogramowania operacyjnego online nie do pobrania do sieci
i serwerów komputerowych.
(210) 539257
(220) 2015 04 23
(731) Match Group, LLC., Dallas, US
(540) (znak słowny)
(540) SWIPE RIGHT
(510), (511) 45 Usługi agencji pośrednictwa w zawieraniu
znajomości, Usługi w zakresie wprowadzania do towarzystwa i aranżowania randek, oparte na internecie.
539382
(220) 2022 02 02
OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA
W PIĄTNICY, Piątnica
(540) (znak słowno-graficzny)
(210)
(731)

Nr ZT10/2022

(540) PIĄTNICA ROŚLINNA

(531)

05.03.11, 05.03.13, 05.03.16, 26.01.04, 26.01.15, 26.01.18,
26.01.20, 27.05.01, 27.05.17, 29.01.14
(510), (511) 29 Nabiał i substytuty nabiału, Bezmleczne
substytuty mleka, Mleko ryżowe, Mleko z nasion konopi
jako substytut mleka, Mleko z orzeszków ziemnych, Napoje
na bazie mleka, Roślinne substytuty mleka, Mleko albuminowe, Mleko kokosowe, Mleko kokosowe [napój], Mleko migdałowe, Mleko o różnych smakach, Mleko owsiane, Mleko sojowe, Napoje mleczne, Napoje z produktów mlecznych, Mleko,
32 Napoje bezalkoholowe, Napoje na bazie orzechów i soi,
Napoje na bazie owsa [niebędące substytutami mleka], Napoje na bazie ryżu, inne niż substytuty mleka, Napoje na bazie kokosu.
(210)
(731)
(540)
(540)

539406
(220) 2022 02 03
MRÓWCZYŃSKI BARTŁOMIEJ, Piotrków Trybunalski
(znak słowno-graficzny)
Opoczyńska TŁOCZNIA

(531)

29.01.15, 02.03.04, 02.03.16, 02.03.23, 26.03.04, 27.05.01,
27.05.13
(510), (511) 29 Oleje i tłuszcze.
539424
(220) 2022 02 03
POKUSA KONRAD, GAWEŁ-WŁOCH OLIWIA
SPÓŁKA CYWILNA, Rzeszów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) IKEDA SUSHI
(210)
(731)

(531) 26.01.01, 26.01.06, 26.01.18, 27.05.01
(510), (511) 43 Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem.
539433
(220) 2022 02 03
EPEE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin
(540) (znak słowno-graficzny)
(210)
(731)

Nr ZT10/2022
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(540) MEGA balon

(531) 27.05.01, 27.05.02, 27.05.25, 29.01.15
(510), (511) 28 Gry, zabawki i akcesoria do zabawy, Artykuły
i sprzęt sportowy, Piłki do zabawy.
539439
(220) 2022 02 03
EURONOVA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jabłonowo Pomorskie
(540) (znak słowny)
(540) EURONOVA FINESJA
(510), (511) 33 Ekstrakty alkoholowe (spirytus), Alkohole wysokoprocentowe (napoje), Brandy, Cydr, Napoje destylowane, Dżin, Gotowe napoje alkoholowe inne niż na bazie piwa,
Napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), Rum, Whisky, Wódka.
(210)
(731)

539440
(220) 2022 02 03
MORE CODE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) More Code
(510), (511) 42 Projektowanie, opracowywanie i programowanie oprogramowania komputerowego.
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539485
(220) 2022 02 04
SOWIŃSKA-ZABOROWSKA KATARZYNA
ZWIERCIADŁA DUSZY, Gdańsk
(540) (znak słowny)
(540) Zwierciadła Duszy
(510), (511) 41 Kursy szkoleniowe w zakresie rozwoju osobistego, Trening rozwoju osobistego, Usługi edukacyjne w zakresie rozwoju duchowego.
(210)
(731)

(210) 539497
(220) 2022 02 05
(731) BUSSANI ROBERTO PIZZA I GITARA, Bydgoszcz
(540) (znak słowny)
(540) Pizza i Gitara
(510), (511) 43 Usługi restauracyjne, Usługi barów i restauracji, Restauracje oferujące dania na wynos, Przygotowywanie
posiłków i napojów, Serwowanie żywności i napojów dla
gości w restauracjach, Oferowanie żywności i napojów dla
gości w restauracjach, Serwowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, Usługi kateringowe, Usługi mobilnych
restauracji.
539501
(220) 2022 02 06
JUZOMI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) zielona łyżeczka SKLEP Z NATURALNĄ ŻYWNOŚCIĄ

(210)
(731)

(210)
(731)

539441
(220) 2022 02 03
FINFAKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FinFakt

(210)
(731)

(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.08, 26.05.04, 26.04.09
(510), (511) 36 Windykacja należności i odzyskiwanie długów.
(210)
(731)
(540)
(540)

539443
(220) 2022 02 03
KOZŁOWSKA EWELINA, Lublin
(znak słowno-graficzny)
evel cars

(531) 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 39 Usługi taksówkarskie.

(531) 11.01.02, 29.01.11, 27.05.01
(510), (511) 32 Bezalkoholowe preparaty do produkcji napojów, Napoje bezalkoholowe, Napoje orzeźwiające, 35 Usługi
bezobsługowych sklepów detalicznych w odniesieniu do żywności, Usługi handlu detalicznego w zakresie żywności, Usługi
handlu detalicznego w odniesieniu do produktów dla zwierząt domowych, Usługi handlu detalicznego w zakresie wyrobów piekarniczych, Usługi handlu detalicznego związane
z preparatami do włosów, Usługi handlu detalicznego związane z produktami ogrodniczymi, Usługi handlu detalicznego związane z napojami alkoholowymi, Usługi handlu detalicznego w zakresie produktów ogrodniczych, Usługi handlu
detalicznego związane z przyrządami do przygotowywania
żywności, Usługi handlu detalicznego związane ze sprzedażą
subskrybowanych pudełek zawierających kosmetyki, Usługi
handlu detalicznego związane ze sprzedażą subskrybowanych pudełek zawierających żywność, Usługi sklepów detalicznych online związane z produktami kosmetycznymi i pielęgnacyjnymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z kawą,
Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem do przyrządzania żywności, Usługi sprzedaży detalicznej w związku
z kakao, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z herbatami,
Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze środkami spożywczymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z paszą dla
zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z artykułami
do czyszczenia, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z artykułami ogrodniczymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z napojami alkoholowymi (z wyjątkiem piwa), Usługi sprzedaży detalicznej w związku z mięsem, Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze ściółką dla zwierząt, Usługi sprzedaży
detalicznej w związku z preparatami do produkcji napojów,
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Usługi sprzedaży detalicznej w związku z napojami bezalkoholowymi, Usługi sprzedaży detalicznej wyrobów ogrodniczych, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z suplementami diety, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z produktami dietetycznymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku
z przyborami kuchennymi, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z wyposażeniem domu, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z chemikaliami do stosowania w ogrodnictwie,
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z preparatami
do czyszczenia, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z sorbetami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z jogurtami
mrożonymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z lodami,
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z czekoladą, Usługi
sprzedaży detalicznej w związku z deserami, Usługi sprzedaży
detalicznej w związku z akcesoriami do pielęgnacji dla ludzi,
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z przyborami higienicznymi dla ludzi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku
z produktami mlecznymi, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z owocami morza, Usługi sprzedaży detalicznej
za pomocą globalnych sieci komputerowych związane z napojami bezalkoholowymi, Usługi sprzedaży detalicznej za zamówieniem pocztowym związane z napojami bezalkoholowymi, Usługi sprzedaży detalicznej za pomocą katalogów
w związku z artykułami spożywczymi, Usługi sprzedaży detalicznej za pomocą katalogów w związku z napojami bezalkoholowymi, Usługi sprzedaży detalicznej za pomocą katalogów w związku z napojami alkoholowymi (z wyjątkiem piwa),
Usługi sprzedaży detalicznej za zamówieniem pocztowym
związane z napojami alkoholowymi [z wyjątkiem piwa], Usługi sprzedaży detalicznej za zamówieniem pocztowym związane z piwem, Usługi sprzedaży detalicznej za pomocą katalogów w związku z piwem, Usługi sprzedaży detalicznej
za pomocą globalnych sieci komputerowych związane z artykułami spożywczymi, Usługi sprzedaży detalicznej za zamówieniem pocztowym związane z artykułami spożywczymi, Usługi sprzedaży detalicznej za pomocą globalnych sieci
komputerowych związane z napojami alkoholowymi (z wyjątkiem piwa), Usługi sprzedaży detalicznej za pomocą globalnych sieci komputerowych związane z piwem, Usługi
sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie artykułów odzieżowych, Usługi sprzedaży detalicznej świadczone
online w zakresie artykułów kosmetycznych, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie owoców, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie słodyczy, Usługi sprzedaży hurtowej w związku
z przyborami toaletowymi, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z odzieżą, Usługi sprzedaży hurtowej w związku
z preparatami do pielęgnacji zwierząt, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z chemikaliami do stosowania w ogrodnictwie, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z mięsem, Usługi
sprzedaży hurtowej w związku z preparatami do czyszczenia,
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z preparatami zapachowymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z napojami bezalkoholowymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z suplementami diety, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z piwem, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z produktami
dietetycznymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku ze ściółką dla zwierząt, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z artykułami do czyszczenia, Usługi sprzedaży hurtowej w związku
z wyposażeniem domu, Usługi sprzedaży hurtowej wyrobów
ogrodniczych, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z deserami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z przyborami kuchennymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z wyrobami
piekarniczymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z produktami mlecznymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku
z owocami morza, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z napojami alkoholowymi (z wyjątkiem piwa), Usługi sprzedaży
hurtowej w związku z preparatami do produkcji napojów al-
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koholowych, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z sorbetami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z kawą, Usługi
sprzedaży hurtowej w związku z jogurtami mrożonymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z czekoladą, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z lodami, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku z wyrobami cukierniczymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku ze środkami spożywczymi, Usługi sprzedaży
hurtowej w związku z kakao, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku z herbatami, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie
słodyczy, Usługi w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej
odzieży, Usługi w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej
artykułów kosmetycznych, Usługi w zakresie wysyłkowej
sprzedaży detalicznej akcesoriów odzieżowych, Administrowanie i organizacja usług sprzedaży wysyłkowej, Dostarczanie informacji dotyczących produktów konsumpcyjnych
za pośrednictwem internetu, Dostarczanie informacji handlowych konsumentom, Dostarczanie informacji konsumentom
na temat towarów i usług, Handel (Zarządzanie w zakresie
zamówień w -), Handlowe informacje i porady udzielane konsumentom w wyborze towarów i usług, Nabywanie towarów
i usług dla innych firm, Organizacja subskrypcji pakietów informacyjnych, Organizacja subskrypcji usług internetowych,
Organizacja subskrypcji usług telefonicznych, Organizowanie
prenumeraty publikacji dla osób trzecich, Organizowanie
subskrypcji w zakresie publikacji online dla osób trzecich, Organizowanie zakupu towarów na rzecz osób trzecich, Pośredniczenie w umowach dotyczących sprzedaży i zakupu towarów, Pozyskiwanie umów na zakup i sprzedaż towarów
i usług, Skomputeryzowane usługi w zakresie składania zamówień online, Skomputeryzowane zamówienia towarów,
Subskrypcje pakietów mediów informacyjnych, Świadczenie
usług porównania cen online, Udostępnianie informacji
o produktach konsumenckich, Udostępnianie informacji
o produktach konsumenckich dotyczących żywności lub napojów, Udostępnianie porad dotyczących konsumenckich
produktów kosmetycznych, Udzielanie informacji dotyczących sprzedaży handlowej, Udzielanie informacji konsumenckich o produktach w zakresie kosmetyków, Udzielanie informacji rynkowej w odniesieniu do produktów konsumpcyjnych, Udzielanie porad dla konsumentów o produktach,
Udzielanie porad konsumenckich dotyczących produktów,
Usługi automatycznego zamawiania ponownego na rzecz
firm, Usługi doradcze dotyczące zakupu towarów w imieniu
firm, Usługi doradcze dotyczące zakupu towarów na rzecz
osób trzecich, Usługi informacyjne i doradcze dla konsumentów w zakresie wyboru nabywanych towarów, Usługi informacyjne i poradnictwo handlowe dla konsumentów w dziedzinie produktów do makijażu, Usługi informacyjne i poradnictwo handlowe dla konsumentów w dziedzinie produktów
pielęgnacyjnych, Usługi informacyjne i poradnictwo handlowe dla konsumentów w dziedzinie produktów kosmetycznych, Usługi konsultacyjne w zakresie nabywania towarów
i usług, Usługi składania zamówień hurtowych, Usługi w zakresie administrowania działalnością gospodarczą w celu obsługi transakcji sprzedaży dokonywanych za pomocą Internetu, Usługi w zakresie kupna, Usługi w zakresie nabywania dla
osób trzecich [zakupy produktów i usług dla innych przedsiębiorstw], Usługi w zakresie składania zamówień [dla osób
trzecich], Usługi w zakresie zamówień na rzecz osób trzecich,
Usługi w zakresie zamówień online, Usługi zarządzania sprzedażą, Zapewnianie konsumentom rekomendacji o towarach
w celach handlowych, Zapewnianie platformy internetowej
dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, Zarządzanie
administracyjne zamówieniami na zakup w ramach usług
świadczonych przez firmy wysyłkowe, Zarządzanie w zakresie
zamówień, Zarządzanie w zakresie zamówień handlowych,
Zarządzanie w zakresie zamówień zakupowych, Zawieranie
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transakcji handlowych na rzecz innych, przez sklepy online,
Dostarczanie informacji marketingowych, Dostarczanie informacji marketingowej, Dostarczanie informacji marketingowych za pośrednictwem stron internetowych, Dostarczanie
informacji na temat reklamy, Działalność reklamowa, w szczególności w dziedzinie sieci telematycznych i telefonicznych,
Informacja marketingowa, Kampanie marketingowe, Oferowanie próbek produktów, Organizacja i przeprowadzanie imprez reklamowych, Organizacja i przeprowadzanie wydarzeń
marketingowych, Organizacja konkursów w celach reklamowych, Pomoc w komercjalizacji produktu w ramach kontraktu
franczyzowego, Pomoc w zakresie działalności gospodarczej
dotycząca wizerunku firmy, Pomoc w zakresie działalności
gospodarczej dotycząca tożsamości korporacyjnej, Pomoc
dotycząca zarządzania przedsiębiorstwem handlowym w zakresie reklamy, Planowanie strategii marketingowych, Pisanie
tekstów reklamowych do celów reklamowych i promocyjnych, Pośrednictwo w zakresie reklamy, Promocja sprzedaży,
Promocja sprzedaży dla osób trzecich, Promocja towarów
przy pomocy influencerów, Promocje sprzedaży w punkcie
sprzedaży, na rzecz innych, Promocyjne usługi handlowe,
Promowanie działalności gospodarczej, Promowanie sprzedaży usług [na rzecz osób trzecich] poprzez przygotowywanie reklam, Promowanie towarów i usług osób trzecich, Promowanie towarów i usług osób trzecich za pośrednictwem
globalnych sieci komputerowych, Promowanie towarów
i usług osób trzecich w Internecie, Promowanie towarów
i usług osób trzecich przez sieci komputerowe i komunikacyjne, Promowanie towarów i usług osób trzecich poprzez reportaże reklamowe, Promowanie towarów i usług w drodze
sponsorowania międzynarodowych wydarzeń sportowych,
Promowanie towarów i usług w formie sponsorowania wydarzeń sportowych, Promowanie towarów i usług osób trzecich
poprzez aranżowanie łączenia towarów i usług sponsorów
z programami promocyjnymi, Promowanie towarów i usług
osób trzecich poprzez aranżowanie łączenia towarów i usług
sponsorów z zawodami sportowymi, Promowanie towarów
i usług osób trzecich poprzez pomaganie sponsorom kojarzenia ich towarów i usług z działalnością sportową, Promowanie towarów i usług osób trzecich za pośrednictwem programów kart lojalnościowych, Promowanie towarów i usług
innych podmiotów za pośrednictwem programów kart rabatowych, Promowanie towarów i usług osób trzecich poprzez
preferowany przez klienta program, Promowanie towarów
i usług osób trzecich za pośrednictwem reklam na stronach
internetowych, Przygotowywanie dokumentów reklamowych, Przygotowywanie kampanii reklamowych, Publikacja
reklam, Publikacja treści reklamowych, Publikowanie druków
do celów reklamowych, Publikowanie druków do celów reklamowych w postaci elektronicznej, Publikowanie materiałów reklamowych online, Publikowanie materiałów reklamowych, Publikowanie materiałów i tekstów reklamowych, Publikowanie literatury reklamowej, Reklama i marketing, Reklama biznesowych stron internetowych, Reklama i usługi reklamowe, Reklama online poprzez komputerowe sieci komunikacyjne, Reklama online za pośrednictwem komputerowej
sieci komunikacyjnej, Reklama online za pośrednictwem sieci
komputerowej, Reklama typu „płać za kliknięcie”, Reklama
w Internecie dla osób trzecich, Reklama za pośrednictwem
mediów elektronicznych, w szczególności Internetu, Reklamowanie towarów innych sprzedawców, umożliwiając klientom wygodne oglądanie i porównywanie towarów tych
sprzedawców, Reklamowanie usług innych dostawców,
umożliwiając klientom dogodne obejrzenie i porównanie
usług tych dostawców, Reklamy online, Tworzenie reportaży
reklamowych, Tworzenie tekstów reklamowych, Uaktualnianie materiałów reklamowych, Udostępnianie online prze-
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wodników reklamowych zawierających towary i usługi osób
trzecich prowadzących handel online w Internecie, Udzielanie informacji dotyczących marketingu, Udzielanie informacji
związanych z reklamą, Udostępnianie raportów marketingowych, Umieszczanie reklam, Usługi reklamowe i marketingowe świadczone kanałów łącznościowych, Usługi reklamowe
i marketingowe świadczone za pośrednictwem bloga, Usługi
reklamowe i marketingowe świadczone za pomocą mediów
społecznościowych, Usługi reklamowe i marketingowe online, Usługi reklamowe i promocyjne, Usługi reklamowe i promocyjne w zakresie sprzedaży, Usługi reklamowe na rzecz
innych, Usługi reklamowe w celu stworzenia rozpoznawalności marki na rzecz innych, Usługi reklamowe w celu zwiększania świadomości społecznej w zakresie kwestii zdrowotnych,
Usługi reklamowe, w szczególności w zakresie promocji towarów, Usługi reklamowe w zakresie promocji napojów, Usługi reklamowe w zakresie promocji sprzedaży napojów, Usługi
reklamowe w zakresie zwiększania świadomości społecznej
na temat korzyści z robienia zakupów w lokalnych sklepach,
Usługi reklamowe w zakresie artykułów perfumeryjnych,
Usługi reklamowe w zakresie artykułów kosmetycznych, Usługi reklamowe w zakresie sprzedaży towarów, Usługi reklamowe za pośrednictwem Internetu, Usługi w zakresie marketingu gospodarczego, Usługi w zakresie marketingu produktów,
Usługi w zakresie prezentacji przedsiębiorstw za pośrednictwem Internetu i innych mediów, Usługi w zakresie promocji
sprzedaży, Usługi w zakresie reklamy i promocji sprzedaży,
Usługi w zakresie reklamy cyfrowej, Usługi zarządzania społecznością online, Wprowadzanie na rynek nowych produktów, Zamieszczanie ogłoszeń dla osób trzecich, Zapewnianie
recenzji użytkowników w celach handlowych lub reklamowych, Zestawianie reklam w celu wykorzystania ich jako strony internetowe, Zestawianie reklam w celu wykorzystania
ich na stronach internetowych, Pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, Usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe,
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z piwem, Usługi sklepów detalicznych online obejmujące odzież, Bezobsługowe
usługi sklepu detalicznego w odniesieniu do napojów, Administrowanie działalnością gospodarczą w zakresie sklepów
detalicznych, Usługi handlowe online, w ramach których
sprzedający wystawiają produkty na aukcję, a licytacja odbywa są za pośrednictwem Internetu, Usługi aukcyjne online
za pośrednictwem Internetu.
539511
(220) 2022 02 07
GREATHOUSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kielce
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Great House
(210)
(731)

(531)

29.01.14, 27.05.01, 27.05.09, 07.01.24, 07.01.25, 26.01.01,
26.01.03, 26.01.16
(510), (511) 36 Organizowanie wynajmu nieruchomości, Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, Wynajem mieszkań, Wynajem pomieszczeń biurowych, Zarządzanie nieruchomością, Wycena nieruchomości, Usługi związane z majątkiem nieruchomym.
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539513
(220) 2022 02 07
EKOPARTNER RECYKLING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lubin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EKOPARTNER Recykling
(210)
(731)

(531)

29.01.12, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.11, 26.03.23,
26.11.01, 26.11.12
(510), (511) 39 Gromadzenie odpadów, Składowanie odpadów, Transport odpadów, Usuwanie odpadów, Zbieranie
odpadów i śmieci przemysłowych i pochodzących z gospodarstw domowych, Zbiór odpadów, Zbieranie śmieci, Wywóz śmieci [jedynie zabieranie śmieci], Transport i przechowywanie odpadów, 40 Doradztwo związane z recyklingiem
odpadów i śmieci, Doradztwo związane z niszczeniem odpadów i śmieci, Niszczenie odpadów, Obróbka materiałów
odpadowych, Obróbka materiałów odpadowych w dziedzinie kontroli zanieczyszczenia środowiska naturalnego,
Obróbka odpadów, Obróbka [recykling] odpadów, Przetwarzanie odpadów, Recykling odpadów, Recykling odpadów
i śmieci, Spalanie śmieci i odpadów, Sortowanie odpadów
i materiałów nadających się do recyklingu [przetwarzanie],
Recykling i uzdatnianie odpadów, Usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne związane z recyklingiem odpadów
i śmieci, Udzielanie informacji związanych z recyklingiem odpadów, Usuwanie odpadów [obróbka odpadów], Recykling
odpadków i odpadów, Niszczenie śmieci, Obróbka i recykling opakowań, Recykling, Recykling butelek PET, Recykling
chemikaliów, Recykling metali, Recykling minerałów, Recykling papieru, Recykling tworzyw sztucznych, Recykling złomu, Sortowanie odpadów i materiałów nadających się do recyklingu, Usługi recyklingowe, Usługi z zakresu zarządzania
odpadami [recykling], Obróbka chemikaliów [recykling], Spalanie i niszczenie odpadów, Obróbka materiałów uzyskanych
z odpadów [odzyskiwanie surowców wtórnych], 41 Usługi
edukacyjne dla dorosłych dotyczące zagadnień środowiskowych, Edukacja i szkolenia związane z ochroną natury
i środowiskiem, Usługi edukacyjne dotyczące ochrony środowiska, Usługi edukacyjne związane z ochroną środowiska,
Świadczenie usług edukacyjnych związanych z ekologią.
(210)
(731)
(540)
(540)

539532
(220) 2022 02 07
STOLARCZYK ŁUKASZ BTC, Radomsko
(znak słowno-graficzny)
BTC MASZYNY STOLARCZYK

(531) 15.07.01, 27.05.01, 27.05.10, 29.01.12
(510), (511) 7 Podajniki, Podajniki do maszyn, Podajniki [części maszyn], Podajniki posuwowo-zwrotne [maszyny], Podajniki posuwowo-zwrotne [części do maszyn], Maszyny podające dla pras, Prasy, Prasy kuźnicze, Układ prasy [maszyny],
Prasy napędzane pneumatycznie, Jednokolumnowe prasy
zgrzewalnicze, Prasy [maszyny przemysłowe], Prasy gnące
[maszyny], Prasy do tłoczenia metali, Prasy do formowania
metalu, Prasy mechaniczne [do obróbki metali], Automatyczne prasy do obróbki metali, Prasy [maszyny do celów
przemysłowych], Prasy hydrauliczne [do obróbki metali],
Walce prasujące [części do maszyn], Olejowe prasy hydrau-

Nr ZT10/2022

liczne [do obróbki metalu], Nożyce pneumatyczne, Nożyce
elektryczne, Nożyce mechaniczne [maszyny], Nożyce wibracyjne [maszyny], Nożyce do blach [maszyny], Maszyny gilotynowe, inne niż do użytku biurowego, Wycinarki [maszyny],
Pierścieniowe wycinarki do otworów [obrabiarki], Wycinarki
kołowe do użytku z maszynami, Wycinarki zębatek i wykończarki, Zgrzewarki punktowe, Zwijarki do metali, Zwijarki
mechaniczne, Obrotowe linie okrawania, Giętarki do blach,
Prostownice do blach [maszyny], Prostownice do arkuszy
metalowych, Prasy walcowe [maszyny], Prasy do wycinania,
Maszyny zaciskowe, Maszyny montażowe, Krawędziarki [maszyny], Maszyny łączące, Maszyny wkładające arkusze, Piły
wyrzynarki [maszyny], Maszyny do formowania, Precyzyjne
przecinaki [maszyny], Obcinacze boczne [maszyny], Maszyny
do zgrzewania, Maszyny do łączenia, Maszyny i urządzenia
tnące, wiercące, ścierające, ostrzące i do obróbki powierzchni, Maszyny, obrabiarki oraz narzędzia i urządzenia o napędzie elektrycznym, do mocowania i łączenia, Maszyny tnące korygujące rozmiary do celów przemysłowych, Maszyny
do cięcia wzdłużnego ciągłych materiałów taśmowych,
Noże do wycinania kształtów do frezarek [maszyny], Maszyny do zestawiania [segregowania] do użytku przemysłowego, Maszyny do perforowania [do obróbki metali], Maszyny
do cięcia [do obróbki metalu], Maszyny do odciskania do celów przemysłowych, Maszyny do przenoszenia ciągłych materiałów taśmowych, Maszyny do gładzenia do obróbki metali, Wiertarki do obróbki metalu, Tokarki [do obróbki metalu],
Obrabiarki do obróbki metalu, Przeciągarki [do obróbki metalu], Walcarki [do obróbki metali], Szlifierki [do obróbki metalu], Dziurkarki [do obróbki metalu], Dłutownice [do obróbki
metalu], Urządzenia do obróbki maszynowej, Giętarki do obróbki metalu, Maszyny do obróbki metali, Frezarki [do obróbki metalu], Giętarki [do obróbki metalu], Maszyny do obróbki
powierzchni, Narzędzia do obróbki krawędzi [maszyny], Strugarki wzdłużne [do obróbki metalu], Strugarki poprzeczne
[do obróbki metalu], Maszyny do obróbki skrawaniem metali, Roboty przemysłowe do obróbki metali, Zrobotyzowane
mechanizmy do obróbki metalu, Mechanizmy zrobotyzowane do obróbki metalu, Maszyny do docierania [do obróbki
metali], Przyrządy do ścinania [do obróbki metalu], Narzędzia
zaciskowe do utrzymywania elementów podczas obróbki,
Szlifierki do obróbki za pomocą ściernic [maszyny], Przyrządy obróbkowe do przytrzymywania elementu podczas obróbki skrawaniem, Automaty przemysłowe do zamocowywania przedmiotów w celu obróbki, Obrabiarki do metalu
w arkuszach, Maszyny do cięcia metalu, Narzędzia do cięcia
metalu [maszyny], Noże obrotowe do metalu [maszyny], Szlifierki do ceramiki i metalu, Noże obrotowe do metalu [części
maszyn], Brzeszczoty pił do metalu do maszyn, Narzędzia
do cięcia metalu [części maszyn], Narzędzia do cięcia metalu
z ostrzem diamentowym, Frezarki i szlifierki do obróbki ceramiki i metalu, Piły do metalu [maszyny], Frezarki do obróbki
ceramiki i metalu, Wytłaczarki do metalu, Maszyny do formowania metalu, Maszyny do kształtowania metalu, Przeciągarki [ciągarki] do metalu, Maszyny do spawania metalu
[elektryczne], Obrabiarki do metalu, Noże tokarskie do obrabiarek do metalu, Taśmy przenośnikowe z metalu, Maszyny
do naciągania taśmy, Przenośniki taśmowe, Taśmowe (Przenośniki -), Stałe przenośniki taśmowe, Ruchome przenośniki taśmowe, Pionowe przenośniki kubełkowe zawierające
pomosty taśmowe, Przenośniki taśmowe posiadające częściowo wykrzywione osie, Przenośniki taśmowe posiadające
całkowicie wykrzywione osie, Szlifierki taśmowe [maszyny],
Stabilizatory ciągłych materiałów taśmowych [maszyny], Maszyny do ustawiania ciągłych materiałów taśmowych, Urządzenia do oddzielania ciągłych materiałów taśmowych [maszyny], 35 Usługi sprzedaży detalicznej w związku z maszy-
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nami przemysłowymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku
z maszynami przemysłowymi, 37 Naprawa maszyn, Remont
maszyn, Przegląd maszyn, Demontaż maszyn, Instalacja maszyn, Czyszczenie maszyn, Usługi instalacji maszyn, Usługi
konserwacji maszyn, Konserwacja maszyn przemysłowych,
Naprawa maszyn przemysłowych, Instalacja maszyn przemysłowych, Montaż [instalacja] instalacji maszynowych,
Instalacja, konserwacja i naprawa maszyn, Serwis maszyn
i urządzeń produkcyjnych, Naprawa maszyn i sprzętu do obróbki metali, Naprawa lub konserwacja maszyn i narzędzi
do obróbki metali, Naprawa i konserwacja maszyn i obrabiarek do obróbki i przetwarzania metali, Udzielanie informacji
związanych z naprawą lub konserwacją maszyn i narzędzi
do obróbki metali.
(210)
(731)
(540)
(540)

539552
(220) 2022 02 07
LEWIATAN HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA, Włocławek
(znak słowno-graficzny)
L Lewiatan w chwilę

(531) 02.09.14, 27.05.01, 27.05.10, 29.01.14
(510), (511) 29 Gotowe dania warzywne, Gotowe dania
na bazie mięsa, Gotowe dania na bazie ryb, Gotowe dania na bazie owoców morza, Przekąski na bazie mięsa, Pasty mięsne (w tym pasztety, smalec), Pasty do smarowania
na bazie warzyw, Pasty na bazie roślin strączkowych, Pasty
owocowe i warzywne, Pasty na bazie orzechów, Owocowe
pasty do smarowania, Pasty warzywne, Warzywne pasty
do smarowania, 30 Kawa, Kawa mrożona, Kawa w formie
parzonej, Herbata, Herbata mrożona, Herbata w formie parzonej, Kanapki z parówką [hot dog], Wyroby piekarnicze,
Wyroby cukiernicze, Lody, sorbety i inne jadalne lody, Przekąski na bazie produktów zbożowych i sera, Słodkie pasztety
do smarowania, Sosy, Gotowe dania z ryżu, Słodycze, Musztarda, Ketchup, Pasta fasolowa, Pasta migdałowa, Pasta sezamowa, Pasta wasabi, Pasty na bazie przetworzonych ziaren
zbóż, Suche i świeże makarony, kluski i pierogi, Pierogi z nadzieniem, Kanapki, Wrapy, Lód, lody spożywcze, mrożone
jogurty i sorbety, Przekąski na bazie produktów zbożowych,
35 Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej, w tym sprzedaży
za pośrednictwem sieci Internet, następujących towarów:
kosmetyki nielecznicze i preparaty toaletowe, nielecznicze
środki do czyszczenia zębów, produkty perfumeryjne, olejki
eteryczne, środki wybielające i inne substancje stosowane
w praniu, środki do czyszczenia, polerowania, szorowania
i ścierania, produkty farmaceutyczne, preparaty medyczne
i weterynaryjne, środki sanitarne do celów medycznych,
dietetyczna żywność i substancje dostosowane do użytku
leczniczego lub weterynaryjnego, żywność dla niemowląt, suplementy diety dla ludzi i zwierząt, plastry, materiały
opatrunkowe, środki odkażające, środki do zwalczania robactwa, fungicydy, herbicydy, maszynki do golenia, żyletki
do maszynek do golenia, urządzenia i akcesoria do golenia,
czasopisma, książki, druki, materiały piśmienne i artykuły papiernicze, artykuły biurowe, worki papierowe, worki na śmieci, worki z tworzyw sztucznych do pakowania, siatki na zakupy, torby i walizki, torby podróżne i torebki, plecaki, parasole i parasole przeciwsłoneczne, przybory oraz pojemniki
kuchenne i gospodarstwa domowego, przybory kuchenne
i zastawa stołowa z wyjątkiem widelców, noży i łyżek, grzebienie i gąbki, sprzęt do czyszczenia, zabawki, artykuły i ak-
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cesoria sportowe, ozdoby choinkowe, artykuły spożywcze,
produkty rolnicze, ogrodnicze i leśne, pokarm i akcesoria dla
zwierząt, karma dla zwierząt, woda, soki, napoje bezalkoholowe, piwo, napoje alkoholowe, tytoń i substytuty tytoniu,
papierosy i cygara, papierosy elektroniczne i rozpylacze doustne dla palaczy, przybory dla palaczy, zapałki, zapalniczki
dla palaczy, 43 Usługi w zakresie żywności i napojów na wynos, Usługi w zakresie sprzedaży posiłków na wynos.
(210) 539555
(220) 2022 02 07
(731) LEWIATAN HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA, Włocławek
(540) (znak słowny)
(540) Lewiatan w chwilę
(510), (511) 29 Gotowe dania warzywne, Gotowe dania
na bazie mięsa, Gotowe dania na bazie ryb, Gotowe dania na bazie owoców morza, Przekąski na bazie mięsa, Pasty mięsne (w tym pasztety, smalec), Pasty do smarowania
na bazie warzyw, Pasty na bazie roślin strączkowych, Pasty
owocowe i warzywne, Pasty na bazie orzechów, Owocowe
pasty do smarowania, Pasty warzywne, Warzywne pasty
do smarowania, 30 Kawa, Kawa mrożona, Kawa w formie
parzonej, Herbata, Herbata mrożona, Herbata w formie parzonej, Kanapki z parówką [hot dog], Wyroby piekarnicze,
Wyroby cukiernicze, Lody, sorbety i inne jadalne lody, Przekąski na bazie produktów zbożowych i sera, Słodkie pasztety
do smarowania, Sosy, Gotowe dania z ryżu, Słodycze, Musztarda, Ketchup, Pasta fasolowa, Pasta migdałowa, Pasta sezamowa, Pasta wasabi, Pasty na bazie przetworzonych ziaren
zbóż, Suche i świeże makarony, kluski i pierogi, Pierogi z nadzieniem, Kanapki, Wrapy, Lód, lody spożywcze, mrożone
jogurty i sorbety, Przekąski na bazie produktów zbożowych,
35 Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej, w tym sprzedaży
za pośrednictwem sieci Internet, następujących towarów:
kosmetyki nielecznicze i preparaty toaletowe, nielecznicze
środki do czyszczenia zębów, produkty perfumeryjne, olejki
eteryczne, środki wybielające i inne substancje stosowane
w praniu, środki do czyszczenia, polerowania, szorowania
i ścierania, produkty farmaceutyczne, preparaty medyczne
i weterynaryjne, środki sanitarne do celów medycznych,
dietetyczna żywność i substancje dostosowane do użytku
leczniczego lub weterynaryjnego, żywność dla niemowląt, suplementy diety dla ludzi i zwierząt, plastry, materiały
opatrunkowe, środki odkażające, środki do zwalczania robactwa, fungicydy, herbicydy, maszynki do golenia, żyletki
do maszynek do golenia, urządzenia i akcesoria do golenia,
czasopisma, książki, druki, materiały piśmienne i artykuły papiernicze, artykuły biurowe, worki papierowe, worki na śmieci, worki z tworzyw sztucznych do pakowania, siatki na zakupy, torby i walizki, torby podróżne i torebki, plecaki, parasole i parasole przeciwsłoneczne, przybory oraz pojemniki
kuchenne i gospodarstwa domowego, przybory kuchenne
i zastawa stołowa z wyjątkiem widelców, noży i łyżek, grzebienie i gąbki, sprzęt do czyszczenia, zabawki, artykuły i akcesoria sportowe, ozdoby choinkowe, artykuły spożywcze,
produkty rolnicze, ogrodnicze i leśne, pokarm i akcesoria dla
zwierząt, karma dla zwierząt, woda, soki, napoje bezalkoholowe, piwo, napoje alkoholowe, tytoń i substytuty tytoniu,
papierosy i cygara, papierosy elektroniczne i rozpylacze doustne dla palaczy, przybory dla palaczy, zapałki, zapalniczki
dla palaczy, 43 Usługi w zakresie żywności i napojów na wynos, Usługi w zakresie sprzedaży posiłków na wynos.
(210)
(731)

539556
(220) 2022 02 04
URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO,
Warszawa
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KNF CSIRT

(531) 24.01.15, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 Aplikacje komputerowe do pobrania, Etui
na smartfony, Filmy rysunkowe animowane, Grafika do pobrania do telefonów komórkowych, Magnesy dekoracyjne,
Maski ochronna, Pamięci zewnętrzne USB, Platformy oprogramowania komputerowego, nagrane lub do pobrania, Pliki
graficzne do pobierania, publikacje elektroniczne na nośnikach, Podkładki pod myszy komputerowe, Pokrowce na laptopy, Pokrowce na smartfony, Oprogramowanie komputerowych wygaszaczy ekranu, nagrane lub do pobrania, 16 Artykuły biurowe z wyjątkiem mebli, Afisze plakaty, Broszury, Gazety, Materiały drukowane, Materiały do rysowania, Materiały
szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem aparatów), Nalepki
naklejki [materiały piśmienne], Notatniki [notesy], Przyrządy
do pisania, Czasopisma [periodyki], Teczki z notatnikiem
i przyborami do pisania [zestawy], Papier w arkuszach [artykuły piśmienne], Materiały do pisania, 25 Bandany na szyję,
Czapki [nakrycia głowy], Koszulki z krótkim rękawem, Krawaty, Opaski na głowę, Szaliki, Szaliki rurkowe (kominy) na szyję,
Chustki na głowę, Skarpetki, Szale, Pulowery, Pelerynki, Paski
[odzież], Odzież, Nakrycia głowy, 35 Aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych, Badania
opinii publicznej, Badania rynkowe, Usługi public relations,
Tworzenie tekstów reklamowych, Telefoniczne udzielanie
informacji [dla nieobecnych abonentów], Rozpowszechnianie reklam, Reklamy telewizyjne, Reklamy radiowe, Reklama
zewnętrzna, Reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, Publikowanie tekstów reklamowych, Reklama, Produkcja filmów reklamowych, Rozpowszechnianie reklam.
(210)
(731)
(540)
(540)

539562
(220) 2022 02 07
SZMIGIELSKI SEBASTIAN, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
Outdoor Kids

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

Nr ZT10/2022

539611
(220) 2022 02 08
LEMBICZ MICHAŁ, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
RIKONA

(531) 03.01.06, 27.05.01
(510), (511) 35 Usługi reklamowe i marketingowe, Kampanie
marketingowe, Usługi w zakresie marketingu produktów,
Analiza w zakresie marketingu, Opracowywanie i wdrażanie strategii marketingowych na rzecz innych, Rozwój planu
marketingowego, Usługi doradcze w zakresie marketingu,
Usługi konsultacyjne w zakresie marketingu, Sporządzanie
raportów do celów marketingowych, Marketing internetowy, Usługi reklamowe i marketingowe online, Usługi marketingowe za pośrednictwem wyszukiwarek internetowych,
Usługi reklamowe i marketingowe świadczone za pomocą
mediów społecznościowych, Doradztwo marketingowe
w zakresie mediów społecznościowych, Profilowanie konsumentów do celów komercyjnych lub marketingowych,
Promocja, reklama i marketing stron internetowych on-line,
Usługi marketingowe w dziedzinie optymalizacji ruchu
na stronie internetowej, Planowanie strategii marketingowych, Opracowanie koncepcji marketingowych.
539615
(220) 2022 02 08
BARTEX BARTOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Paproć
(540) (znak słowny)
(540) OYA
(510), (511) 33 Napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), Wino.

(210)
(731)

539616
(220) 2022 02 08
BARTEX BARTOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Paproć
(540) (znak słowny)
(540) HAPPY SPIRIT
(510), (511) 33 Napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), Gotowe napoje alkoholowe inne niż na bazie piwa.
(210)
(731)

(531) 07.01.20, 27.05.01, 29.01.03
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej związane
ze sprzedażą odzieży i dodatków odzieżowych, Usługi sklepów detalicznych online obejmujące odzież, Usługi w zakresie wysyłkowej sprzedaży detalicznej akcesoriów odzieżowych, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z obuwiem,
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z nakryciami głowy,
Usługi sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie
zabawek, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z torbami,
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z artykułami sportowymi, Usługi sklepów detalicznych online związane z produktami kosmetycznymi i pielęgnacyjnymi.

539618
(220) 2022 02 08
BARTEX BARTOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Paproć
(540) (znak słowny)
(540) PAPROCKY
(510), (511) 33 Napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), Whisky.
(210)
(731)

(210)
(731)

539619
(220) 2022 02 08
GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice
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(540) (znak słowny)
(540) TYMBARK COLOVE
(510), (511) 32 Aperitify bezalkoholowe, Aromatyzowane
napoje gazowane, Bezalkoholowe aromatyzowane napoje
gazowane, Bezalkoholowe ekstrakty z owoców używane
do sporządzania napojów, Bezalkoholowe gazowane napoje na bazie soków owocowych, Bezalkoholowe napoje
gazowane, Bezalkoholowe napoje niskokaloryczne, Bezalkoholowe napoje zawierające soki warzywne, Bezalkoholowe
preparaty do produkcji napojów, Bezalkoholowe wyciągi
z owoców, Cydr bezalkoholowy, Ekstrakty z moszczu niesfermentowanego, Esencje do produkcji napojów, Esencje
do wytwarzania napojów bezalkoholowych, nie w postaci
olejków eterycznych, Esencje do wytwarzania smakowej
wody mineralnej [nie w postaci olejków eterycznych], Gazowana woda mineralna, Gazowane soki owocowe, Imitacja
piwa, Koktajle bezalkoholowe, Koktajle owocowe, bezalkoholowe, Koncentraty do sporządzania napojów bezalkoholowych, Koncentraty do sporządzania napojów owocowych, Koncentraty soków owocowych, Kwas chlebowy [napoje bezalkoholowe], Lemoniada, Mieszane soki owocowe,
Mieszanki do sporządzana napojów sorbetowych, Mieszanki do sporządzania koktajli bezalkoholowych, Mineralne
(wody -) [napoje], Moszcz, Moszcz konserwowany, niesfermentowany, Mrożone napoje owocowe, Mrożone napoje
gazowane, Napoje aromatyzowane owocami, Napoje bezalkoholowe, Napoje bezalkoholowe na bazie miodu, Napoje bezalkoholowe na bazie aloesu, Napoje bezalkoholowe
na bazie owoców, o smaku herbaty, Bezalkoholowe napoje
gazowane aromatyzowane herbatą, Napój imbirowy, Napoje bezalkoholowe o smaku herbaty, Napoje bezalkoholowe
o smaku kawy, Napoje bezalkoholowe o smaku piwa, Napoje bezalkoholowe o smaku owocowym, Napoje bezalkoholowe na bazie suszonych owoców, Napoje bezalkoholowe
o podwyższonej zawartości witamin, Napoje bezalkoholowe wzbogacone witaminami i solami mineralnymi, Napoje
bezalkoholowe zawierające soki owocowe, Napoje dla sportowców, Napoje dla sportowców zawierające elektrolity,
Napoje energetyzujące, Napoje energetyzujące zawierające
kofeinę, Napoje funkcjonalne na bazie wody, Napoje gazowane (Proszek do wytwarzania -), Napoje izotoniczne, Napoje mrożone na bazie owoców, Napoje na bazie coli, Napoje
na bazie orzechów i soi, Napoje na bazie kokosu, Napoje
na bazie owoców lub warzyw, Napoje na bazie owsa [niebędące substytutami mleka], Napoje na bazie ryżu, inne niż
substytuty mleka, Napoje na bazie soi, inne niż substytuty
mleka, Napoje na bazie ryżu brązowego, inne niż substytuty
mleka, Napoje na bazie piwa, Napoje na bazie soku z imbiru, Napoje orzeźwiające, Napoje na bazie wody zawierające
ekstrakty z herbaty, Napoje owocowe niealkoholowe, Napoje proteinowe, Napoje składające się z mieszanki soków
owocowych i warzywnych, Napoje sportowe wzbogacane
proteinami, Napoje (Syropy do -), Napoje typu kola [napoje
bezalkoholowe], Napoje typu smoothie zawierające ziarna
i owies, Napoje warzywne, Napoje węglowodanowe, Napoje wzbogacone substancjami odżywczymi, Napoje z soku
warzywnego, bezalkoholowe, Napoje zawierające witaminy, Napoje z guaraną, Niegazowane napoje bezalkoholowe,
Oczyszczona woda pitna, Owoce (Bezalkoholowe napoje z soków -), Owocowe nektary, bezalkoholowe, Pastylki
do napojów gazowanych, Piwa o małej zawartości alkoholu,
Piwo, Piwo bezalkoholowe, Piwa smakowe, Pomidory (sok -)
[napój], Preparaty rozpuszczalne do sporządzania napojów,
Proszki do produkcji napojów bezalkoholowych, Proszki
do sporządzania napojów, Proszki stosowane do przygotowywania napojów na bazie wody kokosowej, Proszki stosowane do sporządzania napojów na bazie owoców, Shandy
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[napój składający się z piwa i lemoniady], Skoncentrowane
soki owocowe, Słodkie napoje bezalkoholowe na bazie
soków owocowych, Smakowa woda mineralna, Soki, Soki
gazowane, Soki owocowe [napoje], Soki warzywne, Sorbety [napoje], Syropy do napojów, Napoje owocowe, Syropy
do napojów bezalkoholowych, Syropy do sporządzania
smakowych wód mineralnych, Syropy do wyrobu napojów,
Syropy do wytwarzania napojów bezalkoholowych, Syropy
owocowe [napoje bezalkoholowe], Toniki [napoje nielecznicze], Warzywne napoje typu smoothie, Wody, Wody gazowane, Wody mineralne, Wody o smaku owocowym, Wyciągi
do sporządzania napojów, Woda aromatyzowana, Woda gazowana wzbogacona witaminami [napoje], Woda mineralna, Woda niegazowana, Woda pitna, Woda pitna z witaminami, Woda stołowa, Woda wzbogacona odżywczo, Woda
źródlana, Napoje owocowo-warzywne, Soki owocowo-warzywne, Owocowe napoje typu smoothie, Owocowo-warzywne napoje typu smoothie.
539622
(220) 2022 02 08
EFFECT PV POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Góra Kalwaria
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EV365
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 9 Ładowarki do samochodów elektrycznych,
Aparatura i urządzenia do sterowania przepływu energii
elektrycznej, Ładowarki samochodowe, Ładowarki przenośne, Ładowarki do baterii, Ładowarki dla akumulatorów,
Ładowarki baterii elektrycznych, Ładowarki, Stacje ładowania dla pojazdów elektrycznych, Aparatura, urządzenia
i kable do zastosowania w elektryce, Urządzenia mierzące,
wykrywające, monitorujące i kontrolujące, Urządzenia nawigacyjne, naprowadzające, lokalizacyjne, do namierzania
celu i kartograficzne, Urządzenia technologii informacyjnej
i audiowizualne, multimedialne i fotograficzne, Utrwalone
na nośnikach informacje i dane, Komponenty elektryczne
i elektroniczne, Aparatura i urządzenia do kontrolowania
elektryczności, Urządzenia do regulowanego zasilania, Urządzenia i przyrządy do prowadzenia dystrybucji energii elektrycznej.
(210)
(731)
(540)
(540)

539623
(220) 2022 02 08
KURCZAB MARCIN TREE REBEL, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
tree rebel

(531) 05.01.01, 26.01.15, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 25 Odzież, Obuwie, Nakrycia głowy, Części
odzieży, obuwia i nakryć głowy.
539624
(220) 2022 02 08
SASIAK MARIUSZ GROW SMART & PARTNERS,
Katowice
(540) (znak słowny)

(210)
(731)
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Nr ZT10/2022

(540) DuoSENSE
(510), (511) 10 Materace powietrzne dla niemowląt [do celów medycznych], 17 Pianka poliuretanowa w blokach,
20 Materace.

[kosmetyki], Kosmetyki do makijażu, Kosmetyki do makijażu
do kompaktów, Kosmetyki do makijażu skóry, 35 Usługi handlu detalicznego związane ze sprzedażą subskrybowanych
pudełek zawierających kosmetyki.

(210) 539630
(220) 2022 02 08
(731) SEREDA KAROLINA, Dęblin
(540) (znak słowny)
(540) Svitanye
(510), (511) 3 Kosmetyki, Kosmetyki organiczne, Kosmetyki
naturalne, Kosmetyki do makijażu twarzy, Kosmetyki do pielęgnacji skóry, Kosmetyki do pielęgnacji urody, Kosmetyki
do rzęs, Kosmetyki do samoopalania, Kosmetyki do stosowania na skórę, Kosmetyki do ust, Kosmetyki do użytku osobistego, Kosmetyki do włosów, Kosmetyki funkcjonalne, Kosmetyki i preparaty kosmetyczne, Kosmetyki kolorowe, Kosmetyki koloryzujące do skóry, Kosmetyki nielecznicze, Kosmetyki
nielecznicze i preparaty toaletowe, Kosmetyki przeznaczone
do suchej skóry, Balsamy do opalania [kosmetyki], Balsamy
samoopalające [kosmetyki], Baza podkładowa do paznokci
[kosmetyki], Błyszczyki do ust [kosmetyki], Koncentraty nawilżające [kosmetyki], Kosmetyki blokujące promieniowanie
słoneczne, Kosmetyki brązująco-opalizujące, Kosmetyki dla
dzieci, Kosmetyki dla zwierząt, Kosmetyki do brwi, Kosmetyki
do cery zmarszczkowej, Kosmetyki upiększające, Kosmetyki
w formie mleczek, Kosmetyki w formie olejków, Kosmetyki
w formie sproszkowanej [pudry], Kosmetyki w gotowych zestawach, Kosmetyki w formie żeli, Kosmetyki w postaci kremów, Kosmetyki w postaci płynów, Kosmetyki zawierające
keratynę, Kosmetyki zawierające kwas hialuronowy, Kosmetyki zawierające pantenol, Kremy chroniące przed słońcem
[kosmetyki], Kremy do ciała [kosmetyki], Kremy do pielęgnacji skóry [kosmetyki], Kremy do twarzy i ciała [kosmetyki], Kremy do twarzy [kosmetyki], Kremy na noc [kosmetyki], Kremy
samoopalające [kosmetyki], Kremy tonizujące [kosmetyki],
Maseczki do skóry [kosmetyki], Maseczki zwężające pory
stosowane jako kosmetyki, Mieszanki do rozjaśniania skóry
[kosmetyki], Mleczka do opalania [kosmetyki], Nawilżające
balsamy do ciała [kosmetyki], Nawilżające balsamy do skóry
[kosmetyki], Nawilżające kremy do skóry [kosmetyki], Odżywki utwardzające do paznokci [kosmetyki], Olejki blokujące promieniowanie słoneczne [kosmetyki], Olejki do ciała
[kosmetyki], Olejki do opalania [kosmetyki], Olejki do pielęgnacji skóry [kosmetyki], Olejki mineralne [kosmetyki], Olejki
po opalaniu [kosmetyki], Peelingi do twarzy [kosmetyki], Perełki zawierające kosmetyki do kąpieli, Perfumowane kosmetyki w aerozolu do ciała, Pianki [kosmetyki], Płynne kremy
[kosmetyki], Płyny do mycia twarzy [kosmetyki], Płyny do pielęgnacji skóry [kosmetyki], Płyny do twarzy [kosmetyki], Podkłady do paznokci [kosmetyki], Preparaty blokujące promieniowanie słoneczne [kosmetyki], Preparaty do samoopalania
[kosmetyki], Preparaty do wybielania skóry [kosmetyki], Preparaty samoopalające [kosmetyki], Preparaty zmiękczające
[kosmetyki], Produkty powlekające usta [kosmetyki], Produkty przeciwsłoneczne do ust [kosmetyki], Puder w kamieniu
do kompaktów [kosmetyki], Pudry w kamieniu [kosmetyki],
Środki do oczyszczania skóry twarzy [kosmetyki], Środki
nawilżające do twarzy [kosmetyki], Środki nawilżające [kosmetyki], Środki nawilżające przeciw starzeniu się do użytku
jako kosmetyki, Środki wyszczuplające [kosmetyki], inne niż
do celów medycznych, Szminki blokujące promieniowanie
słoneczne [kosmetyki], Toniki do twarzy [kosmetyki], Toniki
[kosmetyki], Żele do twarzy i ciała [kosmetyki], Żele nawilżające [kosmetyki], Żele po opalaniu [kosmetyki], Kolorowe
kosmetyki dla dzieci, Kolorowe kosmetyki do oczu, Eyelinery
[kosmetyki], Kompaktowe kosmetyki do makijażu, Korektory

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

539632
(220) 2022 02 09
FUNDACJA KLUB MŁODYCH LIDERÓW, Mielec
(znak słowno-graficzny)
Maturalni.com

(531) 09.07.22, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 Edukacja, rozrywka i sport.
(210)
(731)
(540)
(540)

(531)

539646
(220) 2022 02 09
MACIEJEWSKI MAREK, Wysoka
(znak słowno-graficzny)
SKYBOWLING

29.01.04, 29.01.06, 29.01.12, 27.05.01, 27.05.24, 03.07.01,
01.07.12
(510), (511) 41 Kręgielnie, Udostępnianie kręgielni, Usługi torów kręglarskich, Obsługa centrów gry w kręgle, Usługi rozrywkowe związane z grą w kręgle [dziesięcioma kręglami],
Udostępnianie obiektów i sprzętu do gry w kręgle, Udostępnianie sprzętu i obiektów do gry w kręgle, Rozrywka, Organizowanie rozrywki, Usługi rozrywkowe, Planowanie przyjęć
[rozrywka], Organizacja imprez rozrywkowych, Prowadzenie
imprez rozrywkowych, Przeprowadzanie aktywności rozrywkowych, Usługi w zakresie rozrywki, Usługi rozrywkowe dla
dzieci, Usługi w zakresie organizacji rozrywki, Organizacja rozrywki na imprezy urodzinowe, Planowanie i przeprowadzanie imprez [rozrywka], Rezerwacja miejsc na imprezy rozrywkowe, Rezerwacja sal na imprezy rozrywkowe, Usługi rozrywkowe świadczone dla dzieci, Usługi rozrywkowe, edukacyjne
i instruktażowe, Usługi rozrywkowe związane z konkursami,
Usługi rozrywkowe w postaci konkursów, Organizowanie imprez w celach rozrywkowych, Udostępnianie sprzętu i obiektów rozrywkowych, Udostępnianie pomieszczeń do celów
rozrywkowych, Organizowanie imprez rozrywkowych i kulturalnych, Udostępnianie obiektów i sprzętu rozrywkowego,
Świadczenie usług rozrywkowych dla dzieci, Obsługa gości
na imprezach rozrywkowych, Organizacja i przeprowadzanie imprez rozrywkowych, Organizacja i przeprowadzanie
aktywności rozrywkowych, Zajęcia zorganizowane, dla dzieci
[rozrywka / edukacja], Usługi rozrywkowe, zajęcia sportowe
i kulturalne, Udostępnianie pomieszczeń przystosowanych
do celów rozrywkowych, Zapewnienie obiektów i sprzętu na potrzeby rozrywki, Udostępnianie obiektów i sprzętu
do celów rozrywkowych, Organizowanie imprez w celach
kulturalnych, rozrywkowych i sportowych, Usługi w zakresie
firmowych imprez dla klientów lub pracowników (rozrywka),
Usługi wynajmu związane ze sprzętem i obiektami dla edukacji, rozrywki, sportu i kultury, Organizowanie konkursów
w zakresie rozrywki, Organizowanie konkursów [edukacja
lub rozrywka], Organizowanie zawodów [edukacja lub rozrywka], Organizacja konkursów w dziedzinie rozrywki, Kon-
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kursy (Organizowanie -) [edukacja lub rozrywka], Organizowanie konkursów w celach edukacyjnych lub rozrywkowych,
Organizowanie i prowadzenie konkursów [edukacyjnych lub
rozrywkowych], Usługi w zakresie rozrywki sportowej, Usługi
rozrywkowe związane ze sportem, Usługi rozrywkowe w postaci wydarzeń sportowych, Organizacja i przeprowadzanie
imprez rozrywkowych na żywo, Organizacja przyjęć, Planowanie przyjęć, Organizacja zawodów rekreacyjnych, Organizacja turniejów sportowych, Organizacja i przeprowadzanie zawodów sportowych, Organizacja imprez sportowych,
Organizacja imprez i konkursów sportowych, Organizacja
i przeprowadzanie wydarzeń sportowych, Organizacja zajęć,
Zapewnianie imprez rekreacyjnych, Organizowanie imprez
rekreacyjnych, Organizowanie imprez sportowych, Przeprowadzanie imprez sportowych, Przygotowywanie imprez
sportowych, Organizowanie imprez i zawodów sportowych,
Organizowanie zawodów i imprez sportowych, Organizowanie i zarządzanie imprezami sportowymi, Prowadzenie imprez sportowych na żywo, Organizowanie zajęć sportowych
i imprez sportowych, Organizowanie zawodów sportowych
i imprez sportowych, Organizowanie imprez sportowych,
zawodów i turniejów sportowych, Udostępnianie obiektów
i sprzętu na imprezy sportowe, 43 Bary, Bary przekąskowe,
Snack-bary, Bary sałatkowe, Usługi barowe, Bary szybkiej obsługi [snack-bary], Usługi snack-barów, Usługi barów z sokami, Usługi barów i restauracji, Usługi świadczone przez bary
bistro, Usługi w zakresie barów szybkiej obsługi, Usługi bufetów w zakresie barów koktajlowych, Oferowanie żywności
i napojów w restauracjach i barach, Serwowanie żywności
i napojów w restauracjach i barach, Serwowanie napojów
alkoholowych, Serwowanie jedzenia i napojów, Serwowanie
żywności i napojów dla gości, Przygotowywanie posiłków
i napojów, Imprezy firmowe [zapewnianie jedzenia i napojów], Oferowanie żywności i napojów dla gości, Usługi w zakresie przygotowywania jedzenia i napojów, Usługi klubów
w zakresie dostarczania żywności i napojów, Przygotowywanie posiłków, Usługi w zakresie przygotowywania posiłków,
Usługi zaopatrzenia w napoje, Usługi zaopatrzenia w żywność, Przygotowywanie i zaopatrywanie w żywność i napoje do bezpośredniego spożycia, Wynajem pomieszczeń
na przyjęcia towarzyskie, Organizacja cateringu na imprezy
urodzinowe.
(210)
(731)
(540)
(540)

539660
(220) 2022 02 09
TOMALA MONIKA LINGUA POLONICA, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
LP LINGUA POLONICA Polish for foreigners

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.22, 27.05.23
(510), (511) 41 Publikowanie, sprawozdawczość i pisanie
tekstów, Usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, Edukacja, rozrywka i sport.
(210) 539664
(220) 2022 02 09
(731) INDEPENDENT, Katowice
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) GREAT SEPTEMBER

(531) 27.05.01, 26.04.02
(510), (511) 9 Dyski kompaktowe [CD-ROM-y] i optyczne,
Dyski magnetyczne, Dyski obliczeniowe, Filmy [błony] naświetlone, Filmy rysunkowe animowane, Identyfikacyjne karty
magnetyczne, Karty inteligentne [karty z układem scalonym],
Magnesy dekoracyjne, Magnetyczne nośniki danych, Pamięci
komputerowe, Pamięci zewnętrzne USB, Pokrowce na laptopy, Smartfony, Pokrowce do tabletów i komputerów kieszonkowych [PDA], Publikacje elektroniczne, do pobrania, Torby
do noszenia komputerów, 16 Artykuły biurowe [z wyjątkiem
mebli], Bilety, Biuletyny informacyjne, Bony wartościowe, Czasopisma [periodyki], Etykiety z papieru lub kartonu, Formularze
[blankiety, druki], Gazety, Kalendarze, Kartki z życzeniami, Karty
do kolekcjonowania inne niż do gier, Karty pocztowe, Katalogi,
Książki, Materiały do pisania i drukowania, Materiały drukowane, Materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem aparatów), Nalepki, Naklejki [materiały piśmienne], Notatniki [notesy], Obrazy i zdjęcia, Okładki, Obwoluty [artykuły papiernicze],
Ołówki, Papier, Papierowe podkładki pod szklanki, Pastele
[kredki], Periodyki [czasopisma], Pióra i długopisy [artykuły biurowe], Podstawki do długopisów i ołówków, Przyciski do papieru, Przyrządy do pisania, Publikacje drukowane, Rysunki,
Serwetki stołowe papierowe, Skoroszyty na dokumenty, Tacki
biurkowe, Transparenty z papieru, Ulotki, Zeszyty do pisania
lub rysowania, Znaczki pocztowe, 35 Doradztwo w dziedzinie
strategii komunikacyjnych public relations, Doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych w reklamie, Doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej,
Doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, Doradztwo
w zakresie zarządzania personelem, Handlowe informacje
i porady udzielane konsumentom [punkty informacji konsumenckiej], Impresariat w działalności artystycznej, Informacja
o działalności gospodarczej, Organizowanie targów w celach
handlowych lub reklamowych, Pokazy towarów, Promocja
sprzedaży dla osób trzecich, Reklama, Reklama korespondencyjna, Zewnętrzna oraz on-line za pośrednictwem sieci
komputerowej, Reklamy radiowe i telewizyjne, Udostępnianie informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem
strony internetowej, Usługi marketingowe, Usługi public relations, Wypożyczanie materiałów reklamowych, Wypożyczanie
stoisk handlowych, Wystawy w celach handlowych lub reklamowych, Zapewnianie platformy internetowej dla nabywców
i sprzedawców towarów i usług, 41 Doradztwo zawodowe,
Informacja o edukacji, Imprezach rozrywkowych oraz rekreacji, Kształcenie praktyczne [pokazy], Kultura fizyczna, Organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób,
Organizowanie i prowadzenie koncertów, konferencji, kongresów, seminariów i sympozjów, Organizowanie i prowadzenie
warsztatów [szkolenie], Organizowanie konkursów [edukacja
lub rozrywka], Organizowanie widowisk [impresariat], Organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych,
Produkcja filmów innych niż reklamowe, Produkcja muzyczna,
Produkcja programów radiowych i telewizyjnych, Produkcja
widowisk, Prowadzenie wycieczek z przewodnikiem, Publikowanie książek, Publikowanie on-line elektronicznych książek
i czasopism, Publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, Sport (wypożyczanie sprzętu -) [z wyjątkiem pojazdów],
Sprawdziany edukacyjne, Udostępnianie obiektów i sprzętu
rekreacyjnego, Udostępnianie obiektów i sprzętu sportowego, Udostępnianie publikacji elektronicznych [nie do pobrania], Usługi biblioteczne, Usługi edukacyjne świadczone przez
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szkoły, Usługi muzeów [wystawy], Usługi rozrywkowe, Usługi
w zakresie obozów wakacyjnych [rozrywka], Usługi w zakresie
oświaty [nauczanie], Wystawianie spektakli na żywo, Wyższe
uczelnie [edukacja].

Nr ZT10/2022

539678
(220) 2022 02 10
NOWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowy Sącz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) nowo

(210)
(731)

539665
(220) 2022 02 09
KRZESZEWSKA DOMINIKA ANALOG MEDIA,
Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NAPU

(210)
(731)

(531) 27.05.01
(510), (511) 39 Usługi komponowania, pakowania i dostarczania prezentów, Dostawa towarów, Pakowanie towarów, Usługi
komponowania, pakowania i dostarczania koszów i paczek zawierających zestawy prezentów i upominków, w tym słodycze,
kwiaty, alkohole, biżuterię, ozdoby, kosmetyki, perfumy, gadżety,
artykuły odzieżowe, Usługi kurierskie (wiadomości lub towary),
Dostarczanie paczek, Dostarczanie towarów zamówionych korespondencyjnie, Konfekcjonowanie żywności.
(210) 539671
(220) 2022 02 09
(731) MATEJEK ADAM, Legnica
(540) (znak słowny)
(540) SUNKA
(510), (511) 18 Smycze dla psów, Smycze dla zwierząt, Skórzane smycze, Smycze dla zwierząt domowych, Obroże dla
psów, Obroże dla zwierząt, Obroże dla kotów, Obroże dla
zwierząt domowych.
(210)
(731)
(540)
(540)

539674
(220) 2022 02 10
PĘCKA MARCIN SNAPKI, Katowice
(znak słowno-graficzny)
snapki

(531) 27.05.01, 27.05.17, 02.01.01, 26.01.01, 26.01.05
(510), (511) 25 Odzież, Części odzieży, obuwia i nakryć głowy, Nakrycia głowy, Obuwie, 26 Dodatki do odzieży, artykuły
do szycia i ozdobne artykuły tekstylne, Zawieszki [nie biżuteria ani nie do kluczy, kółek lub łańcuszków], Aplikacje
[pasmanteria], Aplikacje z tkanin [pasmanteria], Rzepy z nadrukami [dodatki do odzieży], 28 Gry, zabawki i akcesoria
do zabawy, Rzepy z nadrukami [akcesoria do zabawy].
(210)
(731)
(540)
(540)

539676
(220) 2022 02 10
PIK KRZYSZTOF, Dłutów
(znak słowno-graficzny)
S Specter

(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.21, 27.05.24, 26.01.18
(510), (511) 11 Światła rowerowe.

(531) 29.01.07, 29.01.11, 26.13.25, 27.05.01, 27.05.17
(510), (511) 25 Odzież, obuwie, nakrycia głowy.
539679
(220) 2022 02 10
RJT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Żarów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RJT

(210)
(731)

(531)

29.01.04, 29.01.06, 29.01.08, 29.01.13, 27.05.01, 27.05.23,
26.05.01, 26.05.16, 26.13.25
(510), (511) 6 Wyroby ze stali.
(210)
(731)
(540)
(540)

539689
(220) 2022 02 10
WESOŁOWSKI MARCIN MODU, Gliwice
(znak słowno-graficzny)
KLAVA

(531) 26.03.01, 26.03.05, 27.05.01
(510), (511) 25 Odzież sportowa.
539694
(220) 2022 02 10
DOLFOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Piotrków Trybunalski
(540) (znak słowny)
(540) DiatoFos
(510), (511) 5 Suplementy diety dla zwierząt, Suplementy do pasz do celów weterynaryjnych, Mieszanki paszowe
uzupełniające, Lecznicze suplementy do pasz dla zwierząt,
31 Karmy i pasze dla zwierząt, Spożywcze pasze wzmacniające dla zwierząt.
(210)
(731)

539698
(220) 2022 02 10
BARTOSZAK-KEMPA PATRYCJA
SZTUKA NIEPOWTARZALNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(210)
(731)

Nr ZT10/2022
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(540) art tes

(531) 26.01.03, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 Edukacja, Edukacja dorosłych, Edukacyjne kursy
z zakwaterowaniem, Kursy szkoleniowe, Kursy szkoleniowe w zakresie rozwoju osobistego, Nauczanie, Nauczanie wyrównawcze,
Opracowywanie materiałów edukacyjnych, Organizacja i przeprowadzanie kursów edukacyjnych, Organizacja szkoleń, Organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], Organizowanie i prowadzenie warsztatów szkoleniowych, Organizowanie zajęć dydaktycznych, Prowadzenie zajęć, Szkolenia dla dorosłych, Szkolenie dla
rodziców w zakresie umiejętności rodzicielskich, Trening osobisty
[szkolenie], Trening rozwoju osobistego, Usługi edukacyjne, Usługi
edukacyjne dotyczące umiejętności komunikacyjnych, Usługi edukacyjne i szkoleniowe, Usługi edukacyjne w zakresie sztuki, Usługi
nauczania umiejętności komunikacyjnych, Usługi nauczania w zakresie metod pedagogicznych, 44 Terapia sztuką, Terapia tańcem,
Terapia zajęciowa i rehabilitacja, Usługi terapeutyczne.
(210)
(731)
(540)
(540)

539700
(220) 2022 02 10
MARCHEWCZYŃSKI ADRIAN, Rzgów
(znak słowno-graficzny)
LVL HARD

(531) 26.11.05, 27.05.01, 27.05.03, 29.01.02
(510), (511) 41 Treningi zdrowotne i treningi fitness, Udzielanie informacji związanych z treningiem fizycznym za pośrednictwem strony internetowej online.
(210) 539706
(220) 2022 02 10
(731) SZYŁKIEWICZ KAMIL WERTOFIX MEDIA, Niepołomice
(540) (znak słowny)
(540) Lady Jessy
(510), (511) 38 Transmisje wydarzeń i imprez o charakterze
kulturalnym i rozrywkowym, transmisje on-line na żywo, transmisje on-line.
539712
(220) 2022 02 10
POC PARTNERS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Darłowo
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PART OF BALTICA ROYALE RESORT DARŁOWO

(210)
(731)
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(531)

01.15.24, 04.03.01, 04.03.20, 03.09.11, 26.11.01, 27.05.01,
27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 Reklama, Publikowanie tekstów reklamowych, Usługi marketingowe, 36 Agencje nieruchomości, Inwestycje finansowe, Organizowanie wynajmu nieruchomości, Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, Usługi związane z majątkiem nieruchomym, Wynajem mieszkań, Zarządzanie nieruchomością, 37 Budownictwo, Budownictwo
portowe, 39 Wynajmowanie garaży, Wynajmowanie miejsc
parkingowych, 43 Biura zakwaterowanie [hotele, pensjonaty], Domy turystyczne, Obsługa gastronomiczna z własnym
zapleczem, produktami i transportem, Usługi recepcyjne dla
tymczasowego zakwaterowania [zarządzanie przyjazdami
i wyjazdami], Wynajmowanie sal na zebrania.
(210)
(731)
(540)
(540)

539714
(220) 2022 02 10
PYTLARZ DARIUSZ P.P.H.U. ELEKTROMET, Szczekociny
(znak słowno-graficzny)
Elektromet

(531) 26.11.12, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 6 Dzwony i dzwonki, Kasetki na pieniądze
[metalowe lub niemetalowe], Metalowe kasy pancerne
(kasetki na pieniądze), Metalowe przewody, Metalowe zaciski do węży, Metalowe nakrętki do rur, Klucze, Metalowe
klucze, 7 Maszynki do mielenia mięsa [elektryczne narzędzia] do użytku domowego, Młotki nitownicze [narzędzia
elektryczne], Narzędzia elektryczne, Narzędzia elektryczne
do polerowania, Elektryczne narzędzia ogrodnicze, Elektryczne narzędzia ręczne, Elektryczne narzędzia wiertnicze,
Elektryczne narzędzia obsługiwane ręcznie, Elektryczne narzędzia kuchenne, Elektryczne narzędzia i przybory kuchenne, Elektryczne narzędzia do czyszczenia okien zawierające
szczotki, Bezprzewodowe wiertarki elektryczne, Ręczne
wiertarki elektryczne, Wiertarki, Wiertarki elektryczne, Wiertarki [narzędzia elektryczne], Narzędzia szlifierskie do szlifierek, Narzędzia tnące do użycia w zasilanych elektrycznie
narzędziach ręcznych, Szlifierki, Szlifierki jako narzędzia z napędem elektrycznym, Szlifierki kątowe, Wiertarki pionowe
[narzędzia elektryczne], Piły tarczowe stanowiące przenośne
narzędzia z napędem elektrycznym, Nitownice [narzędzia
elektryczne], Wiertarki udarowe, Pistolety natryskowe, Rozpylacze [maszyny] do użytku w ogrodnictwie w rozpylaniu
środków chwastobójczych, Piły o napędzie innym niż ręczny, Kosy [maszyny], Kosiarki, Kosiarki spalinowe, Elektryczne
domowe odkurzacze, Elektryczne odkurzacze do dywanów, Odkurzacze, Odkurzacze do czyszczenia powierzchni,
Odkurzacze do użytku domowego, Odkurzacze domowe,
Elektryczne mopy parowe, Wiatraki, Wkrętarki elektryczne, Długopisy do druku 3D, Domowe elektryczne miksery,
Miksery domowe (elektryczne), Elektryczne miksery ręczne do użytku domowego, 8 Przecinaki [narzędzia ręczne],
Klucze nasadowe [narzędzia], Klucze nasadowe [narzędzia
ręczne], Klucze nasadowe, Szpadle [narzędzia], Łopaty [narzędzia], Grabie [narzędzia], Widły [narzędzia ręczne], Widły
ogrodowe, Widły rolnicze [narzędzia ręczne], Narzędzia
ogrodnicze o napędzie ręcznym, Narzędzia rolnicze, ogrodnicze i do kształtowania krajobrazu, Rozpylacze do środków
owadobójczych [ręczne], Rozpylacze do użytku w ogrodnictwie [narzędzia ręczne], Piły do cięcia gałęzi, Piły [narzędzia
ręczne], Kosy, Kosiarki ogrodowe ręczne [narzędzia], Wiertła,
Wiertła [narzędzia], Lokówki, Lokówki elektryczne, Elektryczne polerki do paznokci, Elektryczne urządzenia do polero-
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wania paznokci, Elektryczne urządzenia polerujące do paznokci, Klucze oczkowe, Elektryczne maszynki do strzyżenia
włosów, Maszynki do strzyżenia włosów, Urządzenia do laserowego usuwania włosów, inne niż do celów medycznych,
Sekatory ogrodnicze, 9 Słuchawki, Słuchawki bezprzewodowe, Słuchawki bezprzewodowe do tabletów, Słuchawki
do aparatów telefonicznych, Słuchawki do komunikacji zdalnej, Słuchawki do smartfonów, Słuchawki douszne, Słuchawki douszne do telefonów komórkowych, Słuchawki douszne
do smartfonów, Słuchawki muzyczne, Słuchawki stereofoniczne, Słuchawki z mikrofonem do komunikacji, Kamery cofania do pojazdów, Kamery do pojazdów, Elektroniczne wagi
do użytku osobistego, 11 Elektryczne suszarki do włosów,
Suszarki do włosów, Suszarki do włosów [do użytku domowego], Lampy do paznokci, Urządzenia LED do suszenia paznokci, Grille na węgiel drzewny, Grille wędzarnie, Grille węglowe do celów domowych, Czajniki, Czajniki elektryczne,
Wiatraki biurowe USB, Lampki biurkowe, Zraszacze ogrodowe [automatyczne], Zraszacze do nawadniania, 12 Deskorolki elektryczne, Taczki, Taczki ręczne, Dętki, Wózki napędzane
siłą ludzką, 21 Mopy, Mopy obrotowe, Nieelektryczne mopy
ze spryskiwaczem, Pędzle kosmetyczne, Suszarki na pranie, Grille kempingowe, Szczoteczki do zębów, Szczoteczki
do zębów elektryczne, Zraszacze, Zraszacze do podlewania
kwiatów i roślin, Zraszacze do węży ogrodowych, Rękawice ogrodnicze, 35 Usługi sprzedaży detalicznej wyrobów
ogrodniczych.
539740
(220) 2022 02 11
DOTNETOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pruszków
(540) (znak słowny)
(540) dotnetos
(510), (511) 9 Muzyka, filmy i inne rodzaje elektronicznych
publikacji tekstowych i obrazowych utrwalone na nośnikach, E-booki, 41 Organizowanie i prowadzenie warsztatów
[szkolenie] związanego z programowaniem komputerów,
Szkolenie w zakresie pisania programów komputerowych,
Szkolenie i instruktaż związany z programowaniem komputerów, 42 Usługi doradcze i informacyjne związane z projektowaniem, programowaniem i utrzymywaniem oprogramowania komputerowego, Usługi naukowe i technologiczne
związane z programowaniem komputerów, Rozwój, programowanie i wdrażanie oprogramowania komputerowego,
Doradztwo techniczne związane z programowaniem komputerów.
(210)
(731)

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

539743
(220) 2022 02 11
STALSKA-JARACZ ALICJA, Łosie
(znak słowno-graficzny)
HUMAN MYSTERY PROJECT

Nr ZT10/2022

(531) 03.07.16, 03.07.24, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 27 Materiały do pokrywania podłóg i sztuczne materiały do pokrywania gruntu, Dywany, chodniki
i maty, Ochronne pokrycia podłogowe, Podłoża antypoślizgowe, Pokrycia podłogowe, Mata, Gimnastyczne
(Maty -), Dywanik modlitewny, Chodniki [maty], Maty,
Maty antypoślizgowe, Maty do ćwiczeń gimnastycznych,
Maty do jogi, Maty do zabawy, Maty do zapasów, Maty
gimnastyczne, Maty piankowe do użytku na powierzchniach placów zabaw, Maty tatami, Osobiste maty do siedzenia, Pokrycia podłogowe [maty] w postaci materiałów
w arkuszach do użytku na zajęciach sportowych, Pokrycia podłogowe [maty] na zajęcia sportowe, 41 Edukacja,
rozrywka i sport, Usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, Organizowanie konferencji, wystaw i konkursów,
Usługi sportowe i w zakresie fitnessu, Usługi edukacyjne
i instruktażowe, Nauczanie i szkolenia, Obozy rekreacyjne,
Obsługa gości na imprezach rozrywkowych, Organizacja
i przeprowadzanie aktywności rozrywkowych, Organizacja i przeprowadzanie aktywności kulturalnych, Organizowanie i prowadzenie spotkań w dziedzinie rozrywki,
Organizowanie imprez rekreacyjnych, Organizowanie imprez rozrywkowych i kulturalnych, Organizowanie imprez
w celach rozrywkowych, Organizowanie imprez w celach
kulturalnych, rozrywkowych i sportowych, Przeprowadzanie aktywności rozrywkowych, Rozrywka, Sport i fitness,
Organizacja i przeprowadzanie warsztatów i seminariów
w zakresie samoświadomości, Organizacja warsztatów
i seminariów, Organizowanie i prowadzenie warsztatów
[szkolenie], Organizowanie i prowadzenie warsztatów
szkoleniowych, Organizowanie i prowadzenie seminariów
i warsztatów [szkolenia], Organizowanie warsztatów, Organizowanie warsztatów zawodowych i kursów szkoleniowych, Prowadzenie kursów, seminariów i warsztatów,
Prowadzenie warsztatów edukacyjnych w dziedzinie
biznesu, Prowadzenie warsztatów i seminariów na temat
samoświadomości, Prowadzenie warsztatów [szkolenia],
Trening medytacji, Usługi edukacyjne dotyczące medytacji, Szkolenie w zakresie zdrowia i wellness, Usługi edukacyjne dotyczące zdrowia, Organizowanie i prowadzenie
forów edukacyjnych z udziałem osób, Pisanie i publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, Trening jogi.
(210)
(731)
(540)
(540)

539744
(220) 2022 02 11
Swiss Pharma International AG, Zurych, CH
(znak słowno-graficzny)
Dexa

(531) 27.05.01, 27.05.17, 29.01.13
(510), (511) 5 Preparaty farmaceutyczne i medyczne, środki
sanitarne do celów medycznych, dietetyczna żywność i substancje przystosowane do medycznego użycia, suplementy
diety dla ludzi.
539762
(220) 2022 02 11
IWANIUK AGNIESZKA
KANCELARIA PRAWNO - PATENTOWA, Białystok
(540) (znak graficzny)
(210)
(731)

Nr ZT10/2022
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(540)
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twem usług online i Internetu, Przesyłanie informacji drogą
online, Zapewnianie dostępu do baz danych online, 42 Udostępnianie online oprogramowania nie do pobrania.
539770
(220) 2022 02 11
REBONDEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Słupia pod Kępnem
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Rebondex sp.z.o.o.
(210)
(731)

(531) 13.01.17, 29.01.04, 24.17.25, 26.13.25
(510), (511) 45 Usługi prawne, Doradztwo prawne, Usługi
prawne dotyczące praw własności Intelektualnej, Doradztwo prawne związane z prawami własności Intelektualnej.
539765
(220) 2022 02 11
KONSHURT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Częstochowa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MK Pretendent Karma dla psa Z DROBIEM WITAMINA
E WITAMINA D1 MINERAŁY

(210)
(731)

(531) 26.01.11, 26.11.02, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 17 Pianka poliuretanowa [półprzetworzona],
Pianka poliuretanowa w blokach, Pianka poliuretanowa
do celów izolacyjnych, Pianka poliuretanowa w bloczkach,
do izolowania, Pianka poliuretanowa o małej gęstości do izolacji, Pianka poliuretanowa w paskach, do użytku w produkcji,
Pianka poliuretanowa w odcinkach, do użytku w produkcji,
Pianka poliuretanowa w bloczkach do użytku przy układaniu
kwiatów, 20 Meble tapicerowane, 27 Maty gimnastyczne,
28 Sprzęt sportowy.
(210)
(731)
(540)
(540)

(531)

27.05.01, 29.01.15, 01.01.05, 26.01.01, 26.01.06, 26.01.12,
26.01.17, 26.01.18, 25.01.19, 26.04.04, 26.04.07, 26.04.22,
03.01.08, 26.04.04, 26.04.17, 26.01.05, 26.01.18, 25.07.01
(510), (511) 31 Karmy i pasze dla zwierząt, Karma dla kotów,
Karma dla psów, Karma dla zwierząt domowych.
(210)
(731)
(540)
(540)

539769
(220) 2022 02 11
SURUŁO-SANOCKA MAGDALENA, Hamburg, DE
(znak słowno-graficzny)
IMMOBOOKING.COM

(531) 27.05.01, 24.17.02
(510), (511) 35 Udostępnianie i wynajem przestrzeni reklamowej w Internecie, Udostępnianie miejsca na stronach
internetowych na reklamę towarów i usług, Reklamowanie
nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych, Usługi reklamowe dotyczące nieruchomości, Promowanie projektów
innych osób poprzez udostępnianie portfolio online za pośrednictwem strony internetowej, Reklama poprzez przesyłanie materiałów reklamowych online dla osób trzecich
poprzez elektroniczne sieci komunikacyjne, 38 Dostarczanie
dokumentów online za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej, Przekazywanie informacji i danych za pośrednic-

539771
(220) 2022 02 11
SZYMCZYK ARTUR, Częstochowa
(znak słowno-graficzny)
CUKIERNIA I WYPIEKARNIA Szymczyk 1995

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.11.03, 26.11.08, 05.07.16
(510), (511) 30 Lody z owocami, Lód, lody spożywcze, mrożone jogurty i sorbety, Wyroby cukiernicze, Wyroby cukiernicze, ciasta, tarty i ciasteczka, Lody aromatyzowane alkoholem, Lody jadalne, Lody mleczne [lody], Wyroby piekarnicze,
43 Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, Dekorowanie ciast, Lodziarnie, Przygotowywanie i zaopatrywanie w żywność i napoje do bezpośredniego spożycia, Restauracje oferujące dania na wynos.
539774
(220) 2022 02 11
PRESTEE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Drzewica
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PRESTEE
(210)
(731)

(531) 27.05.01
(510), (511) 25 Letnie sukienki, Damskie sukienki na uroczystości, Luźne sukienki o prostym kroju, Sukienki ciążowe, Sukienki damskie, Sukienki do chrztu, Sukienki druhen, Luźne
sukienki ciążowe, Bielizna, Bielizna [część garderoby], Bielizna
damska, Bielizna damska typu body, Bielizna dla kobiet, Bielizna funkcjonalna, Bielizna nocna, Bielizna osobista [część
garderoby], Bielizna osobista i nocna, Body [bielizna], Bieli-
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zna wyszczuplająca [wyroby gorseciarskie], Halki [bielizna],
Gorsety [bielizna damska], Gorsety [bielizna], Długa bielizna,
Damska bielizna, Jednoczęściowa bielizna damska [body
połączone z rajstopami], Połączenie koszulki z majtkami
[bielizna damska], Pasy elastyczne wyszczuplające [bielizna],
Buty damskie, Buty dla kobiet, Buty na płaskim obcasie, Buty
na wysokim obcasie, Stroje plażowe.

Nr ZT10/2022

(540) KARKONOSKI JELONEK

539776
(220) 2022 02 11
MILLIONAIRES FIGHT CLUB SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FIST UNIVERSE

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 26.04.04, 26.04.18
(510), (511) 41 Usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe.
(210)
(731)
(540)
(540)

539791
(220) 2022 02 13
ZAMBRZYCKI SZYMON, Białystok
(znak słowno-graficzny)
Solve Medical Quality from passion

(531) 27.05.01, 29.01.11
(510), (511) 9 Oprogramowanie do tomografii rentgenowskiej, Oprogramowanie do urządzeń do tomografii dynamicznej, Sprzęt do tomografii rentgenowskiej do użytku
naukowego, Urządzenia do tomografii dynamicznej, inne niż
do użytku medycznego, Urządzenia inspekcyjne tomografii
rentgenowskiej, inne niż do celów medycznych, Urządzenia
do obrazowania metodą rezonansu magnetycznego [MRI],
nie do celów medycznych, Aparaty tomograficzne, inne niż
do celów medycznych, 10 Przyrządy tomograficzne do użytku medycznego, Skanery rentgenowskie do tomografii komputerowej, Skanery tomograficzne do medycyny nuklearnej,
Sprzęt do tomografii rentgenowskiej do użytku medycznego, Tomografy do celów medycznych, Tomografy komputerowe, Urządzenia do tomografii rezonansu magnetycznego
[MRT], Urządzenia do tomografii dynamicznej do użytku
medycznego, Urządzenia medyczne do wyświetlania danych tomograficznych, Skanery do obrazowania metodą
rezonansu magnetycznego [MRI], Spektrometry do obrazowania metodą rezonansu magnetycznego do użytku medycznego, Spektrometry do rezonansu jądrowego do użytku medycznego, Urządzenia diagnostyczne do obrazowania
rezonansu magnetycznego, Urządzenia do obrazowania
metodą rezonansu magnetycznego [MRI] do celów medycznych, Urządzenia do rezonansu magnetycznego, 35 Usługi
sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem medycznym,
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z urządzeniami medycznymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z urządzeniami medycznymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku
ze sprzętem medycznym.
(210) 539793
(220) 2022 02 13
(731) TYBLEWSKI RAFAŁ IZBICA, Karpacz
(540) (znak słowno-graficzny)

(531) 27.05.01, 06.01.02, 03.04.07, 07.01.25
(510), (511) 29 Przetworzone owoce, warzywa w tym konfitury, dżemy, kompoty, pasty owocowe i warzywne, 30 Słodycze, cukierki, czekolady, miód, 32 Piwo, napoje bezalkoholowe, wody mineralne, 33 Wino.
539795
(220) 2022 02 13
WYDAWNICTWO GOSPODARCZE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WK testowane przez WIADOMOŚCI KOSMETYCZNE
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.18, 16.03.17
(510), (511) 35 Badania biznesowe, Badania dotyczące działalności gospodarczej, Badania rynkowe, Badania w zakresie
biznesu, Bezpośrednia reklama pocztowa, Dekoracja wystaw
sklepowych, Doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych public relations, Doradztwo w dziedzinie strategii
komunikacyjnych w reklamie, Doradztwo w zakresie organizacji działalności gospodarczej, Doradztwo w zakresie
organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej,
Doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, Doradztwo
w zakresie zarządzania personelem, Dostarczanie informacji
dotyczących kontaktów handlowych i biznesowych, Ekonomiczne prognozy, Indeksowanie stron internetowych
w celach handlowych lub reklamowych, Informacja o działalności gospodarczej, Kolportaż próbek, Organizowanie
targów w celach handlowych lub reklamowych, Outsourcing [doradztwo biznesowe], Pokazy towarów, Pomoc przy
zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, Pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą,
Poszukiwania w zakresie patronatu, Promocja sprzedaży dla
osób trzecich, Publikowanie tekstów reklamowych, Reklama,
Reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, Rozpowszechnianie reklam, Sporządzanie indeksów informacji
do celów handlowych lub reklamowych, Telemarketing,
Tworzenie tekstów reklamowych, Uaktualnianie materiałów reklamowych, Udostępnianie informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej,
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Usługi agencji importowo-eksportowych, Usługi doradcze
w zarządzaniu działalnością gospodarczą, Usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej, Usługi ekspertów
w zakresie efektywności biznesowej, Usługi marketingowe, Usługi pośrednictwa w handlu, Usługi public relations,
Usługi umawiania spotkań [prace biurowe], Wynajmowanie
przestrzeni reklamowej, Wypożyczanie stoisk handlowych,
Wypożyczanie materiałów reklamowych, Wystawy w celach
handlowych lub reklamowych, Zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług,
Zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, 41 Organizowanie balów, Organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, Organizowanie i prowadzenie
konferencji, Organizowanie i prowadzenie kongresów, Organizowanie i prowadzenie seminariów, Organizowanie i prowadzenie sympozjów, Organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], Organizowanie konkursów [edukacja lub
rozrywka], Produkcja programów radiowych i telewizyjnych,
Usługi reporterskie.
539798
(220) 2022 02 11
TORF CORPORATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kąty Wrocławskie
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) tołpa. pre age
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 26.04.01, 26.04.05, 26.04.18, 24.17.02, 29.01.12
(510), (511) 3 Kosmetyki, preparaty kosmetyczne, środki
do pielęgnacji twarzy, ciała, włosów i zębów.
(210)
(731)
(540)
(540)

539812
(220) 2022 02 11
GAJDA FILIP, Kraków
(znak słowno-graficzny)
Dr. pen Auto Microneedle System

(531) 27.05.01, 26.13.01, 20.01.03, 19.13.01
(510), (511) 10 Aparaty i instrumenty medyczne i weterynaryjne.
539815
(220) 2022 02 11
LEWANDOWSKA-JACKOWSKA KATARZYNA
BIŻUTERIA DREWNIANA, Pyskowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(210)
(731)
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(540) WOODISON

(531) 03.06.06, 27.05.01
(510), (511) 9 Okulary przeciwsłoneczne, Okulary korekcyjne, Okulary, Oprawki do okularów i okularów przeciwsłonecznych, Futerały na okulary, Smycze do okularów, Noski
do okularów, Części do okularów, Etui na okulary, 14 Zegarki,
Zegarki sportowe, Zegarki eleganckie, Zegarki damskie, Zegary i zegarki, Zegarki na rękę, Zegarki kieszonkowe, Zegarki
podróżne, Etui na zegarki, Bransolety do zegarków, Akcesoria
do zegarków, Obudowy do zegarków, Części do zegarków,
Paski do zegarków, Zegarki do użytku zewnętrznego, Zegary
i zegarki elektryczne, Pudełka na biżuterię i pudełka na zegarki, Obudowy do zegarów i zegarków, Zawieszki do breloków do kluczy, Kółka na klucze i breloczki oraz zawieszki
do nich, Zawieszki [biżuteria], Breloki do kluczy [kółka do kluczy z ozdobami lub dekoracyjnymi zawieszkami], 35 Usługi
sprzedaży detalicznej i hurtowej w zakresie następujących
towarów: okulary przeciwsłoneczne, okulary korekcyjne, okulary, oprawki do okularów i okularów przeciwsłonecznych,
futerały na okulary, smycze do okularów, noski do okularów,
części do okularów, etui na okulary, zegarki, zegarki sportowe, zegarki eleganckie, zegarki damskie, zegary i zegarki,
zegarki na rękę, zegarki kieszonkowe, zegarki podróżne, etui
na zegarki, bransolety do zegarków, akcesoria do zegarków,
obudowy do zegarków, części do zegarków, paski do zegarków, zegarki do użytku zewnętrznego, zegary i zegarki elektryczne, pudełka na biżuterię i pudełka na zegarki, obudowy
do zegarów i zegarków, zawieszki do breloków do kluczy,
kółka na klucze i breloczki oraz zawieszki do nich, zawieszki
[biżuteria], breloki do kluczy [kółka do kluczy z ozdobami lub
dekoracyjnymi zawieszkami].
539844
(220) 2022 02 14
ICE PLANET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Koszalin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ICE PLANET
(210)
(731)

(531) 29.01.04, 27.05.01, 26.02.01
(510), (511) 16 Torebki na kostki lodu, 30 Kostki lodu.
(210)
(731)

539853
(220) 2022 02 14
MUZEUM STAROŻYTNEGO HUTNICTWA
ŚWIĘTOKRZYSKIEGO IM. MIECZYSŁAWA RADWANA
W NOWEJ SŁUPI, Nowa Słupia
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) M NOWA SŁUPIA M S H Ś im. Mieczysława Radwana

(531) 07.01.14, 26.01.06, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 41 Usługi muzeów [wystawy].
(210)
(731)
(540)
(540)

539857
(220) 2022 02 14
ŚLIWKA STANISŁAW FIRMA PRYWATNA, Ogrodzona
(znak słowno-graficzny)
BROWAR POD CZARNYM KOGUTEM

(531) 03.07.03, 05.07.02, 05.11.15, 27.05.01, 25.01.18
(510), (511) 32 Piwo pełne jasne, Piwo i produkty piwowarskie, Piwo rzemieślnicze: Piwo pszeniczne, Piwo słodowe,
Piwo bezalkoholowe, Piwo, Barley Wine [piwo], Piwo typu
saison, Piwo typu koźlak, Piwo o smaku kawy, Piwo jasne
typu ale, Czarne piwo [piwo ze słodu palonego], Korzenne
piwa, Piwa smakowe, Mineralizowane piwa, Imitacja piwa,
Brzeczka piwna: Ale [rodzaj piwa angielskiego], Drinki na bazie piwa, Napoje na bazie piwa, Piwa o małej zawartości alkoholu, Stout [rodzaj mocnego, ciemnego piwa], Ekstrakty
chmielu do produkcji piwa, Porter [rodzaj mocnego, ciemnego piwa], Napoje bezalkoholowe o smaku piwa, Indyjskie
piwa jasne ale (IPA), Wyciąg z chmielu do wytwarzania piwa,
Shandy [napój składający się z piwa i lemoniady], Ekstrakty
chmielowe do sporządzania napojów.

Nr ZT10/2022

(531)

01.15.15, 24.09.01, 24.09.10, 26.04.09, 26.13.01, 27.05.01,
29.01.14
(510), (511) 3 Kosmetyki i preparaty kosmetyczne, Kosmetyki naturalne, Kosmetyki nielecznicze, Balsamy do ciała, Emulsje do ciała, Korektory [kosmetyki], Kosmetyki
do makijażu, Kosmetyki do ust, Kosmetyki do pielęgnacji
urody, Kremy do ciała [kosmetyki], Kremy do pielęgnacji
skóry [kosmetyki], Kremy do twarzy [kosmetyki], Kremy
nawilżające, Kremy ochronne, Kremy kosmetyczne, Kremy odżywcze, Kremy samoopalające [kosmetyki], Kremy
ujędrniające ciało, Kremy z filtrem przeciwsłonecznym,
Maseczki do twarzy i ciała, Maski kosmetyczne, Masła
do twarzy i ciała, Mleczka kosmetyczne, Mleczko kosmetyczne, Mydła, Nawilżające balsamy do ciała [kosmetyki],
Olejki do ciała [kosmetyki], Peelingi złuszczające do ciała,
Płyny do pielęgnacji twarzy i ciała, Płyny do włosów i ciała,
Preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, Preparaty do pielęgnacji skóry, oczu i paznokci, Serum do celów kosmetycznych, Żele do twarzy i ciała [kosmetyki], Zestawy kosmetyków, Kosmetyki do rzęs, Kosmetyki do samoopalania,
Kosmetyki dla dzieci, Kremy do twarzy i ciała [kosmetyki],
35 Udostępnianie porad dotyczących konsumenckich
produktów kosmetycznych, Udzielanie informacji konsumenckich o produktach w zakresie kosmetyków, Usługi
w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej artykułów
kosmetycznych, Usługi sprzedaży detalicznej świadczone
online w zakresie artykułów kosmetycznych, Usługi handlu detalicznego związane ze sprzedażą subskrybowanych pudełek zawierających kosmetyki, Usługi sklepów
detalicznych online związane z produktami kosmetycznymi i pielęgnacyjnymi, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie kosmetyków, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie
kosmetyków.
(210) 539859
(220) 2022 02 15
(731) JĘDRASIAK MATEUSZ, Łódź
(540) (znak słowny)
(540) Bibilop
(510), (511) 31 Karma dla gryzoni.
(210)
(731)
(540)
(540)

539860
(220) 2022 02 15
KUNSZTOWICZ SEBASTIAN, Pniewy
(znak słowno-graficzny)
SBM STREFA BRYTYJSKIEJ MOTORYZACJI

539858
(220) 2022 02 14
CROWN OF BEAUTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sieroszewice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) C.O.B SKIN
(210)
(731)

(531) 18.01.23, 26.01.04, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 37 Obsługa i naprawy pojazdów silnikowych,
Instalacja sprzętu elektrycznego i elektronicznego w samochodach.
539864
(220) 2022 02 14
DOBROGOWSKA KATARZYNA WRACAMY DO
NATURY, Siemiatycze
(540) (znak słowno-graficzny)
(210)
(731)

Nr ZT10/2022
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(540) WRACAMY DO NATURY

(531) 03.01.08, 29.01.15, 27.05.01, 26.01.22
(510), (511) 3 Balsamy do celów kosmetycznych, Dezodoranty, Ekstrakty perfum, Emulsje do ciała, Esencje i olejki eteryczne, Kosmetyki, Kosmetyki do pielęgnacji skóry, Kosmetyki
do pielęgnacji urody, Kosmetyki do użytku osobistego, Kosmetyki i preparaty kosmetyczne, Kosmetyki naturalne, Kremy
do twarzy i ciała, Mydlą, Mydełka, Kremy odżywcze, Maseczki
do ciała, Naturalne olejki eteryczne, Naturalne środki perfumeryjne, Odżywki do włosów, Olejki do celów kosmetycznych,
Olejki do celów perfumeryjnych, Olejek do włosów, Perfumy
w płynie, Preparaty aromaterapeutyczne, Preparaty do pielęgnacji skóry, oczu i paznokci, Preparaty do włosów, Preparaty
nawilżające do ciała, Szampony, Środki perfumeryjne i zapachowe, Preparaty do pielęgnacji zębów, Preparaty do czyszczenia zębów, Środki do mycia zębów, Środki do czyszczenia
zębów, Olejki zapachowe, Saszetki zapachowe, Ekstrakty ziołowe do celów kosmetycznych, Perfumowane mieszanki suszonych ziół i kwiatów (potpourri), Zioła do kąpieli, Pojemniki
z substancjami zapachowymi, Preparaty zapachowe, Zapachy,
30 Herbata, Kawa, Miód, Napary ziołowe, Napary nie dla celów
medycznych, Napary, inne niż do celów leczniczych, Naturalne słodziki niskokaloryczne, Naturalne substancje słodzące,
Przyprawy, Zioła przetworzone, Ziołowe aromaty do przyrządzania napojów, Zioła suszone, Zioła konserwowane, Zioła
do celów spożywczych, Herbaty ziołowe, inne niż do celów
leczniczych, Herbaty ziołowe [napary], Substytuty herbaty, Nielecznicze napoje na bazie herbaty, Mieszanki herbat,
Kwiaty i liście jako substytuty herbaty, Herbata do zaparzania,
Preparaty ziołowe do sporządzania napojów, Suszone zioła
do celów kulinarnych, Ziołowo-miodowe pastylki do ssania
[wyrób cukierniczy], Nielecznicze słodycze zawierające aromaty ziołowe, Sosy ziołowe, Miód ziołowy, Zioła konserwowane
[przyprawy], Herbaty owocowe, Herbaty o smaku owocowym
[inne niż lecznicze], Herbaty aromatyzowane [inne niż do celów leczniczych], 35 Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej
w tym sprzedaży wysyłkowej i przez Internet takich towarów
jak: balsamy do celów kosmetycznych, dezodoranty, ekstrakty
perfum, emulsje do ciała, esencje i olejki eteryczne, kosmetyki, kosmetyki do pielęgnacji skóry, kosmetyki do pielęgnacji
urody, kosmetyki do użytku osobistego, kosmetyki i preparaty
kosmetyczne, kosmetyki naturalne. kremy do twarzy i ciała,
mydła, mydełka, kremy odżywcze, maseczki do ciała, naturalne olejki eteryczne, naturalne środki perfumeryjne, odżywki
do włosów, olejki do celów kosmetycznych, olejki do celów
perfumeryjnych, olejek do włosów, perfumy w płynie, preparaty aromaterapeutyczne, preparaty do pielęgnacji skóry,
oczu i paznokci, preparaty do włosów, preparaty nawilżające
do ciała, szampony, środki perfumeryjne i zapachowe, preparaty do pielęgnacji zębów, preparaty do czyszczenia zębów,
środki do mycia zębów, środki do czyszczenia zębów, olejki
zapachowe, saszetki zapachowe, ekstrakty ziołowe do ce-

87

lów kosmetycznych, perfumowane mieszanki suszonych ziół
i kwiatów (potpourri), zioła do kąpieli, pojemniki z substancjami zapachowymi, preparaty zapachowe, zapachy, herbata,
kawa, miód, napary ziołowe, napary nie dla celów medycznych, napary, inne niż do celów leczniczych, naturalne słodziki
niskokaloryczne, naturalne substancje słodzące, przyprawy,
zioła przetworzone, ziołowe aromaty do przyrządzania napojów, zioła suszone, zioła konserwowane, zioła do celów spożywczych, herbaty ziołowe, inne niż do celów leczniczych,
herbaty ziołowe [napary], substytuty herbaty, nielecznicze
napoje na bazie herbaty, mieszanki herbat, kwiaty i liście jako
substytuty herbaty, herbata do zaparzania, preparaty ziołowe
do sporządzania napojów, suszone zioła do celów kulinarnych,
ziołowo-miodowe pastylki do ssania [wyrób cukierniczy], nielecznicze słodycze zawierające aromaty ziołowe, sosy ziołowe, miód ziołowy, zioła konserwowane [przyprawy], herbaty
owocowe, herbaty o smaku owocowym [inne niż lecznicze],
herbaty aromatyzowane [inne niż do celów leczniczych].
539869
(220) 2022 02 14
VICI POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Très’Or

(210)
(731)

(531) 27.05.01
(510), (511) 30 Batony zbożowe, Ciasteczka, Ciastka, Czekolada, Muesli, Orzechy w czekoladzie, Pasty czekoladowe
do smarowania zawierające orzechy, Pasty na bazie czekolady, Pralinki, Wyroby cukiernicze, Wyroby cukiernicze na bazie
migdałów, Wyroby cukiernicze na bazie orzechów arachidowych, Wysokoproteinowe batoniki zbożowe.
539871
(220) 2022 02 15
WEBSTER STUDIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) seozawyniki

(210)
(731)

(531) 26.01.04, 26.01.06, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 Usługi w zakresie pozycjonowania marki,
Optymalizacja stron internetowych.
539874
(220) 2022 02 15
CITY PARK POZNAŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CITY PARK POZNAŃ

(210)
(731)
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(531)

07.01.24, 07.01.25, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17, 06.07.04,
06.07.25
(510), (511) 36 Usługi agencji pośrednictwa nieruchomości mieszkaniowych, Agencje mieszkaniowe [mieszkania],
Agencje nieruchomości, Agencje pośrednictwa w handlu
nieruchomościami, Agencje mieszkaniowe (nieruchomości), Usługi agencji nieruchomości dotyczące sprzedaży
i wynajmu budynków, Usługi agencji nieruchomości związane z kupnem i sprzedażą budynków, Dzierżawa nieruchomości [tylko nieruchomości], Dzierżawa biur, Dzierżawa
budynków, Dzierżawa domów, Dzierżawa gruntu, Zarządzanie majątkiem, Wynajem mieszkań, Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, Wycena nieruchomości, Wymiana
walutowa, Wymiana walut [kantory], Wynajem pomieszczeń biurowych, 37 Budownictwo, Informacja budowlana,
Informacja o naprawach, Izolowanie budynków, Malowanie, Montaż i naprawa instalacji alarmowych przeciwpożarowych, Montaż i naprawa instalacji grzewczych, Montaż
rusztowań, Układanie dachówki, murowanie lub murowanie z bloczków, Nadzór budowlany, Rozbiórka budynków,
Tynkowanie, Zabezpieczanie budynków przed wilgocią
podczas ich budowy.
539875
(220) 2022 02 14
WFS WALTER FILM STUDIO SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) ŁOWCY GŁÓW
(510), (511) 9 Filmy animowane, Filmy wideo, Kinematograficzne filmy, Nagrane filmy, Filmy kinematograficzne, Filmy
rysunkowe animowane, Filmy fotograficzne [naświetlone],
Naświetlone filmy światłoczułe, Filmy światłoczułe [naświetlone], Pojemniki na filmy, Filmy do pobrania, Wstępnie nagrane filmy, Filmy [błony] naświetlone, Filmy do przezroczy
naświetlone, Wstępnie nagrane filmy kinematograficzne,
Czułe filmy reprograficzne [naświetlone], Nośniki fotograficzne [filmy, naświetlone], Wstępnie nagrane filmy kinowe, Nośniki fotoczułe [filmy, naświetlone], Naświetlone filmy o podwyższonej czułości, Filmy o zwiększonej czułości, naświetlone, Filmy rysunkowe animowane do pobrania, Animowane
filmy rysunkowe w postaci filmów kinematograficznych,
Muzyka, filmy i inne rodzaje elektronicznych publikacji tekstowych i obrazowych utrwalone na nośnikach, 35 Reklamowanie filmów kinematograficznych, Produkcja filmów reklamowych, Reklama w zakresie filmów kinowych, Promocja
serii filmów na rzecz osób trzecich, Usługi w zakresie zarządzania zatrudnieniem dla techników filmowo-telewizyjnych,
Usługi w zakresie rezerwacji zatrudnienia dla techników filmowo-telewizyjnych, Usługi handlu detalicznego online
obejmującego nagraną muzykę i nagrane filmy do pobrania,
Usługi handlu detalicznego online w zakresie muzyki i filmów nagranych oraz do pobrania, Reklama, Reklama zewnętrzna, Reklama banerowa, Reklama korespondencyjna,
Reklama radiowa, Promocja [reklama] koncertów, Bezpośrednia reklama pocztowa, Reklama i marketing, Reklama bezpośredniej odpowiedzi, Promocja [reklama] podróży, Reklama
rekrutacji personelu, Reklama w czasopismach, Promowanie
[reklama] działalności gospodarczej, Reklama za pośrednictwem telefonu, Reklama na billboardach elektronicznych,
Reklama biznesowych stron internetowych, Reklama i usługi
reklamowe, Gromadzenie informacji związanych z reklamą,
Usługi badawcze związane z reklamą, Kompilacja statystyk
związanych z reklamą, Udzielanie informacji związanych z reklamą, Rozpowszechnianie danych związanych z reklamą,
Reklama typu „płać za kliknięcie”, Reklama poprzez wszystkie
publiczne środki komunikacji, Reklama online poprzez kom(210)
(731)
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puterowe sieci komunikacyjne, Reklama w czasopismach,
broszurach i gazetach, Reklama w Internecie dla osób trzecich, Reklama za pośrednictwem sieci telefonii komórkowej,
Reklama w prasie popularnej i profesjonalnej, Reklama online
za pośrednictwem sieci komputerowej, Reklama online
za pośrednictwem komputerowej sieci komunikacyjnej, Reklama za pośrednictwem mediów elektronicznych, w szczególności Internetu, Usługi w zakresie tworzenia marki (reklama i promocja), Usługi agencji modelek i modeli związane
z reklamą, Promocja, reklama i marketing stron internetowych on-line, Usługi reklamowe, w tym reklama on-line
w sieci komputerowej, Reklama towarów i usług sprzedawców online za pośrednictwem przewodnika online do przeszukiwania, Reklama poprzez przesyłanie materiałów reklamowych online dla osób trzecich poprzez elektroniczne
sieci komunikacyjne, Reklama, w tym promowanie produktów i usług na rzecz osób trzecich za pomocą układów
ze sponsorami i umów licencyjnych związanych z międzynarodowymi wydarzeniami sportowymi, 41 Prezentacja filmów, Przedstawianie filmów, Wypożyczanie filmów, Montaż
filmów, Produkowanie filmów, Produkcja filmów, Dystrybucja filmów, Pokazy filmowe, Studia filmowe, Rozrywka filmowa, Produkcja filmów i filmów na taśmach filmowych, Filmy
kinowe (produkcja -), Pokazy filmów kinematograficznych,
Pokazy filmów kinowych, Usługi produkcji filmów, Produkcja
filmów szkoleniowych, Realizacja filmów animowanych,
Tworzenie filmów rysunkowych, Produkcja filmów animowanych, Wypożyczanie projektorów filmów, Wypożyczanie filmów wideo, Pokazy filmów wideo, Usługi wypożyczania filmów, Wypożyczanie filmów kinowych, Montaż filmów fotograficznych, Planowanie pokazów filmów, Montaż filmów
(kinematograficznych -), Montaż filmów kinowych, Produkcja
filmów wideo, Produkcja filmów długometrażowych, Produkcja filmów kinematograficznych, Produkcja filmów kinowych, Realizacja filmów kinematograficznych, Produkcja filmów, spektakli, Dubbing do filmów, Usługi pokazów filmowych, Wynajmowanie studiów filmowych, Usługi studiów
filmowych, Obsługa studia filmowego, Produkcja studiów
filmowych, Wynajem projektorów filmowych, Wynajem kamer filmowych, Prowadzenie festiwali filmowych, Pisanie
scenariuszy filmowych, Reżyseria filmowa, inna niż reżyseria
filmów reklamowych, Usługi bibliotek wypożyczających filmy, Produkcja filmów dla telewizji, Przygotowywanie napisów do filmów, Usługi wypożyczania filmów wideo, Wypożyczanie nagranych wcześniej filmów, Produkcja muzycznych filmów wideo, Produkcja szkoleniowych filmów wideo,
Produkcja piosenek do filmów, Opracowywanie formatów
do filmów, Realizacja filmów w studiach, Udostępnianie informacji dotyczących filmów, Produkcja przedstawień i filmów, Wypożyczanie DVD z filmami, Udostępnianie wyposażenia studiów filmowych, Produkcja graficznych fragmentów filmowych, Usługi filmowania z powietrza, Wypożyczanie urządzeń oświetleniowych do planów filmowych i studiów filmowych, Prezentowanie ścieżek dźwiękowych filmów wideo, Pokazy filmów kinematograficznych i kinowych,
Sporządzanie napisów [np. do filmów], Produkcja filmów, innych niż reklamowe, Usługi informacyjne dotyczące filmów
wideo, Projekcja filmów do celów technicznych, Wypożyczanie aparatów do projekcji filmów, Wynajem sprzętu do projekcji filmów, Wypożyczanie aparatów projekcyjnych do filmów, Wynajmowanie sprzętu do projekcji filmów, Usługi
studia nagrań do filmów, Produkcja efektów specjalnych
do filmów, Produkcja filmów telewizyjnych i kinowych, Wypożyczanie filmów i nagrań dźwiękowych, Produkcja filmów
w celach rozrywkowych, Produkcja filmów na taśmach wideo, Taśmy wideo (produkcja filmów na -), Wypożyczanie
taśm wideo i filmów, Produkcja filmów w celach edukacyj-
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nych, Prezentacja filmów w celach instruktażowych, Produkcja wcześniej nagranych filmów wideo, Usługi rozrywkowe
w postaci filmów, Produkcja wcześniej nagranych filmów kinowych, Projekcja filmów do celów medycznych, Produkcja
filmów wideo i DVD, Udostępnianie filmów nie do pobrania,
Produkcja radiowa, filmowa i telewizyjna, Wypożyczanie dekoracji filmowych i telewizyjnych, Wypożyczanie projektorów i akcesoriów filmowych, Produkcja filmów na temat piłki
nożnej, Świadczenie usług rozrywkowych poprzez filmy kinowe, Usługi w zakresie produkcji filmów kinematograficznych, Produkcja cyklicznych serii przygodowych filmów animowanych, Usługi w zakresie pokazów filmów kinematograficznych, Usługi informacyjne dotyczące harmonogramu
wyświetlania filmów, Usługi w zakresie produkcji filmów wideo, Udostępnianie filmów online nie do pobrania, Produkcja imprez sportowych na potrzeby filmowe, Produkcja animowanych fragmentów na taśmie filmowej, Usługi parków
rozrywki z motywami filmowymi, Świadczenie usług rozrywkowych za pośrednictwem filmów wideo, Udostępnianie
obiektów i sprzętu do realizacji filmów, Wypożyczanie nagranych wcześniej filmów w postaci dysków, Organizowanie
ceremonii wręczania nagród związanych z filmem, Usługi
w zakresie realizacji rozrywkowych filmów animowanych,
Doradztwo w zakresie produkcji filmów i muzyki, Usługi studiów w zakresie nagrywania filmów kinematograficznych,
Projektory filmowe i akcesoria do nich (wypożyczanie -),
Usługi studiów nagrań, filmowych, wideo i telewizyjnych,
Wynajem i dzierżawa projektorów filmowych i akcesoriów,
Usługi związane z produkcją rozrywki w formie filmów, Wypożyczanie nagranych wcześniej filmów w postaci taśm wideo, Produkcja filmów na płytach DVD i CD-ROM, Organizowanie ceremonii wręczania nagród związanych z filmami
wideo, Wypożyczanie oświetlenia przeznaczonego do użytku na planach filmowych, Usługi w zakresie realizacji filmów
animowanych i programów telewizyjnych, Usługi w zakresie
nagrań dźwiękowych, filmowych, wideo i telewizyjnych,
Udostępnianie rozrywki w postaci klipów filmowych za pomocą Internetu, Usługi w zakresie animacji efektów specjalnych do filmów i wideo, Usługi w zakresie obróbki poprodukcyjnej w dziedzinie muzyki, nagrań wideo i filmów, Udostępnianie filmów i programów telewizyjnych nie do pobrania
za pośrednictwem płatnej telewizji, Zapewnianie klasyfikacji
wiekowych dla programów telewizyjnych, filmów, muzyki,
nagrań wideo i gier wideo, Dostarczanie filmów, nie do pobrania, przy pomocy usług typu transmisja wideo na żądanie, Udostępnianie obiektów i sprzętu do pokazywania filmów, widowisk, sztuk, muzyki lub prowadzenia szkoleń edukacyjnych, Udostępnianie filmów i programów telewizyjnych
nie do pobrania za pośrednictwem kanałów telewizji
za opłatą [pay-per-view], Organizowanie seminariów związanych z reklamą, Organizowanie konferencji związanych z reklamą, Kursy szkoleniowe w zakresie planowania strategicznego związanego z reklamą, promocją, marketingiem
i biznesem.
(210) 539880
(220) 2022 02 14
(731) ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków
(540) (znak słowny)
(540) DAGBETIZ
(510), (511) 5 Preparaty i substancje farmaceutyczne, medyczne i lecznicze do stosowania u ludzi.
(210) 539881
(220) 2022 02 14
(731) ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków
(540) (znak słowny)
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(540) TIDLAQ
(510), (511) 5 Preparaty i substancje farmaceutyczne, medyczne i lecznicze do stosowania u ludzi.
539882
(220) 2022 02 15
FEMIDEA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FEMIDEA

(210)
(731)

(531) 02.03.23, 26.01.01, 26.01.14, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 44 Usługi w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi,
Usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody ludzi, Usługi
medyczne, Badania w zakresie diagnozy stanu zdrowia, Dostarczanie informacji z dziedziny opieki zdrowotnej za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej, Usługi doradcze
i informacyjne w dziedzinie zdrowia, Usługi ginekologiczne,
Usługi położnicze, Usługi fizjoterapii.
539887
(220) 2022 02 15
HOSTOVITA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów
(540) (znak słowny)
(540) hostovita
(510), (511) 42 Hosting stron internetowych, Hosting aplikacji
interaktywnych, Hosting aplikacji multimedialnych, Hosting
blogów, Hosting elektronicznych przestrzeni pamięciowych
w Internecie do reklamowania towarów i usług, Hosting i wynajmowanie przestrzeni pamięciowej na strony internetowe,
Hosting komputerowych baz danych, Hosting mobilnych
stron internetowych, Hosting obiektów internetowych online
dla osób trzecich, Hosting platform komunikacyjnych w internecie, Hosting platform transakcyjnych w internecie, Hosting
platform przeznaczonych do handlu elektronicznego przez
Internet, Hosting platform w Internecie, Hosting podkastów,
Hosting portali internetowych, Hosting serwerów, Hosting
przestrzeni pamięciowej na potrzeby stron internetowych, Hosting stron internetowych w Internecie, Hosting spersonalizowanych stron internetowych, Hosting skomputeryzowanych
danych, plików, aplikacji i informacji, Hosting stron internetowych na rzecz osób trzecich, na serwerach komputerowych
dla globalnej sieci komputerowej, Hosting stron komputerowych (internetowych) na rzecz osób trzecich, Hosting strony
internetowej online do tworzenia i hostingu mikrowitryn dla
przedsiębiorstw, Hosting strony internetowej w zakresie elektronicznego przechowywania zdjęć i filmów cyfrowych, Hosting treści cyfrowych, Hosting treści cyfrowych, mianowicie
dzienników i blogów on-line, Hosting treści cyfrowych w Internecie, Hosting videocastów, Interaktywne usługi hostingowe umożliwiające użytkownikom publikowanie i dzielenie
się swoimi treściami i obrazami w trybie online, Projektowanie, tworzenie, hosting i utrzymywanie witryn internetowych
na rzecz osób trzecich, Usługi dostawcy hostingu w chmurze,
Usługi dostawcy hostingu prywatnego „w chmurze”, Usługi dostawcy hostingu publicznego „w chmurze”, Tworzenie,
utrzymywanie i hosting stron internetowych dla osób trzecich, Usługi dostawcy usług aplikacyjnych [ASP], mianowicie
hosting aplikacji oprogramowania komputerowego na rzecz
osób trzecich, Usługi w zakresie hostingu stron internetowych,
Utrzymanie witryn internetowych i hosting online obiektów
(210)
(731)
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sieciowych na rzecz osób trzecich, Wynajem przestrzeni pamięciowej na serwerach do hostingu elektronicznych tablic
ogłoszeniowych, Hosting, oprogramowanie jako usługa oraz
wypożyczanie oprogramowania komputerowego, Administracja serwerami pocztowymi, Administracja serwerów,
Testowanie, stwierdzanie autentyczności i kontrola jakości,
Usługi naukowe i technologiczne, Usługi projektowania, Usługi w zakresie technologii informacyjnych, Usługi w zakresie
projektowania.
539892
(220) 2022 02 15
NOCOŃ DARIUSZ, NOCOŃ ADAM P.W. BUDMET
SPÓŁKA CYWILNA, Czeladź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NOCOŃ BUDMET
(210)
(731)

(531) 26.03.01, 27.05.01, 27.05.07, 27.05.17, 29.01.12
(510), (511) 11 Piece na paliwa stałe, Kotły grzewcze, Kotły
paleniskowe, Kotły do instalacji grzewczych, Piece [urządzenia grzewcze], Piece kociołkowe, Oświetlenie ogrodowe,
Lampy stojące, Lampy (urządzenia oświetleniowe), Lampy
do użycia na wolnym powietrzu, 35 Sprzedaż detaliczna
i hurtowa pieców na paliwa stałe, kotłów grzewczych, kotłów
paleniskowych, kotłów do instalacji grzewczych, pieców
grzewczych, oświetlenia ogrodowego, lamp oświetleniowych, lamp stojących oraz lamp do użycia na wolnym powietrzu, 42 Badania w zakresie ochrony środowiska naturalnego, Doradztwo w zakresie oszczędności energii, Badania
w dziedzinie energii, Certyfikacja [kontrola jakości], Testowanie, analiza i wycena towarów i usług osób trzecich do celów
certyfikacji, Usługi testowania w celu certyfikacji jakości lub
standardów, Certyfikowanie wydajności energetycznej budynków, Usługi doradcze dotyczące zużycia energii, Usługi
doradztwa technologicznego w dziedzinie generowania
energii alternatywnych, Porady techniczne związane z działaniami mającymi na celu oszczędzanie energii, Analizy
technologiczne związane z zapotrzebowaniem na energię
i prąd osób trzecich, Prowadzenie badań i opracowywanie
projektów technicznych, związane z wykorzystywaniem
naturalnych źródeł energii, Usługi inżynieryjne w dziedzinie
technologii energetycznej, Udzielanie informacji związanych
z badaniami i opracowaniami projektów technicznych dotyczących wykorzystywania naturalnych źródeł energii.
539903
(220) 2022 02 15
TEMETTU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tarczyn
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GLOBAL WINDOW
(210)
(731)

(531) 26.04.03, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 6 Okna aluminiowe, Drzwi aluminiowe, Rolety zewnętrzne metalowe, Rolety okienne metalowe zewnętrzne, Moskitiery metalowe, Metalowe ekrany przeciw
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owadom montowane na oknach, Metalowe żaluzje pionowe (zewnętrzne), 19 Okna winylowe, Okna szklane, Okna
niemetalowe, Drzwi winylowe, Winylowe drzwi przesuwne,
Drzwi niemetalowe, Niemetalowe drzwi, bramy, okna i osłony okienne, Rolety do użytku zewnętrznego (niemetalowe
nietekstylne), Rolety zewnętrzne do okien (niemetalowe),
Rolety (zewnętrzne) nie z tworzyw sztucznych, Moskitiery
niemetalowe, Moskitiery (niemetalowe) do okien, Moskitiery
(niemetalowe) do drzwi, Niemetalowe żaluzje zewnętrzne,
20 Rolety okienne.
(210)
(731)
(540)
(540)

539905
(220) 2022 02 16
KASPRZAK DANIEL, Ostrów Wielkopolski
(znak słowno-graficzny)
HEAVEN CLUB

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 Dyskoteki, Prowadzenie dyskotek, Usługi klubów [dyskotek].
539909
(220) 2022 02 15
VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AUTONOMIA BO SAMOCHÓD MA DAWAĆ
WOLNOŚĆ
(210)
(731)

(531) 26.03.03, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 12 Pojazdy, Pojazdy lądowe, powietrzne i wodne, 35 Reklama, Usługi doradcze w zarządzaniu działalnością
gospodarczą, Pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, Usługi przetwarzania danych [czynności biurowe],
Analizy kosztów i statystyki odnośnie pojazdów, 36 Analizy
finansowe, Doradztwo w sprawach finansowych, Doradztwo w sprawach ubezpieczeniowych, Leasing finansowy,
Pośrednictwo ubezpieczeniowe, Pożyczki [finansowanie],
Pożyczki ratalne, Udostępnianie informacji finansowych
za pośrednictwem strony internetowej, Udostępnianie informacji o ubezpieczeniach, Udzielanie informacji finansowych,
Usługi badań dotyczących finansów, Usługi finansowania,
Usługi ubezpieczeniowe, Wycena finansowa [ubezpieczenia,
bankowość, nieruchomości], Zarządzanie finansami.
539910
(220) 2022 02 15
VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AUTONOMIA BO SAMOCHÓD MA DAWAĆ
WOLNOŚĆ
(210)
(731)

(531) 26.03.03, 27.05.01, 29.01.11
(510), (511) 12 Pojazdy, Pojazdy lądowe, powietrzne i wodne, 35 Reklama, Usługi doradcze w zarządzaniu działalnością
gospodarczą, Pomoc w zarządzaniu działalnością gospo-
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darczą, Usługi przetwarzania danych [czynności biurowe],
Analizy kosztów i statystyki odnośnie pojazdów, 36 Analizy
finansowe, Doradztwo w sprawach finansowych, Doradztwo w sprawach ubezpieczeniowych, Leasing finansowy,
Pośrednictwo ubezpieczeniowe, Pożyczki [finansowanie],
Pożyczki ratalne, Udostępnianie informacji finansowych
za pośrednictwem strony internetowej, Udostępnianie informacji o ubezpieczeniach, Udzielanie informacji finansowych,
Usługi badań dotyczących finansów, Usługi finansowania,
Usługi ubezpieczeniowe, Wycena finansowa [ubezpieczenia,
bankowość, nieruchomości], Zarządzanie finansami.
539937
(220) 2022 02 15
TEMETTU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tarczyn
(540) (znak graficzny)
(540)
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(540) BYK BAR

(210)
(731)

(531) 03.06.01, 26.11.02, 27.05.01
(510), (511) 43 Usługi zaopatrzenia w żywność i napoje.
539974
(220) 2022 02 16
MALINOWSKI MICHAŁ STORYTELLER MUSEUM,
Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) PODWÓRKO WYNALAZCÓW
(510), (511) 28 Drewniane klocki do budowania, zabawki
drewniane, zestawy do zabawy, zestawy figurek do zabawy, zestawy klocków zabawkowych do budowy, zestawy
do wykonywania figurek do zabawy, zestawy kreatywne
do budowania i konstruowania budowli zabawkowych dla
dzieci, 41 Edukacja przedszkolna, impresariat artystyczny,
impresariat teatralny, informacja o edukacji, organizowanie
i prowadzenie konferencji, koncerty muzyczne, malowanie
twarzy, montaż filmów, muzea, nauczanie, kształcenie głosu,
kształcenie i szkolenia w zakresie muzyki i rozrywki, nauczanie przedszkolne, nauczanie w szkołach podstawowych,
nauczanie w szkołach średnich, obozy rekreacyjne, opracowywanie formatów dla programów telewizyjnych, opracowywanie formatów do filmów, opracowywanie materiałów
edukacyjnych, opracowywanie podręczników, organizacja
aktywności edukacyjnych na obozach letnich, organizacja
aktywności kulturalnych na obozach letnich, organizacja
i prezentacja widowisk, organizacja i przeprowadzenie aktywności kulturalnych, organizacja i przeprowadzenie imprez
rozrywkowych, organizacja warsztatów i seminariów, organizacja szkoleń, organizacja przyjęć, organizacja wystaw do celów kulturalnych lub edukacyjnych, organizowanie festiwali,
organizacja i prowadzenie wykładów, organizacja i przeprowadzanie targów w celach kulturalnych lub edukacyjnych,
organizacja imprez kulturalnych, organizowanie konkursów
edukacyjnych, organizowanie rozrywki, organizowanie wystaw edukacyjnych, organizacja zajęć rekreacyjnych, pokazy
edukacyjne, produkcja filmów i spektakli, produkcja nagrań
muzycznych, produkcja przedstawień, produkcja teatralna,
prowadzenie imprez kulturalnych, prowadzenie imprez edukacyjnych, prowadzenie muzeów, usługi rozrywkowe dla
dzieci, usługi edukacyjne dla dzieci.
(210)
(731)

(531) 26.04.03, 29.01.12
(510), (511) 6 Okna aluminiowe, Drzwi aluminiowe, Rolety zewnętrzne metalowe, Rolety okienne metalowe zewnętrzne, Moskitiery metalowe, Metalowe ekrany przeciw
owadom montowane na oknach, Metalowe żaluzje pionowe (zewnętrzne), 19 Okna winylowe, Okna szklane, Okna
niemetalowe, Drzwi winylowe, Winylowe drzwi przesuwne,
Drzwi niemetalowe, Niemetalowe drzwi, bramy, okna i osłony okienne, Rolety do użytku zewnętrznego (niemetalowe
nietekstylne), Rolety zewnętrzne do okien (niemetalowe),
Rolety (zewnętrzne) nie z tworzyw sztucznych, Moskitiery
niemetalowe, Moskitiery (niemetalowe) do okien, Moskitiery
(niemetalowe) do drzwi, Niemetalowe żaluzje zewnętrzne,
20 Rolety okienne.
(210)
(731)
(540)
(540)

539968
(220) 2022 02 16
BRZOZNOWSKA IGA, Ełk
(znak słowno-graficzny)
BEAUTIFUL IGA BRZOZNOWSKA

(531) 26.01.01, 25.01.09, 26.11.01, 24.09.03, 27.05.01
(510), (511) 41 Nauczanie, Organizowanie i prowadzenie
pracowni specjalistycznych (szkolenia), Praktyka (kształcenie)
[pokazy], 44 Salony piękności.
(210) 539973
(220) 2022 02 16
(731) WUS JĘDRZEJ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)

539986
(220) 2022 02 17
WIECZOREK MATEUSZ KREATYWNY KOLEKTYW,
Zakrzewo
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) kreatywny kolektyw

(210)
(731)
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(531) 26.01.01, 26.01.03, 26.01.10, 26.01.18, 27.05.01
(510), (511) 11 Lampy elektryczne do oświetlenia wnętrz,
20 Meble drewniane.
539987
(220) 2022 02 17
SMP AGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Komorniki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Heptaglukonian q

(210)
(731)

(531) 26.03.01, 27.05.01
(510), (511) 1 Adjuwanty, nieprzeznaczone do celów medycznych lub weterynaryjnych, Chemiczne środki wspomagające do użytku w ogrodnictwie, Chemiczne środki wspomagające do użytku w rolnictwie, Nawozy, Nawozy biologiczne, Nawozy dla rolnictwa, Nawozy do gleb, 5 Pestycydy
rolnicze, Pestycydy, Pestycydy do celów ogrodniczych.
(210) 540014
(220) 2022 02 18
(731) MIGUT MICHAŁ, Rzeszów
(540) (znak słowny)
(540) FLYCARS
(510), (511) 35 Usługi aukcyjne, Doradztwo w zakresie wyceny zamówień sprzedaży, Agencje eksportowe i importowe, Administrowanie sprzedażą, Agencje importu-eksportu
towarów, Agencje importowe i eksportowe, Dostarczanie
informacji dotyczących produktów konsumpcyjnych za pośrednictwem internetu, Dostarczanie informacji handlowych
konsumentom, Dostarczanie informacji konsumentom na temat towarów i usług, Dostarczanie informacji za pośrednictwem internetu na temat sprzedaży samochodów, Elektroniczne przetwarzanie zamówień, Zarządzanie w zakresie zamówień w handlu, Handlowe informacje i porady udzielane
konsumentom w wyborze towarów i usług, Informacje i doradztwo w zakresie handlu zagranicznego, Nabywanie towarów i usług dla innych firm, Nabywanie towarów w imieniu
innych przedsiębiorstw, Negocjowanie i rozliczanie transakcji handlowych dla osób trzecich, Negocjowanie i zawieranie
transakcji handlowych dla osób trzecich za pośrednictwem
systemów telekomunikacji, Negocjowanie transakcji handlowych dla osób trzecich, Negocjowanie umów kupna i sprzedaży towarów, Organizowanie zakupu towarów na rzecz
osób trzecich, Organizowanie usług wynikających z umów
z osobami trzecimi [handel], Pośrednictwo w działalności
handlowej dla osób trzecich, Pośrednictwo w kontraktach
na kupno i sprzedaż produktów, Pośrednictwo w nabywaniu
usług telematycznych, telefonicznych lub komputerowych
[Internet], Pośredniczenie i zawieranie transakcji handlowych
dla osób trzecich, Pozyskiwanie umów kupna i sprzedaży towarów i usług, na rzecz innych, Pozyskiwanie umów na rzecz
innych, odnośnie kupna i sprzedaży towarów, Pozyskiwanie umów na rzecz osób trzecich związanych ze sprzedażą
towarów, Pozyskiwanie umów na rzecz innych odnośnie
świadczenia usług, Usługi importowo-eksportowe, Usługi
w zakresie zamówień online.
(210) 540056
(220) 2022 02 18
(731) MRÓZ-BORUCKA KATARZYNA PIANIST, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Music and You
(510), (511) 9 Dyski optyczne z muzyką, Muzyka cyfrowa
do pobrania dostarczana z witryn internetowych MP3, Muzyka, filmy i inne rodzaje elektronicznych publikacji teksto-
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wych i obrazowych utrwalone na nośnikach, Nagrane płyty
kompaktowe z muzyką, Nagrania wideo z muzyką, Nagrania
wideo z muzyką, do pobrania, Muzyka cyfrowa do pobrania
dostarczona z Internetu, Muzyka cyfrowa (ładowalna), dostarczona z Internetu, 16 Materiały edukacyjne i instruktażowe, Publikacje edukacyjne, 41 Edukacja, Usługi szkół [edukacja], Zajęcia zorganizowane, dla dzieci [rozrywka / edukacja],
Koncerty muzyczne, Koncerty muzyczne na żywo, Usługi
rezerwacji biletów i rezerwacji miejsc na koncerty muzyczne,
Koncerty muzyczne za pośrednictwem radia, Koncerty muzyczne za pośrednictwem telewizji, Produkcja muzyczna.
(210)
(731)
(540)
(540)

540057
(220) 2022 02 18
MRÓZ-BORUCKA KATARZYNA PIANIST, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
MUSIC & YOU

(531) 26.01.05, 26.01.18, 24.17.07, 27.05.01, 27.05.24
(510), (511) 9 Dyski optyczne z muzyką, Muzyka cyfrowa
do pobrania dostarczana z witryn internetowych MP3, 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, Muzyka cyfrowa do pobrania
dostarczona z Internetu, Muzyka cyfrowa (ładowalna), dostarczona z Internetu, 16 Materiały edukacyjne i instruktażowe, Publikacje edukacyjne, 41 Edukacja, Usługi szkół [edukacja], Zajęcia zorganizowane, dla dzieci [rozrywka / edukacja],
Koncerty muzyczne, Koncerty muzyczne na żywo, Usługi
rezerwacji biletów i rezerwacji miejsc na koncerty muzyczne,
Koncerty muzyczne za pośrednictwem radia, Koncerty muzyczne za pośrednictwem telewizji, Produkcja muzyczna.
540058
(220) 2022 02 19
DIMED POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ONE UNIVERSAL SOLUTION
(210)
(731)

(531) 14.07.09, 14.05.02, 26.01.16, 27.05.01, 27.05.08, 29.01.13
(510), (511) 7 Urządzenia przeciw zanieczyszczeniom do silników, Urządzenia do redukcji emisji dla silników i silników
elektrycznych, Urządzenia sterujące procesami [hydrauliczne], Zawory obsługiwane automatycznie poprzez hydrauliczne urządzenia sterujące, Urządzenia sterujące procesami [pneumatyczne], Wieszaki do silników spalinowych
wewnętrznego spalania [części silników spalinowych wewnętrznego spalania], Zawory sterujące do pomp, Zawory
do pomp, Pompy wodne do pojazdów lądowych, Pompy

Nr ZT10/2022

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

[części maszyn lub silników], Pneumatyczne wtryskiwacze
paliwa do silników, Regulatory [zawory] jako części maszyn,
Zawory sterujące [części do maszyn], Pompy wtryskowe
paliwa, Urządzenia pompujące [maszyny], Pompy olejowe
do pojazdów lądowych, Pompy olejowe do silników pojazdów lądowych, Pompy olejowe do zastosowania w silnikach
elektrycznych i silnikach, Cylindry będące częściami do maszyn, Cylindry do maszyn, Cylindry do silników, Cylindry silników do pojazdów, Cylindry silników do pojazdów lądowych,
Cylindry silników do samochodów, Cylindry do pojazdów innych niż pojazdy lądowe, Głowice cylindrów do silników, Mechanizmy otwierające i zamykające, Narzędzia do obrabiarek,
Narzędzia hydrauliczne, Silniki wysokoprężne do pojazdów
wodnych, Pasy do silników, Pasy do maszyn, Koła zębate
do maszyn, Amortyzatory do maszyn, Wtryskiwacze, Wtryskiwacze do maszyn, Wtryskiwacze paliwa, Wtryskiwacze paliwa do silników, Mechanizmy napędowe, Silniki benzynowe
nie do pojazdów lądowych, Silniki Diesla nie do pojazdów
lądowych, 9 Pneumatyczne urządzenia sterujące, Urządzenia do testowania silników spalinowych wewnętrznego
spalania, Elektroniczne czujniki kontroli do silników, Czujniki do użytku przy regulacji silników, Przyrządy do pomiaru
poziomu płynów, Przyrządy do kontroli temperatury, Dyski
twarde, Dyskietki, Magnetyczne nośniki danych, Odtwarzacze dysków optycznych, Odtwarzacze dysków wideo, Przenośne odtwarzacze multimedialne, Nośniki informacji [elektryczne lub elektroniczne], Urządzenia i nośniki do przechowywania danych, Dyski do przechowywania danych, Czyste
dyski do nagrywania, Interaktywne dyski kompaktowe i dyski CD-ROM, Oprogramowanie komputerowe do wyświetlania mediów cyfrowych, Kompaktowe dyski wideo, Cyfrowe
nośniki do nagrywania danych, Bezprzewodowe urządzenia komunikacyjne do transmisji treści multimedialnych,
12 Pojazdy, Mechanizmy napędowe, w tym silniki do pojazdów lądowych, Silniki benzynowe do pojazdów lądowych,
Silniki Diesla do pojazdów lądowych, Silniki Diesla z turbiną
do pojazdów lądowych, Silniki do pojazdów lądowych, Silniki do samochodów, Silniki do motocykli, Silniki do rowerów,
Przekładnie do pojazdów lądowych, Tarcze hamulcowe, Tarcze hamulcowe do motocykli, Tarcze hamulcowe do pojazdów, Hamulce tarczowe, Hydrauliczne hamulce tarczowe
do rowerów, Podwozia samochodowe, Podwozia pojazdów,
Części nadwozia pojazdów, Zawieszenia do pojazdów.
540060
(220) 2022 02 20
LEX4SAFE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SARTI

(210)
(731)

(531)

27.05.01, 27.05.05, 27.05.24, 26.04.02, 26.04.05, 26.04.18,
26.04.22
(510), (511) 18 Futro, Futra sprzedawane w ilościach hurtowych, Imitacje skóry, Imitacje skóry sprzedawane w ilościach
hurtowych, Walizy, torby podróżne, torby, portfele i inne artykuły służące do przenoszenia, 25 Odzież, Części odzieży,
obuwia i nakryć głowy, Obuwie, Nakrycia głowy.
(210)
(731)

540177
(220) 2022 02 22
SZKOŁA IMPRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SZKOŁA IMPRO EST 2012
Caminus aestate frigidus est

(531)

29.01.12, 03.02.13, 03.02.24, 03.02.26, 12.01.09, 26.01.01,
26.01.04, 26.01.15, 26.01.16, 26.01.17, 26.01.18, 26.01.21,
26.04.01, 26.04.05, 26.04.10, 26.04.15, 26.04.16, 26.04.17,
26.04.18, 26.04.22, 27.07.01, 27.07.11, 27.05.01, 27.05.08,
27.05.09, 27.05.10, 24.01.09, 24.01.12, 24.01.20
(510), (511) 41 Administrowanie [organizacja] działalnością
kulturalną, Doradztwo w zakresie szkolenia i doskonalenia
zawodowego, Doradztwo w zakresie szkoleń, Budowanie
zespołu (edukacja), Edukacja, Edukacja dorosłych, Kabarety,
Kształcenie ustawiczne, Kursy szkoleniowe w zakresie rozwoju osobistego, Kursy szkoleniowe, Kursy w zakresie rozwoju osobistego, Nauczanie i szkolenia, Obozy letnie [rozrywka i edukacja], Organizacja aktywności kulturalnych
na obozach letnich, Organizacja aktywności edukacyjnych
na obozach letnich, Organizacja i prezentacja przedstawień
na żywo, Organizacja i przeprowadzanie kursów edukacyjnych, Organizacja i przeprowadzanie aktywności kulturalnych, Organizacja imprez kulturalnych i artystycznych, Organizacja szkoleń, Organizacja zajęć, Organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], Organizowanie i prowadzenie warsztatów szkoleniowych, Organizowanie i prowadzenie zajęć, Organizowanie kursów szkoleniowych, Organizowanie warsztatów, Organizowanie występów komediowych, Prezentacja pokazów komediowych na żywo,
Prowadzenie kursów instruktażowych, edukacyjnych
i szkoleniowych dla młodych ludzi i dorosłych, Prowadzenie kursów, seminariów i warsztatów, Prowadzenie warsztatów [szkolenia], Prowadzenie zajęć, Przeprowadzanie aktywności kulturalnych, Przygotowywanie, organizowanie
i prowadzenie warsztatów [szkolenia], Publikowanie tekstów, Publikowanie tekstów edukacyjnych, Rozrywka teatralna, Szkolenia dla dorosłych, Szkolenia edukacyjne,
Szkolenia w zakresie sztuk widowiskowych, Szkolenia w zakresie technologii komunikacyjnych, Szkolenia z zakresu
stosunków pomiędzy pracodawcami i pracownikami, Udostępnianie obiektów i sprzętu do prowadzenia szkoleń,
Udostępnianie obiektów i sprzętu w celach nauczania,
Udostępnianie obiektów i sprzętu do celów edukacyjnych,
Udostępnianie obiektów i sprzętu na potrzeby przedstawień sztuki widowiskowej, Usługi edukacyjne dotyczące
umiejętności komunikacyjnych, Usługi edukacyjne i szkoleniowe, Usługi edukacyjne świadczone przez szkoły w zakresie nauczania aktorstwa, Usługi edukacyjne z zakresu
sztuki teatralnej, Usługi klubów [kabaretowych], Usługi klubów komediowych, Usługi szkół w zakresie nauczania sztuki, Usługi teatralne, Usługi w zakresie kultury, Widowiska
komediowe na żywo, Wynajem obiektów dla sztuk performatywnych, Zapewnianie kursów szkolenia ustawicznego,
Zapewnianie zajęć kulturalnych, Administrowanie [organi-
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zacja] usługami rozrywkowymi, Badania edukacyjne, Doradztwo zawodowe (doradztwo edukacyjne lub szkoleniowe), Doradztwo zawodowe [edukacja], Dostarczanie informacji dotyczących edukacji, Dostarczanie informacji edukacyjnych, Dostarczanie informacji na temat aktywności
kulturalnych, Edukacja online z komputerowej bazy danych
lub za pomocą Internetu czy ekstranetów, Edukacja zawodowa, Edukacja zawodowa dla młodych ludzi, Edukacyjne
usługi doradcze, Elektroniczna publikacja tekstów i druków,
innych niż reklamowe, w Internecie, Impresariat artystyczny, Impresariat teatralny, Imprezy kulturalne, Informacja dotycząca edukacji udzielana on-line z komputerowej bazy
danych lub z Internetu, Informacja o edukacji, Informacja
o rozrywce, Informacje dotyczące działalności kulturalnej,
Informacje dotyczące rozrywki dostarczane on-line z komputerowej bazy danych lub Internetu, Informacje i wiadomości online w dziedzinie szkoleń zawodowych, Organizowanie i prowadzenie konferencji, Kształcenie głosu, Kształcenie praktyczne [pokazy], Lekcje śpiewu, Nauczanie, Nauka śpiewu, Nauka tańca dla dorosłych, Opracowywanie
materiałów edukacyjnych, Organizacja atrakcji na obozach
letnich, Organizacja i prezentacja widowisk, Organizacja
i przeprowadzanie seminariów szkoleniowych, Organizacja
i przeprowadzanie imprez rozrywkowych na żywo, Organizacja i przeprowadzanie imprez rozrywkowych, Organizacja i przeprowadzanie aktywności rozrywkowych, Organizacja warsztatów i seminariów, Organizacja webinariów,
Organizacja występów rozrywkowych na żywo, Organizowanie festiwali, Organizowanie festiwali w celach rozrywkowych, Organizowanie festiwali do celów rozrywkowych,
Organizowanie festiwali do celów edukacyjnych, Organizowanie festiwali w celach szkoleniowych, Organizowanie festiwali w celach edukacyjnych, Organizowanie festiwali
w celach kulturalnych, Organizowanie i prowadzenie seminariów i warsztatów [szkolenia], Organizowanie i prowadzenie spotkań w dziedzinie rozrywki, Organizowanie i prowadzenie spotkań w dziedzinie edukacji, Organizowanie
i prowadzenie wykładów w celach szkoleniowych, Organizowanie imprez rozrywkowych i kulturalnych, Organizowanie imprez w celach kulturalnych, Organizowanie konferencji dotyczących szkoleń, Organizowanie konferencji dotyczących działalności kulturalnej, Organizowanie kursów
wykorzystujących metody samokształcenia, Organizowanie pokazów na żywo, Organizowanie pokazów w celach
rozrywkowych, Organizowanie pokazów w celach kulturalnych, Organizowanie pokazów w celach edukacyjnych, Organizowanie pokazów w celach szkoleniowych, Organizowanie prezentacji do celów kulturalnych, Organizowanie
prezentacji do celów edukacyjnych, Organizowanie prezentacji w celach rozrywkowych, Organizowanie programów szkolenia młodzieży, Organizowanie przedstawień,
Organizowanie seminariów związanych z działalnością kulturalną, Organizowanie seminariów dotyczących szkoleń,
Organizowanie seminariów dotyczących edukacji, Organizowanie seminariów związanych z edukacją, Organizowanie seminariów związanych z rozrywką, Organizowanie seminariów w celach edukacyjnych, Organizowanie seminariów i konferencji, Organizowanie seminariów szkoleniowych, Organizowanie seminariów edukacyjnych, Organizowanie spotkań z dziedziny edukacji, Organizowanie widowisk scenicznych, Organizowanie widowisk w celach kulturalnych, Organizowanie widowisk w celach rozrywkowych,
Organizowanie widowisk w celach edukacyjnych, Organizowanie występów na żywo, Organizowanie zjazdów w celach szkoleniowych, Organizowanie zjazdów w celach edukacyjnych, Organizowanie zjazdów w celach kulturalnych,
Pisanie i publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamo-
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we, Pisanie piosenek, Pisanie scenariuszy, Pisanie tekstów
[innych niż teksty reklamowe], Produkcja filmów szkoleniowych, Produkcja filmów w celach edukacyjnych, Produkcja
nagrań audiowizualnych, Produkcja nagrań dźwiękowych,
Produkcja nagrań dźwiękowych i/lub wideo, Produkcja programów komediowych, Produkcja przedstawień na żywo,
Prowadzenie festiwali sztuk scenicznych, Prowadzenie imprez kulturalnych, Prowadzenie imprez edukacyjnych, Prowadzenie imprez rozrywkowych, Prowadzenie imprez rozrywkowych na żywo, Prowadzenie kursów, Prowadzenie
seminariów szkoleniowych, Prowadzenie występów rozrywkowych w postaci sztuk scenicznych, Przekazywanie
know-how [szkolenia], Przygotowywanie seminariów dotyczących szkoleń, Publikacja i redagowanie materiałów drukowanych, Publikacja materiałów edukacyjnych, Publikowanie drogą elektroniczną, Publikowanie druków w formie
elektronicznej w Internecie, Publikowanie druków w formie
elektronicznej, Publikowanie drukowanych materiałów
edukacyjnych, Publikowanie dydaktycznych materiałów
edukacyjnych, Publikowanie materiałów drukowanych dotyczących edukacji, Publikowanie materiałów drukowanych, Publikowanie materiałów drukowanych i publikacji
drukowanych, Publikowanie materiałów drukowanych, innych niż teksty reklamowe, Publikowanie materiałów drukowanych, innych niż teksty reklamowe, w formie elektronicznej, Publikowanie materiałów multimedialnych online,
Publikowanie druków, również w formie elektronicznej, innych niż do celów reklamowych, Publikowanie multimediów, Publikowanie podręczników szkoleniowych, Publikowanie tekstów i obrazów, w tym w formie elektronicznej,
innych niż do celów reklamowych, Publikowanie ulotek,
Świadczenie usług rozrywkowych dla dzieci, Tworzenie
podcastów, Udostępnianie obiektów i sprzętu teatralnego,
Udostępnianie obiektów i sprzętu na szkolenia dla młodych
ludzi, Udostępnianie obiektów i sprzętu do szkoleń w zakresie umiejętności pracowniczych, Usługi doradcze i informacyjne związane z przygotowywaniem, organizowaniem
i prowadzeniem warsztatów [szkolenia], Usługi doradcze
w zakresie szkoleń, Usługi edukacyjne świadczone dla dzieci, Usługi edukacyjne świadczone dla nauczycieli dzieci,
Usługi kabaretowe, Usługi nauczania umiejętności komunikacyjnych, Usługi organizowania i prowadzenia warsztatów
szkoleniowych, Usługi pisania piosenek na potrzeby niereklamowe, Usługi pisania tekstów, Usługi pisania tekstów
na potrzeby niereklamowe, Usługi rozrywkowe, Usługi rozrywkowe dla dzieci, Usługi rozrywkowe dostarczające rozrywkę w postaci występów na żywo, Usługi rozrywkowe
świadczone dla dzieci, Usługi rozrywkowe w postaci produkcji estradowej i kabaretu, Usługi szkoleniowe dotyczące
ekspresji wokalnej, Usługi w zakresie pisania tekstów piosenek, Usługi w zakresie rozrywki, Usługi w zakresie zapewniania kursów szkoleniowych, Warsztaty w celach edukacyjnych, Warsztaty w celach kulturalnych, Warsztaty w celach szkoleniowych, Wystawianie spektakli na żywo, Zajęcia
ze śpiewu, Zajęcia zorganizowane, dla dzieci [rozrywka /
edukacja], Zapewnianie kursów szkoleniowych, Zapewnianie kursów szkoleniowych online, Zapewnianie rozrywki
na żywo, Zapewnianie seminariów szkoleniowych online,
Zapewnianie przedstawień na żywo, Zapewnianie pokazów edukacyjnych, Zapewnianie szkoleń online, Zapewnianie szkoleń, kształcenia i nauczania.
540179
(220) 2022 02 22
SZKOŁA IMPRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(210)
(731)
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(540) GROUPMIND EST 2012 Caminus aestate frigidus est

(531)

29.01.12, 03.01.08, 03.01.24, 03.01.26, 12.01.09, 26.01.01,
26.01.04, 26.01.15, 26.01.16, 26.01.17, 26.01.18, 26.01.20,
26.04.01, 26.04.05, 26.04.10, 26.04.15, 26.04.16, 26.04.17,
26.04.18, 26.04.22, 24.01.09, 24.01.12, 24.01.20, 27.07.01,
27.07.11, 27.05.01, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.10
(510), (511) 41 Administrowanie [organizacja] działalnością
kulturalną, Doradztwo w zakresie szkolenia i doskonalenia
zawodowego, Doradztwo w zakresie szkoleń, Budowanie
zespołu (edukacja), Edukacja, Edukacja dorosłych, Kabarety,
Kształcenie ustawiczne, Kursy szkoleniowe, Kursy szkoleniowe w zakresie rozwoju osobistego, Kursy w zakresie rozwoju
osobistego, Nauczanie i szkolenia, Organizacja i prezentacja
przedstawień na żywo, Organizacja i przeprowadzanie kursów edukacyjnych, Organizacja i przeprowadzanie aktywności kulturalnych, Organizacja imprez kulturalnych i artystycznych, Organizacja szkoleń, Organizacja zajęć, Organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], Organizowanie
i prowadzenie warsztatów szkoleniowych, Organizowanie
i prowadzenie zajęć, Organizowanie kursów szkoleniowych,
Organizowanie warsztatów, Organizowanie występów komediowych, Prezentacja pokazów komediowych na żywo,
Prowadzenie kursów instruktażowych, edukacyjnych i szkoleniowych dla młodych ludzi i dorosłych, Prowadzenie kursów, seminariów i warsztatów, Prowadzenie warsztatów
[szkolenia], Prowadzenie zajęć, Przeprowadzanie aktywności
kulturalnych, Przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenia], Publikowanie tekstów, Publikowanie tekstów edukacyjnych, Rozrywka teatralna, Szkolenia
dla dorosłych, Szkolenia edukacyjne, Szkolenia w zakresie
technologii komunikacyjnych, Szkolenia z zakresu stosunków pomiędzy pracodawcami i pracownikami, Udostępnianie obiektów i sprzętu do prowadzenia szkoleń, Udostępnianie obiektów i sprzętu w celach nauczania, Udostępnianie
obiektów i sprzętu do celów edukacyjnych, Usługi edukacyjne dotyczące umiejętności komunikacyjnych, Usługi edukacyjne i szkoleniowe, Usługi klubów [kabaretowych], Usługi
klubów komediowych, Usługi szkół w zakresie nauczania
sztuki, Usługi teatralne, Usługi w zakresie kultury, Widowiska
komediowe na żywo, Zapewnianie kursów szkolenia ustawicznego, Zapewnianie zajęć kulturalnych, Administrowanie
[organizacja] usługami rozrywkowymi, Badania edukacyjne,
Doradztwo zawodowe (doradztwo edukacyjne lub szkoleniowe), Doradztwo zawodowe [edukacja], Dostarczanie
informacji dotyczących edukacji, Dostarczanie informacji
edukacyjnych, Dostarczanie informacji na temat aktywności
kulturalnych, Edukacja online z komputerowej bazy danych
lub za pomocą Internetu czy ekstranetów, Edukacja zawodowa, Edukacyjne usługi doradcze, Elektroniczna publikacja
tekstów i druków, innych niż reklamowe, w Internecie, Imprezy kulturalne, Informacja dotycząca edukacji udzielana
on-line z komputerowej bazy danych lub z Internetu, Infor-
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macja o edukacji, Informacja o rozrywce, Informacje dotyczące działalności kulturalnej, Informacje dotyczące rozrywki
dostarczane on-line z komputerowej bazy danych lub Internetu, Informacje i wiadomości online w dziedzinie szkoleń
zawodowych, Organizowanie i prowadzenie konferencji,
Kształcenie głosu, Kształcenie praktyczne [pokazy], Nauczanie, Opracowywanie materiałów edukacyjnych, Organizacja i prezentacja widowisk, Organizacja i przeprowadzanie
seminariów szkoleniowych, Organizacja i przeprowadzanie
imprez rozrywkowych na żywo, Organizacja i przeprowadzanie aktywności rozrywkowych, Organizacja imprez rozrywkowych, Organizacja warsztatów i seminariów, Organizacja
webinariów, Organizacja występów rozrywkowych na żywo,
Organizowanie festiwali, Organizowanie festiwali do celów
edukacyjnych, Organizowanie festiwali do celów rozrywkowych, Organizowanie festiwali w celach rozrywkowych, Organizowanie festiwali w celach szkoleniowych, Organizowanie festiwali w celach edukacyjnych, Organizowanie festiwali
w celach kulturalnych, Organizowanie i prowadzenie seminariów i warsztatów [szkolenia], Organizowanie i prowadzenie spotkań w dziedzinie edukacji, Organizowanie i prowadzenie wykładów w celach szkoleniowych, Organizowanie
imprez rozrywkowych i kulturalnych, Organizowanie imprez
w celach kulturalnych, Organizowanie konferencji dotyczących szkoleń, Organizowanie konferencji dotyczących działalności kulturalnej, Organizowanie kursów wykorzystujących
metody samokształcenia, Organizowanie pokazów na żywo,
Organizowanie pokazów w celach rozrywkowych, Organizowanie pokazów w celach kulturalnych, Organizowanie pokazów w celach edukacyjnych, Organizowanie pokazów w celach szkoleniowych, Organizowanie prezentacji do celów
kulturalnych, Organizowanie prezentacji do celów edukacyjnych, Organizowanie prezentacji w celach rozrywkowych,
Organizowanie przedstawień, Organizowanie seminariów
edukacyjnych, Organizowanie seminariów szkoleniowych,
Organizowanie seminariów i konferencji, Organizowanie
seminariów w celach edukacyjnych, Organizowanie seminariów związanych z edukacją, Organizowanie seminariów dotyczących edukacji, Organizowanie seminariów dotyczących
szkoleń, Organizowanie spotkań z dziedziny edukacji, Organizowanie widowisk w celach kulturalnych, Organizowanie
widowisk w celach rozrywkowych, Organizowanie widowisk
w celach edukacyjnych, Organizowanie występów na żywo,
Organizowanie zjazdów w celach szkoleniowych, Organizowanie zjazdów w celach edukacyjnych, Organizowanie
zjazdów w celach kulturalnych, Pisanie i publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, Pisanie tekstów [innych
niż teksty reklamowe], Produkcja filmów szkoleniowych,
Produkcja filmów w celach edukacyjnych, Produkcja nagrań
audiowizualnych, Produkcja nagrań dźwiękowych, Produkcja
nagrań dźwiękowych i/lub wideo, Produkcja programów
komediowych, Produkcja przedstawień na żywo, Prowadzenie imprez edukacyjnych, Prowadzenie imprez kulturalnych,
Prowadzenie imprez rozrywkowych, Prowadzenie imprez
rozrywkowych na żywo, Prowadzenie kursów, Prowadzenie
seminariów szkoleniowych, Prowadzenie występów rozrywkowych w postaci sztuk scenicznych, Przekazywanie know-how [szkolenia], Przygotowywanie seminariów dotyczących
szkoleń, Publikacja i redagowanie materiałów drukowanych,
Publikacja materiałów edukacyjnych, Publikowanie drogą
elektroniczną, Publikowanie druków w formie elektronicznej
w Internecie, Publikowanie druków w formie elektronicznej,
Publikowanie drukowanych materiałów edukacyjnych, Publikowanie dydaktycznych materiałów edukacyjnych, Publikowanie materiałów drukowanych dotyczących edukacji,
Publikowanie materiałów drukowanych, Publikowanie materiałów drukowanych i publikacji drukowanych, Publikowa-
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nie materiałów drukowanych, innych niż teksty reklamowe,
Publikowanie materiałów drukowanych, innych niż teksty
reklamowe, w formie elektronicznej, Publikowanie materiałów multimedialnych online, Publikowanie druków, również
w formie elektronicznej, innych niż do celów reklamowych,
Publikowanie multimediów, Publikowanie podręczników
szkoleniowych, Publikowanie tekstów i obrazów, w tym
w formie elektronicznej, innych niż do celów reklamowych,
Publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, Publikowanie ulotek, Tworzenie podcastów, Udostępnianie obiektów i sprzętu do szkoleń w zakresie umiejętności pracowniczych, Usługi doradcze i informacyjne związane z przygotowywaniem, organizowaniem i prowadzeniem warsztatów
[szkolenia], Usługi doradcze w zakresie szkoleń, Usługi edukacyjne świadczone dla nauczycieli dzieci, Usługi kabaretowe, Usługi nauczania umiejętności komunikacyjnych, Usługi
organizowania i prowadzenia warsztatów szkoleniowych,
Usługi pisania tekstów, Usługi pisania tekstów na potrzeby
niereklamowe, Usługi rozrywkowe, Usługi rozrywkowe dostarczające rozrywkę w postaci występów na żywo, Usługi
rozrywkowe w postaci produkcji estradowej i kabaretu, Usługi w zakresie rozrywki, Usługi w zakresie zapewniania kursów
szkoleniowych, Warsztaty w celach edukacyjnych, Warsztaty
w celach kulturalnych, Warsztaty w celach szkoleniowych,
Wystawianie spektakli na żywo, Zapewnianie kursów szkoleniowych, Zapewnianie kursów szkoleniowych online,
Zapewnianie rozrywki na żywo, Zapewnianie seminariów
szkoleniowych online, Zapewnianie przedstawień na żywo,
Zapewnianie pokazów edukacyjnych, Zapewnianie szkoleń
online, Zapewnianie szkoleń, kształcenia i nauczania.
540180
(220) 2022 02 22
SZKOŁA IMPRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) IMPRO dla DZIECI EST 2012 Caminus aestate frigidus est
(210)
(731)

(531)

29.01.12, 27.05.01, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.10, 27.07.01,
27.07.11, 03.04.11, 03.04.24, 03.04.26, 12.01.09, 24.01.09,
24.01.12, 24.01.20, 26.01.01, 26.01.04, 26.01.15, 26.01.16,
26.01.17, 26.01.18, 26.01.21, 26.04.01, 26.04.05, 26.04.10,
26.04.15, 26.04.16, 26.04.17, 26.04.18, 26.04.22
(510), (511) 41 Administrowanie [organizacja] działalnością
kulturalną, Doradztwo w zakresie szkoleń, Doradztwo w zakresie szkolenia i doskonalenia zawodowego, Budowanie
zespołu (edukacja), Edukacja, Kabarety, Kształcenie ustawiczne, Kursy szkoleniowe, Kursy szkoleniowe w zakresie rozwoju
osobistego, Nauczanie i szkolenia, Obozy letnie [rozrywka
i edukacja], Organizacja aktywności kulturalnych na obozach
letnich, Organizacja aktywności edukacyjnych na obozach
letnich, Organizacja i prezentacja przedstawień na żywo, Organizacja i przeprowadzanie kursów edukacyjnych, Organizacja i przeprowadzanie aktywności kulturalnych, Organizacja imprez kulturalnych i artystycznych, Organizacja szkoleń,
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Organizacja zajęć, Organizowanie i prowadzenie warsztatów
[szkolenie], Organizowanie i prowadzenie warsztatów szkoleniowych, Organizowanie i prowadzenie zajęć, Organizowanie kursów szkoleniowych, Organizowanie warsztatów, Organizowanie występów komediowych, Prezentacja pokazów komediowych na żywo, Prowadzenie kursów instruktażowych, edukacyjnych i szkoleniowych dla młodych ludzi
i dorosłych, Prowadzenie kursów, seminariów i warsztatów,
Prowadzenie warsztatów [szkolenia], Prowadzenie zajęć,
Przeprowadzanie aktywności kulturalnych, Przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenia],
Publikowanie tekstów, Publikowanie tekstów edukacyjnych,
Rozrywka teatralna, Szkolenia edukacyjne, Szkolenia w zakresie sztuk widowiskowych, Usługi edukacyjne i szkoleniowe,
Usługi edukacyjne świadczone przez szkoły w zakresie nauczania aktorstwa, Usługi edukacyjne w zakresie nauczania
aktorstwa, Usługi edukacyjne z zakresu sztuki teatralnej,
Usługi klubów [kabaretowych], Usługi klubów komediowych, Usługi szkół w zakresie nauczania sztuki, Usługi teatralne, Usługi w zakresie kultury, Widowiska komediowe
na żywo, Zapewnianie kursów szkolenia ustawicznego, Zapewnianie zajęć kulturalnych, Administrowanie [organizacja]
usługami rozrywkowymi, Badania edukacyjne, Doradztwo
zawodowe (doradztwo edukacyjne lub szkoleniowe), Doradztwo zawodowe [edukacja], Dostarczanie informacji dotyczących edukacji, Dostarczanie informacji edukacyjnych,
Dostarczanie informacji na temat aktywności kulturalnych,
Edukacja online z komputerowej bazy danych lub za pomocą Internetu czy ekstranetów, Edukacja zawodowa, Edukacja
zawodowa dla młodych ludzi, Edukacyjne usługi doradcze,
Elektroniczna publikacja tekstów i druków, innych niż reklamowe, w Internecie, Impresariat artystyczny, Impresariat teatralny, Imprezy kulturalne, Informacja dotycząca edukacji
udzielana on-line z komputerowej bazy danych lub z Internetu, Informacja o edukacji, Informacja o rozrywce, Informacje dotyczące działalności kulturalnej, Informacje dotyczące
rozrywki dostarczane on-line z komputerowej bazy danych
lub Internetu, Informacje i wiadomości online w dziedzinie
szkoleń zawodowych, Organizowanie i prowadzenie konferencji, Kształcenie głosu, Kształcenie praktyczne [pokazy],
Lekcje śpiewu, Nauczanie, Nauka śpiewu, Opracowywanie
materiałów edukacyjnych, Organizacja atrakcji na obozach
letnich, Organizacja i prezentacja widowisk, Organizacja
i przeprowadzanie seminariów szkoleniowych, Organizacja
i przeprowadzanie imprez rozrywkowych na żywo, Organizacja i przeprowadzanie aktywności rozrywkowych, Organizacja imprez rozrywkowych, Organizacja warsztatów i seminariów, Organizacja webinariów, Organizacja występów rozrywkowych na żywo, Organizowanie festiwali, Organizowanie festiwali do celów rozrywkowych, Organizowanie festiwali do celów edukacyjnych, Organizowanie festiwali w celach rozrywkowych, Organizowanie festiwali w celach szkoleniowych, Organizowanie festiwali w celach edukacyjnych,
Organizowanie festiwali w celach kulturalnych, Organizowanie i prowadzenie seminariów i warsztatów [szkolenia], Organizowanie i prowadzenie spotkań w dziedzinie rozrywki, Organizowanie i prowadzenie spotkań w dziedzinie edukacji,
Organizowanie i prowadzenie wykładów w celach szkoleniowych, Organizowanie imprez rozrywkowych i kulturalnych,
Organizowanie konferencji dotyczących szkoleń, Organizowanie konferencji dotyczących działalności kulturalnej, Organizowanie kursów wykorzystujących metody samokształcenia, Organizowanie pokazów na żywo, Organizowanie pokazów w celach rozrywkowych, Organizowanie pokazów w celach kulturalnych, Organizowanie pokazów w celach edukacyjnych, Organizowanie pokazów w celach szkoleniowych,
Organizowanie prezentacji do celów kulturalnych, Organizo-
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wanie prezentacji do celów edukacyjnych, Organizowanie
prezentacji w celach rozrywkowych, Organizowanie programów szkolenia młodzieży, Organizowanie przedstawień, Organizowanie seminariów związanych z działalnością kulturalną, Organizowanie seminariów dotyczących szkoleń, Organizowanie seminariów dotyczących edukacji, Organizowanie
seminariów związanych z edukacją, Organizowanie seminariów związanych z rozrywką, Organizowanie seminariów
w celach edukacyjnych, Organizowanie seminariów i konferencji, Organizowanie seminariów szkoleniowych, Organizowanie seminariów edukacyjnych, Organizowanie spotkań
z dziedziny edukacji, Organizowanie widowisk scenicznych,
Organizowanie widowisk w celach kulturalnych, Organizowanie widowisk w celach rozrywkowych, Organizowanie widowisk w celach edukacyjnych, Organizowanie występów
na żywo, Organizowanie zjazdów w celach szkoleniowych,
Organizowanie zjazdów w celach edukacyjnych, Organizowanie zjazdów w celach kulturalnych, Pisanie i publikowanie
tekstów, innych niż teksty reklamowe, Pisanie piosenek, Pisanie scenariuszy, Pisanie tekstów [innych niż teksty reklamowe], Produkcja filmów szkoleniowych, Produkcja filmów
w celach edukacyjnych, Produkcja nagrań audiowizualnych,
Produkcja nagrań dźwiękowych, Produkcja nagrań dźwiękowych i/lub wideo, Produkcja programów komediowych, Produkcja przedstawień na żywo, Prowadzenie festiwali sztuk
scenicznych, Prowadzenie imprez edukacyjnych, Prowadzenie imprez kulturalnych, Prowadzenie imprez rozrywkowych,
Prowadzenie imprez rozrywkowych na żywo, Prowadzenie
kursów, Prowadzenie seminariów szkoleniowych, Prowadzenie występów rozrywkowych w postaci sztuk scenicznych,
Przekazywanie know-how [szkolenia], Przygotowywanie seminariów dotyczących szkoleń, Publikacja i redagowanie
materiałów drukowanych, Publikacja materiałów edukacyjnych, Publikowanie drogą elektroniczną, Publikowanie druków w formie elektronicznej w Internecie, Publikowanie druków w formie elektronicznej, Publikowanie drukowanych
materiałów edukacyjnych, Publikowanie dydaktycznych materiałów edukacyjnych, Publikowanie materiałów drukowanych dotyczących edukacji, Publikowanie materiałów druko-
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wanych, Publikowanie materiałów drukowanych i publikacji
drukowanych, Publikowanie materiałów drukowanych, innych niż teksty reklamowe, Publikowanie materiałów drukowanych, innych niż teksty reklamowe, w formie elektronicznej, Publikowanie materiałów multimedialnych online, Publikowanie druków, również w formie elektronicznej, innych niż
do celów reklamowych, Publikowanie multimediów, Publikowanie podręczników szkoleniowych, Publikowanie tekstów i obrazów, w tym w formie elektronicznej, innych niż
do celów reklamowych, Publikowanie tekstów, innych niż
teksty reklamowe, Publikowanie ulotek, Świadczenie usług
rozrywkowych dla dzieci, Tworzenie podcastów, Udostępnianie obiektów i sprzętu teatralnego, Udostępnianie obiektów i sprzętu na szkolenia dla młodych ludzi, Usługi doradcze
i informacyjne związane z przygotowywaniem, organizowaniem i prowadzeniem warsztatów [szkolenia], Usługi doradcze w zakresie szkoleń, Usługi edukacyjne świadczone dla
dzieci, Usługi edukacyjne świadczone dla nauczycieli dzieci,
Usługi kabaretowe, Usługi nauczania umiejętności komunikacyjnych, Usługi organizowania i prowadzenia warsztatów
szkoleniowych, Usługi pisania piosenek na potrzeby niereklamowe, Usługi pisania tekstów, Usługi pisania tekstów na potrzeby niereklamowe, Usługi rozrywkowe, Usługi rozrywkowe dla dzieci, Usługi rozrywkowe dostarczające rozrywkę
w postaci występów na żywo, Usługi rozrywkowe świadczone dla dzieci, Usługi rozrywkowe w postaci produkcji estradowej i kabaretu, Usługi szkoleniowe dotyczące ekspresji wokalnej, Usługi w zakresie pisania tekstów piosenek, Usługi w zakresie rozrywki, Usługi w zakresie zapewniania kursów szkoleniowych, Warsztaty w celach edukacyjnych, Warsztaty w celach kulturalnych, Warsztaty w celach szkoleniowych, Wystawianie spektakli na żywo, Zajęcia ze śpiewu, Zajęcia zorganizowane, dla dzieci [rozrywka / edukacja], Zapewnianie kursów
szkoleniowych, Zapewnianie kursów szkoleniowych online,
Zapewnianie rozrywki na żywo, Zapewnianie seminariów
szkoleniowych online, Zapewnianie przedstawień na żywo,
Zapewnianie pokazów edukacyjnych, Zapewnianie szkoleń
online, Zapewnianie szkoleń, kształcenia i nauczania.

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

Klasa
towarów

Numery zgłoszeń

1

2

1

527135, 532939, 536698, 538906, 539987

2

532939, 536698

3

522827, 537023, 538137, 538173, 538399, 538504, 538775, 539630, 539798, 539858, 539864

4

525687, 537807, 538199, 539193

5

522827, 527135, 538399, 538775, 539168, 539694, 539744, 539880, 539881, 539987

6

508882, 537845, 538883, 538884, 539679, 539714, 539903, 539937

7

508882, 537244, 538883, 538884, 539532, 539714, 540058

8

539714

9

532472, 532473, 532474, 532475, 535551, 536104, 536610, 536970, 537244, 537265, 538323, 538700, 538805,
538883, 538884, 538912, 538992, 539048, 539193, 539219, 539556, 539622, 539664, 539714, 539740, 539791,
539815, 539875, 540056, 540057, 540058

10

538173, 538879, 538912, 539624, 539791, 539812

11

538883, 538884, 539676, 539714, 539892, 539986

12

539714, 539909, 539910, 540058

14

535551, 536970, 539008, 539815

16

535551, 536104, 536610, 536844, 536845, 536846, 536849, 536970, 537440, 537444, 538372, 538885, 539006,
539193, 539556, 539664, 539844, 540056, 540057

17

532939, 536613, 536698, 538762, 539624, 539770

18

536970, 539671, 540060

19

508882, 532939, 536613, 536698, 536982, 538762, 539903, 539937

20

531908, 537659, 539624, 539770, 539903, 539937, 539986

21

536970, 538871, 539714

25

508882, 536970, 538509, 538737, 538795, 539005, 539064, 539182, 539556, 539623, 539674, 539678, 539689,
539774, 540060

26

539674

27

539743, 539770

28

537186, 539064, 539433, 539674, 539770, 539974

29

522827, 529224, 534473, 538042, 538095, 538387, 538886, 538887, 539161, 539382, 539406, 539552, 539555,
539793

30

522827, 529224, 532647, 534473, 536444, 536445, 537953, 538458, 538459, 539161, 539552, 539555, 539771,
539793, 539844, 539864, 539869

31

522827, 532647, 538043, 539161, 539694, 539765, 539859

32

522827, 536411, 536414, 536416, 536419, 536741, 537181, 537182, 537183, 537187, 537293, 537337, 537338,
537953, 538189, 538458, 538459, 538623, 538871, 539155, 539161, 539182, 539382, 539501, 539619, 539793,
539857

33

522827, 539058, 539161, 539439, 539615, 539616, 539618, 539793

34

522827, 537726, 538553, 538556, 538557, 539007
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1

2

35

508882, 522827, 525687, 527124, 527135, 531908, 532472, 532473, 532474, 532475, 535002, 535303, 535551,
535704, 536006, 536104, 536272, 536405, 536610, 536970, 537131, 537440, 537444, 537601, 537606, 538042,
538043, 538137, 538173, 538178, 538189, 538323, 538445, 538458, 538459, 538509, 538556, 538598, 538617,
538629, 538700, 538714, 538805, 538855, 538873, 538885, 538894, 538936, 538992, 539048, 539053, 539054,
539064, 539147, 539182, 539192, 539193, 539195, 539219, 539501, 539532, 539552, 539555, 539556, 539562,
539611, 539630, 539664, 539712, 539714, 539769, 539791, 539795, 539815, 539858, 539864, 539871, 539875,
539892, 539909, 539910, 540014

36

536405, 536610, 536982, 537021, 537022, 537601, 538189, 538199, 538445, 538598, 538617, 538714, 538805,
538890, 538911, 538982, 538984, 539193, 539199, 539441, 539511, 539712, 539874, 539909, 539910

37

508882, 531908, 535704, 536104, 536982, 537244, 538009, 538189, 538787, 538805, 538873, 538911, 538982,
538984, 538992, 539195, 539198, 539532, 539712, 539860, 539874

38

532472, 532473, 532474, 532475, 535551, 536334, 536610, 536970, 537440, 537444, 538657, 538700, 538714,
538805, 538885, 539192, 539193, 539219, 539706, 539769

39

525687, 531908, 535704, 537440, 537444, 537659, 538042, 538043, 538372, 538737, 538787, 538805, 538894,
539001, 539038, 539147, 539193, 539443, 539513, 539665, 539712

40

522827, 527135, 537529, 538042, 538189, 538629, 538873, 539513

41

527124, 530210, 532472, 532473, 532474, 532475, 534320, 535002, 535303, 536006, 536104, 536272, 536405,
536844, 536845, 536846, 536849, 536970, 537186, 537440, 537444, 537601, 538178, 538189, 538323, 538359,
538372, 538504, 538567, 538585, 538657, 538661, 538714, 538855, 538873, 538894, 538911, 538936, 538982,
538984, 539010, 539013, 539038, 539053, 539054, 539064, 539161, 539182, 539190, 539191, 539193, 539194,
539219, 539485, 539513, 539632, 539646, 539660, 539664, 539698, 539700, 539740, 539743, 539776, 539795,
539853, 539875, 539905, 539968, 539974, 540056, 540057, 540177, 540179, 540180

42

527135, 532647, 536104, 536610, 536970, 537244, 537265, 537601, 537999, 538000, 538700, 538805, 538911,
538912, 538992, 539193, 539195, 539219, 539440, 539740, 539769, 539887, 539892

43

529224, 534320, 536006, 536411, 536414, 536416, 536419, 537131, 537834, 538170, 538189, 538445, 538504,
538885, 538894, 538982, 538984, 539038, 539161, 539424, 539497, 539552, 539555, 539646, 539712, 539771,
539973

44

522827, 535704, 536006, 536411, 536414, 536416, 536419, 537023, 537186, 537265, 537796, 537838, 538043,
538173, 538936, 539005, 539020, 539021, 539038, 539053, 539054, 539161, 539192, 539698, 539882, 539968

45

534320, 536405, 537601, 537874, 538070, 538443, 538444, 538982, 538984, 539182, 539257, 539762

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

Znak

Numer
zgłoszenia

Znak

Numer
zgłoszenia

1

2

1

2

#Łatwo
„Orbit”
4WorkShop
ABBA
acquino
AKADEMIA SZCZĘŚLIWEGO CZŁOWIEKA
ALBA HEMP
ALT
AMMOK
AN - SON
Angel Square
an-kaDent
art tes
ARTYCH FOR KIDS
AUTONOMIA BO SAMOCHÓD MA DAWAĆ
WOLNOŚĆ
AUTONOMIA BO SAMOCHÓD MA DAWAĆ
WOLNOŚĆ
BEAUTIFUL IGA BRZOZNOWSKA
BEETART
BEETART
BEZPIECZNIE - CHCE SIĘ ŻYĆ !
Bibilop
BluGo
Browar 1894 KROTOSZYN Browar Wielkopolski
w Krotoszynie WIELKOPOLSKIE Piwo Jasne
Pełne BROWAR KROTOSZYN
BROWAR MIESZCZAŃSKI
BROWAR POD CZARNYM KOGUTEM
BS BEAUTY STUDIO
BTC MASZYNY STOLARCZYK
BUNT!
buzzinn
BYK BAR
C.O.B SKIN
callback24
CATALEYA
CHRZEŚCIJAŃSKA CHERBACIANKA
Anioł miłosierdzia
CITY PARK POZNAŃ
Cremini
CUKIERNIA I WYPIEKARNIA Szymczyk 1995
CZARNE ZŁOTO SCHWARZBIER
DAGBETIZ
danacogroup
DELUXE POST

538657
538170
538873
537874
536405
538323
522827
539168
538399
538445
538984
537796
539698
537186
539909
539910
539968
538458
538459
527124
539859
538992

536741
538189
539857
537838
539532
539219
539182
539973
539858
538700
539005
537131
539874
537023
539771
538871
539880
538617
539001

Dexa
DiatoFos
dotnetos
Dr. pen Auto Microneedle System
DuoSENSE
DZIEWCZYNA I KOSMONAUTA
EasyTherm
Eciepło.pl
EKOGROSZEK PIEKARY
EKOPARTNER Recykling
Elektromet
ELISIUM24
enjoy ROZGADAMY CIĘ PO ANGIELSKU
enjoy
enjoy
enjoy
ESK ENERGOSERWIS KLESZCZÓW
EURONOVA FINESJA
EV365
evel cars
FASHIONPHILOSOPHY FASHION WEEK
FEIDAL coatings
FEMIDEA
Festiwal Wisły
FinFakt
FIRMINT
FIST UNIVERSE 	
fit frelka
FKW Festiwal Kryminalna Warszawa
FLIS GLUTEN LACTOSE FREE NO SUGAR
ADDED Lea Life COCOA
Wafers with cocoa cream
FLIS GLUTEN LACTOSE FREE NO SUGAR
ADDED Lea Life VANILLA
Wafers with vanilla cream
flix
FLYCARS
FLYMED
FOOD FYRTEL #food #friends #fun
FOSTER HIGH
Foster High
FREEDOM
FRUIT WATER
FRUTUSIE
Funlandia dmuchany PARK rozrywki

539744
539694
539740
539812
539624
539194
536613
536104
525687
539513
539714
538443
536845
536844
536846
536849
538787
539439
539622
539443
536272
532939
539882
538661
539441
537726
539776
539010
538714

536444

536445
539195
540014
537265
538894
539190
539191
536982
537293
539155
530210
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1

2

1

2

GiftMasz
GLOBAL WINDOW
GOWORK.EU
Great House
GREAT SEPTEMBER
GREEN CUISINE
green pay card
green power
GROUPMIND EST 2012
Caminus aestate frigidus est
GRUPA PINGWINA
HAPPY SPIRIT
HEAVEN CLUB
hello prima
hello prima
HEMOLENS
Heptaglukonian q
herbaLOVE
hostovita
HUMAN MYSTERY PROJECT
ICE PLANET
ICER
IK INDIA KEBAB
IKEDA SUSHI
IMMOBOOKING.COM
IMPRO dla DZIECI EST 2012
Caminus aestate frigidus est
INALCA POLAND
INALCA POLAND
INNE BECZKI JUNGLE IPA India Pale Ale
INNE BECZKI MIAMI Lager
INNE BECZKI ZISSOU APA American Pale Ale
INVENTMED
INVESTON
InvoNode
JUŻ CZAS
KARKONOSKI JELONEK
KEJA ORANGE
KLAVA
klawy teges
Klub Pod Palmą
KNF CSIRT
KOOL
KOSMETYCZNA KUCHNIA
Krajowa Izba Targowa
kreatywny kolektyw
L Lewiatan w chwilę
Lady Jessy
LAJKONIK
Le Coeur
Lewiatan w chwilę

538629
539903
535303
539511
539664
538387
536610
527135

LP LINGUA POLONICA Polish for foreigners
LVL HARD
ŁOWCY GŁÓW
M NOWA SŁUPIA M S H Ś
im. Mieczysława Radwana
MAJESTIK GRiZZLY
MAKOWSKA RADCA PRAWNY SP. K.
Maturalni.com
meblify tu tworzy się dom
MEGA balon
MK Pretendent Karma dla psa Z DROBIEM
WITAMINA E WITAMINA D1 MINERAŁY
MNIEJ
monri
More Code
MUSIC & YOU
Music and You
My nie lecimy w coolki
NAPU
NDLS
neogen
NewDataLabS Ułatwiamy pracę z danymi
noa clinic
NOA CLINIC
NOCOŃ BUDMET
NOCOWANKA
nowo
NUMANTHIA
OCHRONA WIARY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ
PIELGRZYM
ONE UNIVERSAL SOLUTION
opinia bankowa
Opoczyńska TŁOCZNIA
Outdoor Kids
OUTLAW BARBELL
OYA
PAPER LOC
PAPER LOC
PAPROCKY
PART OF BALTICA ROYALE RESORT DARŁOWO
PASZCZAKI
Peak Ride
PFF
PFP POLSKA FUNDACJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
PGE LTE 450
PIĄTNICA ROŚLINNA
Pizza i Gitara
PLASTMET SYSTEMY
OGRODZENIOWE CENTRUM
PLATINUM classic
PNP PLASMA N POWER
PODWÓRKO WYNALAZCÓW

539660
539700
539875

540179
536006
539616
539905
537021
537022
538912
539987
537953
539887
539743
539844
532647
537834
539424
539769
540180
538886
538887
537181
537182
537183
538879
536698
539048
538444
539793
538598
539689
529224
538359
539556
539007
538504
535002
539986
539552
539706
538585
538137
539555

539853
538762
538070
539632
531908
539433
539765
538509
538805
539440
540057
540056
537606
539665
538000
538775
537999
539020
539021
539892
534320
539678
538885
535551
540058
538890
539406
539562
539064
539615
538553
538557
539618
539712
534473
538737
538199
537601
536970
539382
539497
537845
537807
538906
539974
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polsat box go PPV
polsat box go PPV
polsat box PPV
polsat box PPV
PORK QUALITY SYSTEM Quality Standard
PORK QUALITY SYSTEM Quality Standard
PRESTEE
PROSMOKER
Puls Biznesu Polska Logistyka
PUMPINGLAND
QL CONTROLS
QL
Rebondex sp.z.o.o.
RENTAMED
RIKONA
rise360
RJT
RZEMIEŚLNICZE TRADYCJE KUR ZAPIAŁ PIWO
CHMIELNE NIEFILTROWANE BROWAR BŁONIE
S Specter
SARTI
SBM STREFA BRYTYJSKIEJ MOTORYZACJI
seozawyniki
skin MASTERS SKIN CLINIC
SKYBOWLING
SN studio
SN
snapki
Solve Medical Quality from passion
SOLVEZA
SOLVEZA
SPLENDOR SPA HOTEL
Starkus ORIGINAL CALISIA Starka Weselna
SUNKA
Supertalenty w Medycynie
Svitanye
SVOBODA INVEST
SVOBODA PARK
SWIPE RIGHT

532474
532475
532472
532473
538042
538043
539774
538556
537444
538567
538884
538883
539770
535704
539611
538178
539679
537187
539676
540060
539860
539871
538936
539646
539053
539054
539674
539791
537337
537338
539161
539058
539671
537440
539630
539198
539199
539257
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SZKOŁA IMPRO EST 2012
Caminus aestate frigidus est
TECH-DIAM
TECHMES
TEDI
The Upper House
TIDLAQ
tołpa. pre age
tree rebel
Tres’ Or
Twój Onkolog portal medyczny
TYMBARK COLOVE
UNIKAT REAL ESTATE
UZDROWISKA KŁODZKIE
Polska Grupa Uzdrowisk
UZDROWISKO DUSZNIKI
Polska Grupa Uzdrowisk
UZDROWISKO KUDOWA
Polska Grupa Uzdrowisk
UZDROWISKO POLANICA
Polska Grupa Uzdrowisk
VC VICTORIA CYMES COLD JUICE
VENUS.pl
W KRAINIE ŚLIMAKA
Warzyw moc
WebTalk DigitalFirst
WE-MET
WHITE FOX SERVICES
WK testowane przez WIADOMOŚCI
KOSMETYCZNE
WOODISON
WRACAMY DO NATURY
WYDAWNICTWO KOŁNIERZYKI
X LOGISTIC
YOCHI SPA
zaufany terapeuta PATRONAT: charaktery
zielona łyżeczka SKLEP Z NATURALNĄ
ŻYWNOŚCIĄ
Zwierciadła Duszy
zzg JSW S.A.

2

540177
508882
537244
539147
538982
539881
539798
539623
539869
536334
539619
538911
536411
536416
536419
536414
538623
539008
539038
538095
538855
537529
538009
539795
539815
539864
539006
537659
538173
539192
539501
539485
539013

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.
706282
780640
1592156
1644407
1644430
1644475
1644486
1644488
1644590
1644591
1644669
1644709
1644736
1644737
1644738
1644746
1644765
1644807
1644828

NEWAY (2022 01 24)
CFE: 27.05.01
6
Göral Kuruy emisleri (2021 11 05)
CFE: 02.09.14, 05.07.06, 26.04.07,
29
27.05.01, 29.01.01
BLOSTEN (2022 01 31)
11, 35
LOOKS BY WOLFGANG JOOP (2021 09 06)
CFE: 26.11.01, 27.05.10, 29.01.12
3, 9, 25
BAMA (2021 10 01,
1, 3, 4, 5, 10, 21, 25,
2021 04 01)
RaiPOS (2021 11 10, 2021 07 19)
CFE: 03.03.15, 16.01.11, 20.05.16,
9, 36, 42
21.01.25, 26.04.16, 27.05.24, 29.01.13
LUXLAVIE (2021 11 29, 2021 11 29)
3, 5, 10
BELVISAGE (2021 11 29, 2021 11 29)
3, 5, 10
(2021 12 15)
CFE: 26.01.02
12, 37
TRASKO (2021 12 17)
CFE: 26.02.01, 26.03.23, 27.05.11,
9, 36, 39
29.01.12
P PromensZlín (2021 10 15, 2021 07 28)
CFE: 27.05.01
7, 12, 17, 42
Pubbington (2021 12 30)
CFE: 27.05.01
32
SMILING JOKER (2021 09 16)
CFE: 02.01.01, 26.01.05, 27.01.12,
9, 28, 41
27.05.01, 29.01.15
Smiling Jokerll (2021 09 16)
CFE: 27.01.12, 27.05.01, 27.07.01,
9, 28, 41
29.01.15
VEGAS (2021 08 13)
CFE: 27.05.01
7, 8, 9, 11, 21, 35
YDE (2021 10 19)
CFE: 27.05.01
7, 12
PLUVERA (2021 11 02, 2021 10 25)
CFE: 26.01.02, 27.05.01, 29.01.13
29
On AB (2022 01 07, 2021 09 02)
CFE: 26.03.04, 27.05.01
3
MIKRON MAIA (2021 12 07, 2021 06 18)
7

1644848
1644883
1644889
1644962
1645126
1645127
1645170
1645171
1645191
1645211
1645253
1645255
1645266
1645527
1645569
1645626
1645654
1645663
1645706
1645784
1645797

(2021 07 16)
CFE: 05.01.05, 26.01.03
1, 5, 30, 31, 44
FLEXSOL ECO-STORAGE FOR LIFE
(2021 08 20)
CFE: 26.11.02, 27.05.01
20
PAVELOCK (2021 09 23, 2021 09 07)
19
MIA SECRET
3, 8, 11, 21, 25, 35, 44
(2021 08 25, 2021 03 27)
CARPATHIA LABORATORIUM
3, 5, 35
(2021 12 02, 2021 08 26)
ARISTID (2021 11 30, 2021 05 31)
9, 35, 41, 42
NIOD (2022 01 11, 2021 10 19)
CFE: 26.04.05, 27.05.01
3, 35, 44
NIOD NON INVASIVE OPTIONS IN DERMAL
SCIENCE (2022 01 11, 2021 10 19)
CFE: 26.04.05, 27.05.01
3, 35, 44
ENDLESS WEL (2021 10 12)
CFE: 27.05.01
6, 20
rtc (2021 10 15)
CFE: 27.05.01, 29.01.04
17
GLUCONORM (2022 01 19)
5
PHYSICAL INTELLIGENCE
9, 10, 42
(2021 09 30, 2021 04 02)
RUSoda (2021 09 28)
CFE: 27.05.01
1, 3, 5, 30
KASTAMONU (2021 06 10, 2021 04 22)
CFE: 26.15.01, 29.01.12
19, 20, 35
IIOP (2021 09 21, 2021 03 24)
9, 42
Keralini (2021 09 29, 2021 08 06)
11, 19, 20
ARCEO WHEELS (2021 10 27)
CFE: 26.11.01, 27.05.10, 29.01.12
12
CTPAHA (2021 10 21)
CFE: 25.01.05, 27.05.17, 28.05.00, 29.01.13 25, 35
D (2021 12 08)
CFE: 01.15.11, 26.01.01, 27.05.21, 28.05.00
9, 11
XMD (2022 01 13, 2021 07 26)
42
Fudix (2021 12 20)
CFE: 27.05.01, 29.01.04
1

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

Klasa
towarów

Numery międzynarodowego rejestru znaków towarowych

1

1644430,

1644848,

1645266,

1645797

3

1644407,
1645170,

1644430,
1645171,

1644486,
1645266

1644488,

1644807,

1644962,

1645126,

1644488,

1644848,

1645126,

1645253,

1645266

1644746,

1644828
1644737,

1644738,

1645127,

1645171,

4

1644430

5

1644430,

1644486,

6

706282,

1645191

7

1644669,

1644738,

8

1644738,

1644962

9

1644407,
1645255,

1644475,
1645569,

1644591,
1645706

1644736,

10

1644430,

1644486,

1644488,

1645255

11

1592156,

1644738,

1644962,

1645626,

12

1644590,

1644669,

1644746,

1645654

1645706

17

1644669,

1645211

19

1644889,

1645527,

1645626

20

1644883,

1645191,

1645527,

21

1644430,

1644738,

1644962

25

1644407,

1644430,

1644962,

1645663

1644962,

1645126,

1645127,

1645170,

1645569,

1645784

28

1644736,

1644737

29

780640,

1644765

30

1644848,

1645266

31

1644848

32

1644709

35

1592156,
1645527,

1644738,
1645663

36

1644475,

1644591

37

1644590

1645626

39

1644591

41

1644736,

1644737,

1645127

42

1644475,

1644669,

1645127,

1645255,

44

1644848,

1644962,

1645170,

1645171

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.
529893
530403
532763
533924
533556
530737
535678
535867

MACIĄG MICHAŁ RIGHT SIDE
2021 10 05
43
Sol de Janeiro IP, Inc.
2021 11 09
3, 5
R2 CENTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2021 12 20
36
Chanel SARL
2022 01 24
3
ELLEVE INTERNATIONAL LIMITED
2022 02 08
25
GÓRSKI SERGIUSZ
2022 02 03
25, 35, 41
A.C. de Hoop B.V.
2022 02 15
35
Grande Vitae GmbH
2022 02 15
33

535438
535650

535367
535414
536417
529499
535743

USEME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2022 02 15
35
MART-KAC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2022 02 15
40
Vitanorm GmbH
2022 02 22
5
DESEO S.R.L
2022 02 22
30, 35, 43
CATERPILLAR INC.
2022 02 15
9
Body Attack Sports Nutrition GmbH & Co. KG
2022 02 24
25, 28, 32, 41
GETEC Energie Holding GmbH
2022 02 22
37

INFORMACJE O SPRZECIWACH WNIESIONYCH
WOBEC WYZNACZONYCH NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
MIĘDZYNARODOWYCH ZNAKÓW TOWAROWYCH
na podstawie art. 1526A ustawy – prawo własności przemysłowej
poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer rejestracji międzynarodowego znaku towarowego,
wobec którego wpłynął sprzeciw, nazwisko i imię albo nazwę wnoszącego sprzeciw,
datę wniesienia sprzeciwu, numery klas objętych sprzeciwem.
1614756

LFD Wälzlager GmbH
2022 01 11

7

