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BIULETYN
Urzędu Patentowego
znaki towarowe

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

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

***
Od dnia ogłoszenia o zgłoszeniu znaku towarowego uprawniony do wcześniejszego znaku towarowego
lub uprawniony z wcześniejszego prawa osobistego lub majątkowego może w terminie 3 miesięcy od daty publikacji
wnieść sprzeciw wobec zgłoszenia znaku towarowego lub międzynarodowego znaku towarowego wyznaczonego
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (art. 1526a i art. 15217 – ustawy Prawo własności przemysłowej).
***
Pisma kierowane do Urzędu należy nadsyłać na adres:
Urząd Patentowy RP, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 203, al. Niepodległości 188/192.
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Nr ZT18

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

* – nie podaje się kodu PL

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

473348
(220) 2017 06 26
INSTYTUT DERMOKOSMETYKÓW IDEEPHARM
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RADICALmed PRODUKT SPECJALISTYCZNY RADICAL
KURACJA POBUDZAJĄCA POROST NOWYCH
WŁOSÓW STIMULATING NEW HAIR GROWTH
TREATMENT

leczniczych, biologiczne preparaty do celów medycznych,
dietetyczna żywność przystosowana do celów medycznych,
dietetyczne substancje przystosowane do celów medycznych, enzymy dla celów medycznych, lotiony do celów farmaceutycznych, oleje lecznicze, olejek kamforowy do celów
medycznych, preparaty chemiczne dla celów farmaceutycznych i medycznych, preparaty enzymatyczne dla celów farmaceutycznych i medycznych, mineralne suplementy diety,
odżywcze suplementy diety, preparaty bakteriologiczne dla
celów medycznych, maści lecznicze do celów farmaceutycznych, preparaty z mikroelementami dla ludzi i zwierząt, preparaty biologiczne do celów medycznych, preparaty witaminowe, wyciągi dla celów leczniczych, środki bakteriobójcze,
środki grzybobójcze, preparaty farmaceutyczne, kapsułki
do celów farmaceutycznych, leki dla ludzi, leki do użytku
medycznego, pastylki do celów leczniczych, woda termalna,
mydła lecznicze.

(531)

(210)
(731)

25.01.15, 25.07.03, 25.07.20, 26.04.02, 26.04.09, 26.04.16,
26.01.01, 26.01.18, 27.05.01, 19.07.09, 29.01.15
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty do makijażu, środki kosmetyczne do pielęgnacji włosów, aromaty i olejki aromatyczne, balsamy, barwniki do celów kosmetycznych, esencje
eteryczne, olejki esencjonalne, sole do kąpieli, preparaty
kosmetyczne do kąpieli, zestawy kosmetyków, kosmetyki
upiększające, kremy kosmetyczne, lotiony do celów kosmetycznych, maski do włosów, maseczki kosmetyczne, maści
do celów kosmetycznych, mgiełki kosmetyczne, mleczko
kosmetyczne, mleczko oczyszczające od celów kosmetycznych, mydełka, mydła, mydła dezodoryzujące, mydła dezynfekujące, olejki do celów kosmetycznych, olejki do celów
perfumeryjnych, olejki toaletowe, odżywki do włosów, płyny
do układania włosów, preparaty do układania włosów, pianki
do układania włosów, lakiery do utrwalania fryzury, produkty
perfumeryjne, perfumy, płyny do pielęgnacji włosów, płyny
kosmetyczne, płyny po goleniu, pomady do celów kosmetycznych, preparaty kąpielowe do celów higienicznych, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji skóry, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji włosów, serum kosmetyczne, sole kąpielowe, szampony, nielecznicze produkty toaletowe, woda
toaletowa, olejki toaletowe, przybory toaletowe zawarte
w tej klasie, wazelina kosmetyczna, wyroby perfumeryjne,
żele, żele do włosów, peelingi, 5 produkty farmaceutyczne, dermokosmetyki, preparaty dermatologiczne, produkty
i preparaty lecznicze do pielęgnacji skóry, oliwki i balsamy
lecznicze, maści do celów farmaceutycznych, oleje dla celów
leczniczych, lotiony do celów farmaceutycznych, produkty
lecznicze do skóry głowy, produkty lecznicze do włosów,
balsamy dla celów leczniczych, suplementy diety dla ludzi
i zwierząt, aromatyczne i balsamiczne preparaty do celów
leczniczych, aerozole chłodzące do celów medycznych,
antyseptyki, antybiotyki, balsamy do celów leczniczych,
preparaty balsamiczne i aromaterapeutyczne do celów

477285
(220) 2017 10 04
STOLBUD WŁOSZCZOWA SPÓŁKA AKCYJNA,
Włoszczowa
(540) (znak słowny)
(540) STOLBUD
(510), (511) 6 budowlane materiały metalowe, okna metalowe, okna dachowe metalowe, włazy oknowe metalowe, metalowy osprzęt do okien, okucia metalowe do okien, okucia
okienne ozdobne, kołnierze metalowe do okien, ramy i futryny okienne metalowe, metalowe: okiennice, rolety, ograniczniki do okien, ościeżnice, metalowe żaluzje nie ujęte w innych klasach, drzwi metalowe, metalowe: ramy do drzwi,
ościeżnice, parapety, listwy, opaski, słupy metalowe, konstrukcje linii napowietrznych, druty, kable, metalowe: ścianki
działowe, balustrady, ogrodzenia, konstrukcje budowlane,
kratki wentylacyjne, ograniczniki do drzwi i okien, odrzwia,
akcesoria metalowe do drzwi i okien, 19 materiały budowlane niemetalowe, okna niemetalowe, okna dachowe niemetalowe, włazy oknowe niemetalowe, niemetalowy osprzęt
do okien, kołnierze niemetalowe do okien, ramy i futryny
okienne niemetalowe, niemetalowe: okiennice, ograniczniki
do okien, ościeżnice, parapety, odrzwia, niemetalowe żaluzje
i osłony przeciwsłoneczne nie ujęte w innych klasach, drewno, beton, betonowe elementy budowlane, konstrukcyjne
elementy niemetalowe dla budownictwa, słupy niemetalowe dla linii energetycznych i oświetleniowych, budynki rozdzielni i stacji transformatorowych, żerdzie i prefabrykaty betonowe dla energetyki, niemetalowe: drzwi, futryny, ościeżnice, balustrady, schody, tralki do schodów, deski, drewno
budowlane, listwy niemetalowe, opaski niemetalowe, parkiety, okładziny niemetalowe, brykiety z drewnianych materiałów odpadowych, 35 usługi w zakresie sprzedaży w sklepach, hurtowniach, za pośrednictwem Internetu (sprzedaż
on-line), sprzedaż wysyłkowa, katalogowa, na podstawie
zamówień telefonicznych następujących towarów: materia-
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ły budowlane, okna metalowe, okna dachowe metalowe,
włazy oknowe metalowe, metalowy osprzęt do okien, okucia metalowe do okien, okucia okienne ozdobne, kołnierze
metalowe do okien, ramy i futryny okienne metalowe, metalowe: okiennice, rolety, ograniczniki do okien, ościeżnice,
metalowe żaluzje nie ujęte w innych klasach, drzwi metalowe, metalowe: ramy do drzwi, ościeżnice, parapety, listwy,
opaski, słupy metalowe, konstrukcje linii napowietrznych,
druty, kable, metalowe: ścianki, ścianki działowe, balustrady,
ogrodzenia, konstrukcje budowlane, kratki wentylacyjne,
ograniczniki do drzwi i okien, odrzwia, akcesoria metalowe
do drzwi i okien, okna niemetalowe, okna dachowe niemetalowe, włazy oknowe niemetalowe, niemetalowy osprzęt
do okien, kołnierze niemetalowe do okien, ramy i futryny
okienne niemetalowe, niemetalowe: okiennice, ograniczniki
do okien, ościeżnice, parapety, odrzwia, niemetalowe żaluzje
i osłony przeciwsłoneczne nie ujęte w innych klasach, drewno, beton, betonowe elementy budowlane, konstrukcyjne
elementy niemetalowe dla budownictwa, słupy niemetalowe dla linii energetycznych i oświetleniowych, budynki
rozdzielni i stacji transformatorowych, żerdzie i prefabrykaty betonowe dla energetyki, niemetalowe: drzwi, futryny,
ościeżnice, balustrady, schody, tralki do schodów, deski,
drewno budowlane, listwy niemetalowe, opaski niemetalowe, parkiety, okładziny niemetalowe, brykiety z drewnianych
materiałów odpadowych, doradztwo handlowe, promocja
sprzedaży, poszukiwanie partnerów handlowych, tworzenie
przedstawicielstw handlowych, pośrednictwo handlowe, informacja handlowa, promocja sprzedaży, wdrażanie produktów na rynek, pokazy towarów, organizowanie giełd, targów,
aukcji, przetargów, imprez handlowych, organizowanie wystaw w celach handlowych i/lub reklamowych, organizacja
stanowisk na targach handlowych, usługi aukcyjne, prowadzenie sprzedaży detalicznej, hurtowej i internetowej artykułami elektrycznymi, budowlanymi, drzewnymi, sprzętem
AGD, artykułami wyposażenia wnętrz, artykułami oświetleniowymi, doradztwo w sprawach zarządzania działalnością
gospodarczą, reklama, pokazy towarów, usługi marketingowe, agencje eksportowo-importowe, prowadzenie ksiąg,
zarządzanie hotelami, 37 budownictwo przemysłowe, usługi
budowlane, usługi remontowe, instalowanie, naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
oraz linii energetycznych, montaż okien i drzwi, konserwacja, remonty, serwis oraz naprawa drzwi i okien, roboty budowlane wykończeniowe i remontowe, nadzór budowlany,
wynajem sprzętu budowlanego, informacja budowlana,
doradztwo w zakresie ww. usług, informacja o powyższych
usługach.
(210)
(731)
(540)
(540)

516364
(220) 2020 07 23
KORZENIOWSKI ARTUR, Gdańsk
(znak słowno-graficzny)
emmco Pomorze

(531) 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 37 usługi budowlane, 40 Chromowanie, Cieplna obróbka metali, Cięcie metalu, Cięcie stali, Formowanie
metali na zimno, Frezowanie, Hartowanie metali, Kowalstwo,
Kucie metali, Kucie, Lutowanie, Lutowanie twarde metali,
Łączenie elementów przy użyciu technik spawania ultradźwiękami, Montowanie produktów dla osób trzecich, Nakładanie ochronnych powłok powierzchniowych na maszyny

7

i narzędzia, Niklowanie, Obróbka [kształtowanie metalu],
Obróbka [obróbka mechaniczna metalu], Obróbka cieplna metalowych rur i produktów rurowych, Obróbka cieplna powierzchni metali, Obróbka i powlekanie powierzchni
metalowych, Obróbka materiałów wiązką laserową, Obróbka metali, Obróbka metalu [emaliowanie], Obróbka metalu
[kształtowanie], Obróbka metalu [kucie], Obróbka metalu
[odpuszczanie], Obróbka metalu [tłoczenie], Obróbka metalu [wytłaczanie], Obróbka metalurgiczna, Polerowanie metali, Powlekanie metali, Produkcja na zamówienie stalowych
elementów konstrukcyjnych, Spawanie, Usługi spawalnicze,
Usługi w zakresie obróbki metalu, Wiercenie w metalach,
Wykańczanie metali, Wynajem aparatury do spawania, Wypożyczanie elektrycznych urządzeń do spawania, Wytwarzanie na zamówienie poprzez bezpośrednie spiekanie laserowe metali, Wytwarzanie na zamówienie prefabrykowanych
elementów konstrukcyjnych, Wytwarzanie na zamówienie
stalowych elementów konstrukcyjnych, 42 naukowe i techniczne usługi i badania oraz ich projektowanie.
(210)
(731)
(540)
(540)

518021
(220) 2020 09 07
POPCZYK NATALIA, Poznań
(znak słowno-graficzny)
KWIATY.CO

(531) 05.05.01, 05.05.20, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 20 Wyroby (nie ujęte w innych klasach) z drewna,
korka, trzciny, wikliny, 26 Sztuczne kwiaty, 29 Suszone i gotowane owoce i warzywa, Galaretki, Deser na bazie owoców
jagodowych, Deser z owocami i kremem, Desery jogurtowe,
Desery mleczne, Desery na bazie sztucznego mleka, Desery owocowe, Desery wykonane z produktów mlecznych,
30 Wypieki, wyroby cukiernicze i słodycze, czekolada, Deser
puddingowy na bazie ryżu, Desery czekoladowe, Desery
lodowe, Desery z muesli, Desery z warstw lodów, owoców
i bitej śmietany, 31 Naturalne rośliny i kwiaty.
522760
(220) 2020 12 31
HERBAL PHARMACEUTICALS
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Niepołomice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Herbal Monasterium
(210)
(731)

8
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(531) 05.13.25, 07.01.03, 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 5 preparaty i artykuły higieniczne, preparaty
medyczne i weterynaryjne, suplementy diety i preparaty
dietetyczne, preparaty i artykuły dentystyczne, preparaty
i artykuły dentystyczne oraz lecznicze środki do czyszczenia zębów, preparaty do dezodoryzacji i oczyszczania
powietrza.
529069
(220) 2021 05 18
KANU NATURE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Świeszyno
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LUBI

(210)
(731)

(531) 27.05.01
(510), (511) 3 Barwniki kosmetyczne, Chusteczki nasączane
płynami kosmetycznymi, Dezodoranty do użytku osobistego, Ekstrakty kwiatowe do perfum, Kosmetyki, Kosmetyki dla
zwierząt, Lotiony do celów kosmetycznych, Kadzidła, Maseczki kosmetyczne, Mydła, Olejki do celów kosmetycznych,
Olejki do celów perfumeryjnych, Olejki do masażu, Masła
do ciała, Perfumy, Preparaty kosmetyczne do pielęgnacji skóry, Preparaty kosmetyczne do kąpieli, Sole kąpielowe do celów innych niż lecznicze, Preparaty do makijażu, Preparaty
przeciwsłoneczne, Preparaty do układania włosów, Szampony, Talk kosmetyczny, Tłuszcze do celów kosmetycznych,
Woda zapachowa, Wosk do depilacji, 44 Usługi w zakresie
higieny i pielęgnacji urody ludzi, Usługi w zakresie pielęgnacji zwierząt, Gabinety pielęgnacji skóry, Higiena i pielęgnacja
urody, Nakładanie produktów kosmetycznych na ciało, Nakładanie produktów kosmetycznych na twarz, Pielęgnacja
urody dla ludzi, Salony fryzjerskie, Salony piękności, Łaźnie
publiczne do celów higienicznych.
530933
(220) 2021 06 29
GRUPA AWW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Niedźwiady
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) YOU ALWAYS WIN WITH RANDAL THE BRAWLER
Randal The BRAWLER SINGLE MALT TRIPLE DISTILLED
IRISH WHISKEY ORIGINAL BLENDED IRISH WHISKEY
SLOWLY MATURED IN SPECIALY SELECTED OAK
BARRELS IN IRELAND MATURED IN OAK CACKS
Finest & Unique Quality 40% vol. DISTILLED IN
IRELAND 700 ml

Nr ZT18/2022

(531)

29.01.15, 27.05.01, 27.05.10, 27.05.17, 27.05.24, 02.01.01,
02.01.04, 25.01.15
(510), (511) 33 napoje alkoholowe, napoje alkoholowe destylowane, whisky.
530936
(220) 2021 06 29
GRUPA AWW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Niedźwiady
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CRAFT WHISKY CW SPECIAL EDITION MASTER
BLENDED Craft WHISKY ORIGINAL COLLECTION
Scotch & Polish A UNIQUE Whisky BLEND AMERICAN
OAK CASK COPPER POT DISTILLED Q GUARANTEE
OF QUALITY COLLECTION AMERICAN OAK CASK
DISTILLED SCOTLAND & POLAND SERIAL NUMBER
MATURED/YEARS ALC.
(210)
(731)

(531) 29.01.15, 27.05.01, 27.05.24, 25.01.15
(510), (511) 33 Napoje alkoholowe, Napoje alkoholowe destylowane, Wódka, whisky.
(210)
(731)
(540)
(540)

531078
(220) 2021 07 02
DUNIAK ZBIGNIEW, Tomaszkowo
(znak słowno-graficzny)
dobry farmer tylko dobre produkty

(210)
(731)

(531) 02.01.13, 29.01.13
(510), (511) 16 Torebki oraz artykuły do pakowania i przechowywania z papieru, kartonu lub tworzyw sztucznych,
35 Usługi handlu hurtowego lub detalicznego on-line, poprzez sklep internetowy produktów i artykułów: nasiona,
cebule, kłącza warzyw, kwiatów, ziół, mieszanki traw gazonowych, mieszanki roślin pastewnych, nasiona ekologiczne, nawozy i odżywki, w tym nawozy dolistne, doglebowe,
donasienne, ekologiczne, probiotyki dla zwierząt hodowlanych, probiotyki dla zwierząt domowych, preparaty stanowiące polepszacze glebowe, środki, preparaty i koncentraty
do kompostowania, preparaty, środki i koncentraty do rozkładu słomy i resztek pożniwnych, preparaty i środki stanowiące biostymulatory różnego rodzaju roślin, preparaty
i środki przeznaczone do biologicznej ochrony roślin, preparaty i środki przeznaczone do higienizacji pomieszczeń,
w tym pomieszczeń inwentarskich, preparaty, w tym biopreparaty, przeznaczone do oczyszczania zbiorników wodnych, różnego rodzaju preparaty ekologiczne między innymi
do ogrodów i sadów, ochrony roślin, gleby, w tym między
innymi do detoksykacji gleby, preparaty stanowiące zakiszacze, preparaty i środki przeznaczone do przydomowych
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oczyszczalni ścieków, szamb, udrażniania trakcji ścieków
i kanalizacji, różnego rodzaju adiuwanty, preparaty i środki
do ochrony roślin, różnego biopreparaty przeznaczone dla
roślin i ochrony roślin, różnego rodzaju karmy dla zwierząt,
dodatki paszowe, witaminy, minerały dla zwierząt, mieszanki
traw kośno-pastwiskowych dla koni, probiotyki dla zwierząt,
w szczególności dla koni i gołębi, środki i preparaty do higienizacji stajni, suplementy dla zwierząt, w szczególności dla
koni i gołębi, zakwaszacze dla gołębi, różnego rodzaju środki
przeznaczone do zaprawiania różnego rodzaju nasion, różnego rodzaju środki i preparaty do ogrodu, mydła.
533371
(220) 2021 08 31
GRAW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ozorków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GRAW

(210)
(731)

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17, 26.01.01, 26.01.04
(510), (511) 7 Maszyny drukarskie, Maszyny drukujące i zszywające, Urządzenia myjące, Maszyny drukujące fleksograficzne, Maszyny drukujące offsetowe, Urządzenia myjące – myjki
dla drukarni, Maszyny do druku fleksograficznego, Prasy drukarskie [maszyny drukarskie], Przemysłowe maszyny drukarskie, Maszyny do drukowania etykiet, Maszyny do produkcji
etykiet [inne niż biurowe], Maszyny do wytwarzania opakowań, Klisze do druku fleksograficznego, Arkusze na fleksograficzne klisze drukarskie, Matryce drukarskie, Klisze drukarskie, Cylindry drukarskie, Wałki drukarskie do maszyn, Urządzenia farbowe do matryc drukarskich, Cylindry do użytku
w maszynach drukarskich, Komorowe systemy raklowe, Stacje fleksograficzne, Urządzenia pomiarowe, Czujniki pomiarowe, Pomiarowe przyrządy fotograficzne, Lepkościomierze, Pomiarowe przyrządy optyczne, 16 Wzierniki optyczne
do przeprowadzania inspekcji, Systemy inspekcji optycznej,
Kamery z opcją podglądu wielu klatek, Kamery do szybkiego
skanowania.
533381
(220) 2021 08 31
WYDAWNICTWO JAGUAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Jaguar

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17, 03.01.04, 03.01.24, 03.01.27
(510), (511) 9 Publikacje elektroniczne, Publikacje elektroniczne do pobrania, Publikacje elektroniczne zarejestrowane na nośnikach komputerowych, Książki audio, Książki
elektroniczne do pobrania, Książki w formacie cyfrowym
do pobierania z Internetu, E-booki, Audiobooki, Muzyka cyfrowa do pobrania, Płyty kompaktowe z muzyką, Nagrania
wideo z muzyką, Nagrania multimedialne, Płyty [nagrania

9

dźwiękowe], Nagrania muzyczne, wideo, dźwiękowe, Nośniki elektroniczne, optyczne i magnetyczne wstępnie nagrane, Programy komputerowe, Aplikacje mobilne, Pobieralne gry komputerowe, Gry wideo nagrane na dysku
[oprogramowanie komputerowe], Czytniki treści cyfrowych, Czytniki publikacji elektronicznych, Czasopisma
elektroniczne, Instrukcje obsługi w formie elektronicznej,
Biuletyny elektroniczne do pobrania, 16 Książki, Komiksy
[książki], Książki dla dzieci, Książki dla dzieci z elementem
audio, Książki do malowania, Książki do rysowania, Książki
edukacyjne, Podręczniki [książki], Publikacje drukowane,
Publikacje edukacyjne, Publikacje promocyjne, Gazety, Czasopisma [periodyki], Czasopisma o tematyce ogólnej, Czasopisma branżowe, Czasopisma fachowe, Instrukcje komputerowe, Drukowane instrukcje dotyczące metod nauczania, Drukowane materiały szkoleniowe, Drukowane materiały instruktażowe, Biuletyny [materiały drukowane], Biuletyny informacyjne, Kalendarze, Terminarze, Materiały drukowane, 35 Usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej
w związku z artykułami papierniczymi, artykułami piśmiennymi, materiałami drukowanymi, książkami, czasopismami,
atlasami, albumami, podręcznikami, publikacjami elektronicznymi, nośnikami elektronicznymi, optycznymi i magnetycznymi wstępnie nagranymi, Usługi klubów książki
prowadzących sprzedaż detaliczną dla członków, Reklama,
Promocja sprzedaży, Promocja towarów i usług poprzez
sponsorowanie, Promowanie towarów i usług osób trzecich przez sieci komputerowe i komunikacyjne, Promowanie sprzedaży towarów i usług innych podmiotów za pośrednictwem imprez promocyjnych, Doradztwo w zakresie
organizowania i zarządzania działalnością gospodarczą,
Rozpowszechnianie i uaktualnianie materiałów reklamowych, w tym druków, prospektów i broszur, Publikowanie
tekstów reklamowych, Powielanie dokumentów, Usługi
kserograficzne, Organizowanie targów i wystaw, Promocja
targów do celów handlowych, Organizowanie i prowadzenie targów w celu promocji książek, Usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych, Administrowanie programów lojalnościowych obejmujących zniżki lub zachęty, Promowanie sprzedaży za pośrednictwem
programów lojalnościowych dla klientów, Usługi programów lojalnościowych dla celów handlowych, promocyjnych lub reklamowych, Usługi informacyjne, doradcze
i konsultacyjne dotyczące takich usług jak: usługi sprzedaży
hurtowej i detalicznej w związku z artykułami papierniczymi, artykułami piśmiennymi, materiałami drukowanymi,
książkami, czasopismami, atlasami, albumami, podręcznikami, publikacjami elektronicznymi, nośnikami elektronicznymi, optycznymi i magnetycznymi wstępnie nagranymi,
usługi klubów książki prowadzących sprzedaż detaliczną
dla członków, reklama, promocja sprzedaży, promocja towarów i usług poprzez sponsorowanie, promowanie towarów i usług osób trzecich przez sieci komputerowe i komunikacyjne, promowanie sprzedaży towarów i usług innych
podmiotów za pośrednictwem imprez promocyjnych, doradztwo w zakresie organizowania i zarządzania działalnością gospodarczą, rozpowszechnianie i uaktualnianie materiałów reklamowych, w tym druków, prospektów i broszur,
publikowanie tekstów reklamowych, powielanie dokumentów, usługi kserograficzne, organizowanie targów i wystaw,
promocja targów do celów handlowych, organizowanie
i prowadzenie targów w celu promocji książek, usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych,
administrowanie programów lojalnościowych obejmujących zniżki lub zachęty, promowanie sprzedaży za pośrednictwem programów lojalnościowych dla klientów, usługi
programów lojalnościowych dla celów handlowych, pro-
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mocyjnych lub reklamowych, 40 Usługi drukowania, Drukowanie litograficzne, Drukowanie offsetowe, Składanie tekstu, Usługi wykańczania druków, Usługi cyfrowego drukowania książek i innych dokumentów na zamówienie, Usługi
w zakresie drukowania materiałów papierniczych, Obróbka
filmów i obróbka fotograficzna, Przetwarzanie filmów fotograficznych i kinematograficznych, Powielanie nagrań audio i video, Kopiowanie i wywoływanie filmów, Usługi introligatorskie, Usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące takich usług jak: usługi drukowania, drukowanie litograficzne, drukowanie offsetowe, składanie tekstu,
usługi wykańczania druków, usługi cyfrowego drukowania
książek i innych dokumentów na zamówienie, usługi w zakresie drukowania materiałów papierniczych, obróbka filmów i obróbka fotograficzna, przetwarzanie filmów fotograficznych i kinematograficznych, powielanie nagrań audio i video, kopiowanie i wywoływanie filmów, usługi introligatorskie, 41 Usługi wydawnicze, Muzyczne usługi wydawnicze, Usługi wydawnicze w zakresie tekstów elektronicznych, Usługi wydawnicze w zakresie książek, Usługi
wydawnicze w zakresie czasopism, Usługi wydawnicze
w zakresie elektronicznych książek, Usługi wydawnicze
w zakresie elektronicznych czasopism, Wydawanie audiobooków, Wydawanie biuletynów, Wydawanie czasopism,
Wydawanie czasopism i książek w postaci elektronicznej,
Wydawanie gazet, Wydawanie katalogów, Publikowanie
książek, Publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism, Redagowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, Udostępnianie publikacji elektronicznych nie do pobrania, Publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe,
Usługi edukacyjne klubów, Usługi klubów książki udzielających informacji z zakresu książek, Korekta rękopisów, Komputerowy skład drukarski [DTP], Usługi w zakresie opracowania graficznego, inne niż do celów reklamowych, Komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji, Pisanie
tekstów, innych niż reklamowych, Pisanie scenariuszy,
Przedstawienia teatralne [produkcja], Organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], Wypożyczanie książek,
Usługi tłumaczenia, Udostępnianie elektronicznych publikacji on-line, Udostępnianie publikacji elektronicznych,
Usługi w zakresie gier świadczone on-line, Produkcja radiowa, Produkcja filmowa, Produkcja nagrań dźwiękowych,
Usługi edukacyjne, Nauczanie, Kształcenie, Organizowanie
i prowadzenie targów edukacyjnych, Organizowanie wystaw w celach kulturalnych i edukacyjnych, Organizowanie
szkoleń, Organizowanie wykładów, Organizowanie sympozjów edukacyjnych i naukowych, Organizowanie imprez
edukacyjnych, Usługi doradcze i informacyjne związane
z przygotowywaniem, organizowaniem i prowadzeniem
sympozjów, Usługi rozrywkowe, Produkcja rozrywki audio,
Produkcja rozrywki wideo, Zapewnianie rozrywki online,
Usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące
takich usług jak: Usługi wydawnicze, Muzyczne usługi wydawnicze, Usługi wydawnicze w zakresie tekstów elektronicznych, Usługi wydawnicze w zakresie książek, Usługi wydawnicze w zakresie czasopism, Usługi wydawnicze w zakresie elektronicznych książek, Usługi wydawnicze w zakresie elektronicznych czasopism, Wydawanie audiobooków,
Wydawanie biuletynów, Wydawanie czasopism, Wydawanie czasopism i książek w postaci elektronicznej, Wydawanie gazet, Wydawanie katalogów, Publikowanie książek,
Publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism,
Redagowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, Udostępnianie publikacji elektronicznych nie do pobrania, Publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, Usługi
edukacyjne klubów, Usługi klubów książki udzielających
informacji z zakresu książek, Korekta rękopisów, Kompute-
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rowy skład drukarski [DTP], Usługi w zakresie opracowania
graficznego, inne niż do celów reklamowych, Komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji, Pisanie tekstów, innych niż reklamowych, Pisanie scenariuszy, Przedstawienia teatralne [produkcja], Organizowanie konkursów
[edukacja lub rozrywka], Wypożyczanie książek, Usługi tłumaczenia, Udostępnianie elektronicznych publikacji online,
Udostępnianie publikacji elektronicznych, Usługi w zakresie gier świadczone on-line, Produkcja radiowa, Produkcja
filmowa, Produkcja nagrań dźwiękowych, Usługi edukacyjne, Nauczanie, Kształcenie, Organizowanie i prowadzenie
targów edukacyjnych, Organizowanie wystaw w celach
kulturalnych i edukacyjnych, Organizowanie szkoleń, Organizowanie wykładów, Organizowanie sympozjów edukacyjnych i naukowych, Organizowanie imprez edukacyjnych,
Usługi doradcze i informacyjne związane z przygotowywaniem, organizowaniem i prowadzeniem sympozjów, Usługi
rozrywkowe, Produkcja rozrywki audio, Produkcja rozrywki
wideo, Zapewnianie rozrywki online.
(210)
(731)
(540)
(540)

533954
(220) 2021 09 15
FIGIEL MAREK DR. MARCUS, Kalisz
(znak słowno-graficzny)
WOODMARK HOUSE

(531) 26.04.02, 26.04.04, 26.04.09, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 36 Usługi w zakresie organizacji i zarządzania
finansowaniem przedsięwzięć inwestycyjnych polegających
na budowie i/lub przygotowaniu obiektów mieszkalnych
i niemieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży, Usługi
wynajmowania, użyczania, zarządzania nieruchomościami,
Usługi pośrednictwa w sprawach kupna, sprzedaży, najmu
budynków, lokali i powierzchni użytkowej, Usługi wyceny
nieruchomości, Usługi wynajmowania i/lub dzierżawy nieruchomości, lokali mieszkalnych i powierzchni użytkowych,
Usługi administrowania nieruchomościami, lokalami, powierzchnią użytkową, Usługi doradztwa w zakresie zarządzania i administrowania obiektami mieszkalnymi i zespołami osiedlowymi i gruntami, Pośrednictwo w nabywaniu,
sprzedaży, najmie domów, lokali i powierzchni użytkowej,
Usługi w zakresie sprzedaży domów, lokali mieszkalnych
i użytkowych, Finansowanie projektów deweloperskich,
37 Usługi w zakresie: budownictwa, nadzoru budowlanego,
Usługi w zakresie budowania lokali mieszkalnych i osiedli
mieszkaniowych wraz z infrastrukturą, Organizowanie najmu
nieruchomości na wynajem, Usługi w zakresie: prowadzenia
robót ziemnych, nadzoru budowlanego, rozbiórki, burzenia
obiektów budowlanych, budowania lokali mieszkalnych
i osiedli mieszkaniowych, Usługi budowlane, konstrukcyjne,
rozbiórkowe, wyburzeniowe i naprawy budynków, Usługi
remontowe, naprawy obiektów, restauracji budynków, konserwacji obiektów budowlano-mieszkaniowych, Udzielanie
informacji budowlanych.
(210) 534256
(220) 2021 09 21
(731) KASPRZYCKI-ROSIKOŃ KASPER, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) I helped make my world BETTER. Today

w zakresie światowych rozwiązań gospodarczych zrównoważonego rozwoju, Promowanie wiedzy o ochronie środowiska w społeczeństwie i inicjatywach w tym zakresie,
Promocja etycznej produkcji i etycznych łańcuchów dostaw,
Promocja ograniczania biedy, Promocja udzielania większych uprawnień kobietom, Promocja innowacji, Promocja
działań na rzecz wdrażanie systemów w zakresie działalności
dotyczącej zrównoważonego rozwoju odnawialnych źródeł
energii elektrycznej i cieplnej.

(531) 27.05.01
(510), (511) 35 Rozwijanie koncepcji reklamowych, Sporządzanie indeksów informacji do celów handlowych lub reklamowych, Tworzenie tekstów reklamowych, Uaktualnianie
materiałów reklamowych, Usługi w zakresie opracowania
graficznego do celów reklamowych, Doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej,
Doradztwo w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem,
także w dziedzinie zrównoważonego rozwoju oraz działań
z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu, Badania
dotyczące działalności gospodarczej, Badania w zakresie
biznesu, Doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, Doradztwo w zakresie zarządzania personelem, Pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, Poszukiwania w zakresie patronatu, Usługi ekspertów w zakresie efektywności
biznesowej, Marketing ukierunkowany, Reklama, Reklama
korespondencyjna, Reklama online za pośrednictwem sieci
komputerowej, Reklama zewnętrzna, Reklamy radiowe, Reklamy telewizyjne, Reklama i promocja w celu podnoszenia
poziomu świadomości ekologicznej społeczeństwa, Reklama i promocja w celu podnoszenia poziomu świadomości
ekologicznej społeczeństwa za pośrednictwem strony internetowej online, Reklama i promocja w celu aktywizacji społeczeństwa dla działań na rzecz zrównoważonego rozwoju,
Reklama i promocja w celu aktywizacji społeczeństwa dla
działań na rzecz zrównoważonego rozwoju za pośrednictwem strony internetowej online, Analiza świadomości społecznej w zakresie ekologii, Kampanie marketingowe w celu
podnoszenia poziomu świadomości ekologicznej społeczeństwa za pośrednictwem strony internetowej online,
Rozpowszechnianie reklam, Doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych w reklamie, Udostępnianie informacji
o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej, Promocja postaw prospołecznych i ekologicznych
oraz działania promocyjne na rzecz zachowania dziedzictwa
naturalnego, zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska, Promocja zainteresowań osób dbających o kwestie
zrównoważonego rozwoju środowiska, Organizowanie wystaw i imprez handlowych i promocyjnych w dziedzinie ekologii, zachowania dziedzictwa naturalnego, ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju, Doradztwo i konsultacje
w zakresie etyki biznesu i dobrych praktyk, Usługi w zakresie
nabywania dla osób trzecich [zakupy produktów i usług dla
innych przedsiębiorstw], Organizowanie i prowadzenie promocyjnych imprez marketingowych na rzecz osób trzecich,
Badania biznesowe, Badania w zakresie biznesu, doradztwo biznesowe w zakresie społecznej odpowiedzialności
korporacyjnej, Przygotowywanie raportów gospodarczych
i handlowych, Przygotowywanie raportów dotyczących
odpowiedzialności korporacyjnej, Usługi reklamowe w celu
zwiększania świadomości społecznej w zakresie spraw środowiskowych, usługi reklamowe w zakresie zwiększania
świadomości społecznej w zakresie kwestii i inicjatyw związanych z ochroną środowiska i zrównoważonym rozwojem,
Promocja wydajnych energetycznie produktów i usług osób
trzecich, świadczenie biznesowych usług konsultacyjnych

(210)
(731)

534422
(220) 2021 09 27
ELTE GPS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) SEPAN
(510), (511) 9 Gry wideo [gry komputerowe] w formie programów komputerowych zapisanych na nośnikach danych,
Interaktywne multimedialne programy komputerowe, Interaktywne programy gier komputerowych, Kodowane programy,
Komputerowe (Programy -) nagrane, Komputerowe programy
operacyjne, Komputerowe programy użytkowe do zarządzania
plikami, Komputerowe urządzenia do programowania, Ładowalne programy gier komputerowych, Magnetyczne nośniki
programów, Mikrofalowe urządzenia nadawcze do nadawania
programów i wiadomości radiowych, Mikroprocesory programowalne za pomocą oprogramowania, Nagrane programy
gier komputerowych, Nagrane programy komputerowe, Nośniki danych do odczytu maszynowego z zapisanymi programami, Oprogramowanie chroniące przed programami szpiegującymi, Oprogramowanie dla środowiska programistycznego,
Oprogramowanie komputerowe [programy], Oprogramowanie komputerowe [programy] do zarządzania bazami danych,
Oprogramowanie komputerowe do programowania maszyn
faksymilowych, Oprogramowanie komputerowe do użytku
jako interfejs programowania aplikacji (API), Oprogramowanie
komputerowe do pobrania do użytku jako interfejs programowania aplikacji (API), Pakiety programów, Programowalne cyfrowe urządzenia odczytujące, Programowalne matryce logiczne
[PLA], Programowalne mikroprocesory, Programowalne timery,
Programowalne urządzenia telekomunikacyjne, Programowalne urządzenia sterujące, Programy do gier komputerowych
[oprogramowanie], Programy do magazynowania danych,
Programy do przetwarzania danych, Programy do przetwarzania danych zapisane na nośnikach danych do odczytu maszynowego, Programy do sieciowych systemów operacyjnych,
Programy i oprogramowanie komputerowe do przetwarzania
obrazów wykorzystywane w telefonach komórkowych, Programy komputerowe, Programy komputerowe do korzystania
z Internetu i sieci www, Programy komputerowe do obsługi
pojazdów, Programy komputerowe do przetwarzania obrazów,
Programy komputerowe do przetwarzania danych, Programy
komputerowe do użycia w telekomunikacji, Programy komputerowe do umożliwiania i kontroli dostępu, Programy komputerowe do użytku w autonomicznej kontroli pojazdów, Programy
komputerowe do użytku w autonomicznej nawigacji pojazdów, Programy komputerowe do zarządzania sieciami, Programy komputerowe dotyczące sieci lokalnych [LAN], Programy
komputerowe przechowywane w formie cyfrowej, Programy
komputerowe w formie czytelnej dla urządzeń do stosowania
w zarządzaniu bazami danych, Programy na smartfony, Programy narzędziowe do przeprowadzania diagnostyki systemów
komputerowych, Programy sterujące komputerowe, nagrane,
Programy systemów operacyjnych, Programy systemów operacyjnych do smartfonów, Sterowniki programowalne, Urządzenia do nadawania programów drogą satelitarną.
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534508
(220) 2021 09 28
MO&RO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SMiLEY

(210)
(731)

(531) 24.17.01, 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 21 Szczoteczki do zębów elektryczne, Futerały
na szczoteczki do zębów.
535478
(220) 2021 10 20
MYSZKA JOLANTA WSPÓLNIK SPÓŁKI CYWILNEJ
INTERMEDIA, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) RIALTO
(510), (511) 9 Aparaty do projekcji przezroczy, film kinematograficzny, filmy rysunkowe animowane, filmowe urządzenia edytujące, ekrany projekcyjne, ekrany wideo, projektory,
projektory wideo, projektory kinematograficzne, urządzenia
systemów dźwiękowych stosowanych w salach kinowych,
symulatory ruchu publikacje elektroniczne, do pobrania,
audiowizualne urządzenia dydaktyczne [do nauczania], epidiaskopy [rzutniki], urządzenia do cięcia filmów, urządzenia
do czyszczenia płyt fonograficznych, 16 Druki akcydensowe, kalendarze, foldery, prospekty, afisze, plakaty, publikacje drukowane, materiały piśmienne, materiały drukowane,
35 Impresariat w działalności artystycznej, obróbka tekstów,
usługi reklamy w zakresie kultury i rozrywki, Usługi w zakresie pośrednictwa handlowego polegające na kompleksowej
ofercie: płyt kompaktowych, taśm muzycznych, kaset wideo,
płyt fonograficznych, wydawnictw muzycznych, czasopism
i książek, Książek muzycznych, albumów, fotografii, plakatów
oraz afiszy, nut, Doradztwo fachowe w zakresie produkcji
filmów reklamowych, reklamy kinowej, 41 Dostarczanie filmów, nie do pobrania, przy pomocy usług typu transmisja
wideo na żądanie, Dystrybucja filmów, Informacja o edukacji,
Informacja o imprezach rozrywkowych, Komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji elektronicznej, Montaż
taśm wideo, Nagrywanie na taśmach wideo, Organizowanie
i prowadzenie koncertów, festiwali, imprez artystycznych
i estradowych, Organizowanie i prowadzenie warsztatów
[szkolenie], Organizowanie widowisk [impresariat], Organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, Produkcja filmów, innych niż reklamowe, Publikowanie książek,
Publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism,
Publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, Redagowanie tekstów (innych niż teksty reklamowe), Sporządzanie napisów [np. do filmów], Studia filmowe, Udostępnianie
filmów online nie do pobrania, Udostępnianie publikacji
elektronicznych [nie do pobrania], Usługi agencji dystrybucji
biletów [rozrywka], Usługi edycji wideo na potrzeby realizacji wydarzeń, Usługi pokazów filmowych, Usługi w zakresie
oświaty [nauczanie], Wynajem urządzeń kinematograficznych, Wypożyczanie filmów kinowych, Wypożyczanie nagrań dźwiękowych, Wypożyczanie kamer wideo, Wypożyczanie sprzętu audio, Wypożyczanie taśm wideo, obsługa
i użytkowanie sal kinowych, organizacja imprez filmowych
(210)
(731)

Nr ZT18/2022

i okołofilmowych, prowadzenie przeglądów, festiwali i maratonów filmowych, organizacja wystaw i imprez kulturalnych,
rezerwacja miejsc na spektakle i pokazy, usługi rozrywkowe
świadczone za pośrednictwem kina, opracowywanie wersji
dźwiękowej kopii filmowych, organizacja produkcji filmowej
i telewizyjnej, nagrań, Usługi w zakresie wypożyczania: aparatów do projekcji przeźroczy, filmowych urządzeń edytujących, ekranów projekcyjnych, ekranów wideo, projektorów,
projektorów wideo, projektorów kinematograficznych, urządzeń systemów dźwiękowych stosowanych w salach kinowych, publikacji elektronicznych, do pobrania, audiowizualnych urządzeń dydaktycznych [do nauczania], epidiaskopów
[rzutników], urządzeń do cięcia filmów, urządzeń do czyszczenia płyt fonograficznych, usługi w zakresie: filmów kinematograficznych, filmów rysunkowych animowanych.
536286
(220) 2021 11 08
POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI
SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) PowerB@nk
(510), (511) 9 Aplikacje mobilne, programy i oprogramowanie komputerowe do użytku w zakresie usług bankowych,
finansowych i ubezpieczeniowych, Oprogramowanie i programy komputerowe do wyszukiwania i gromadzenia danych i informacji z zakresu działalności gospodarczej, bankowości, finansów, ubezpieczeń i podatków, Oprogramowanie
do pobrania w postaci aplikacji mobilnych do dostarczania
wiadomości i informacji z dziedziny działalności gospodarczej, bankowości, finansów, ubezpieczeń, podatków, prawa,
ekonomii, rachunkowości, księgowości, kadr i płac, zarządzania zasobami ludzkimi, rekrutacji personelu, marketingu,
informatyki, motoryzacji, nieruchomości, telekomunikacji,
mediów i nowych technologii, bezpieczeństwa teleinformatycznego i ochrony danych, rozrywki, kultury i sportu,
Utrwalone na nośnikach informacje i dane, Aplikacje mobilne, programy komputerowe i oprogramowanie komputerowe edukacyjne, Pobieralne oprogramowanie komputerowe
do transmisji informacji, Materiały szkoleniowe i edukacyjne
do pobrania, Publikacje elektroniczne, Podcasty, Videocasty, Komputerowe bazy danych, Elektroniczne bazy danych,
Interaktywne bazy danych, Elektroniczne katalogi, Programy i oprogramowanie umożliwiające utrzymywanie baz
danych, 35 Usługi doradcze, konsultacyjne i informacyjne
w zakresie działalności gospodarczej, rachunkowości, księgowości, podatków i płac, Doradztwo, pomoc i konsultacje
w zakresie planowania, organizowania, zakładania, prowadzenia, administrowania, zarządzania i rozwoju działalności
gospodarczej, Doradztwo, konsultacje i pomoc w dziedzinie
promocji działalności gospodarczej, Promowanie nowoczesnych rozwiązań organizacyjnych, ekonomicznych, ekologicznych i technicznych w prowadzonej działalności gospodarczej, Pozyskiwanie i systematyzacja danych związanych
z działalnością gospodarczą, Pozyskiwanie i dostarczanie
informacji biznesowych i handlowych, informacji marketingowych, informacji o zatrudnieniu, Marketing finansowy,
Analizy i badania dotyczące działalności gospodarczej, Analizy i badania rynkowe, Analizy danych biznesowych, Analizy w zakresie marketingu, Usługi w zakresie oceny kosztów,
Analizy cen, Usługi wyceny działalności gospodarczej, Outsourcing doradztwa biznesowego, Usługi doradcze, konsultacyjne i pomoc w zakresie zasobów ludzkich i rekrutacji
personelu, Doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie reklamy, marketingu i promocji, Usługi tworzenia i zarządzania
bazami danych, Usługi aktualizacji i utrzymywania danych
w komputerowych bazach danych, Usługi wyszukiwania in(210)
(731)

Nr ZT18/2022
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formacji w komputerowych bazach danych, 36 Usługi finansowe, monetarne i bankowe, Usługi bankowe z dostępem
bezpośrednim przez Internet lub telefon jako home banking,
Bankowość internetowa, Bankowość elektroniczna, Bankowość telefoniczna, Bankowość hipoteczna i pośrednictwo
w tym zakresie, Usługi operacji bankowych i finansowych,
Prowadzenie rachunków bankowych, Usługi gotówkowe
i przekazy pieniężne, Operacje czekowe i wekslowe, Usługi
dotyczące kart bankowych, kart kredytowych, kart debetowych i elektronicznych kart płatniczych, Usługi walutowe,
Usługi finansowe związane z walutami cyfrowymi, walutami wirtualnymi, kryptowalutami oraz cyfrowymi tokenami
opartymi na technologii blockchain, Transfer elektroniczny
kryptoaktywów, Wymiana finansowa kryptoaktywów, Usługi
kredytowe, Usługi udzielania pożyczek, Finansowanie i organizowanie sprzedaży na kredyt oraz sprzedaży ratalnej, Usługi brokerskie w zakresie ubezpieczeń, działalności finansowej
i nieruchomości, Wyceny i analizy finansowe, Usługi inwestycyjne, Usługi powiernicze, Pośrednictwo w zakresie papierów
wartościowych i aktywów, Usługi funduszy inwestycyjnych,
Fundusze emerytalne, Usługi giełdowe, Giełdy kryptowalut,
Usługi maklerskie, Usługi w zakresie bankomatów, Usługi
ubezpieczeniowe, Leasing finansowy, Factoring, Usługi w zakresie nieruchomości, Usługi w zakresie kupna-sprzedaży
nieruchomości, Zarządzanie nieruchomościami, Usługi nabywania gruntów, Wynajem nieruchomości i majątku, Usługi
w zakresie emitowania obligacji i listów zastawnych, Usługi
w zakresie windykacji długu, Usługi nabywania i zbywania
wierzytelności, Usługi depozytowe, Udzielanie poręczeń
i gwarancji, Gromadzenie funduszy i sponsorowanie finansowe, Sponsorowanie i finansowanie działalności kulturalnej,
rozrywkowej i sportowej, Zbiórki funduszy na cele dobroczynne, społeczne, szkoleniowe, edukacyjne, sportowe oraz
ekologiczne, Usługi doradcze, konsultacyjne i informacyjne
w zakresie wyżej wymienionych usług, 41 Usługi edukacyjne, Usługi szkoleniowe, Usługi edukacyjne i szkoleniowe
w zakresie działalności gospodarczej, bankowości, finansów,
ubezpieczeń, podatków, prawa, ekonomii, rachunkowości,
księgowości, kadr i płac, zarządzania zasobami ludzkimi, rekrutacji personelu, marketingu, informatyki, motoryzacji, nieruchomości, telekomunikacji, mediów i nowych technologii,
bezpieczeństwa teleinformatycznego i ochrony danych oraz
rozrywki, kultury i sportu, Usługi wydawnicze, Usługi wydawnicze elektroniczne i internetowe, Usługi publikacji, publikacje elektroniczne on-line nie do pobrania, Publikowanie
książek, periodyków i tekstów innych niż teksty reklamowe,
również w Internecie i elektronicznie, Redagowanie publikacji multimedialnych i internetowych innych niż reklamowe,
Tworzenie i opracowywanie podcastów, Opracowywanie
treści edukacyjnych i szkoleniowych do podcastów, Programowanie serwisów informacyjnych do transmisji przez Internet, Przygotowywanie serwisów informacyjnych do emisji,
Publikowanie recenzji, Zapewnianie recenzji użytkowników
w celach rozrywkowych lub kulturalnych, Zapewnianie rankingów użytkowników w celach rozrywkowych lub kulturalnych, Udostępnianie online wiadomości oraz filmów wideo
nie do pobrania z zakresu działalności gospodarczej, bankowości, finansów, ubezpieczeń, podatków, prawa, ekonomii,
rachunkowości, księgowości, kadr i płac, zarządzania zasobami ludzkimi, rekrutacji personelu, marketingu, informatyki, motoryzacji, nieruchomości, telekomunikacji, mediów
i nowych technologii, bezpieczeństwa teleinformatycznego
i ochrony danych oraz rozrywki, kultury i sportu, Usługi w zakresie przygotowywania prezentacji do celów edukacyjnych,
szkoleniowych i kulturalnych, Udzielanie informacji edukacyjnych online z komputerowej bazy danych lub za pośrednictwem Internetu, Usługi informacji o edukacji, imprezach
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rozrywkowych, sportowych i kulturalnych, imprezach dobroczynnych, wypoczynku i rekreacji online z komputerowej bazy danych oraz za pośrednictwem Internetu, Usługi
biblioteczne świadczone za pośrednictwem komputerowej
bazy danych, Organizowanie i prowadzenie seminariów,
sympozjów, zjazdów, kongresów, konferencji, warsztatów
szkoleniowych, pokazów, wystaw, targów i ekspozycji tematycznych w celach edukacyjnych i rozrywkowych, Organizowanie i obsługa zawodów sportowych, Organizowanie
i obsługa imprez sportowo-rekreacyjnych, Przyznawanie nagród w dziedzinie sztuki, fotografii, muzyki, literatury, polityki, nauki, techniki, rozrywki, sportu, filmu, audycji radiowych
i telewizyjnych, Organizowanie i prowadzenie wystaw sztuki,
Usługi galerii sztuki, Organizowanie loterii, Reportaże fotograficzne, Informacja o wypoczynku, Usługi konsultacyjne,
doradcze i informacyjne w zakresie wyżej wymienionych
usług.
(210) 536289
(220) 2021 11 09
(731) Winning Moves UK Limited, Londyn, GB
(540) (znak słowny)
(540) DZIECIAKI BYSTRZAKI
(510), (511) 28 Karty na wymianę (gry karciane), Karty do gry,
Gry, zabawki i akcesoria do zabawy, Urządzenia do gier elektronicznych, Gry, karty do rozgrywania gier (inne niż zwykłe
karty do gry), gry edukacyjne, Edukacyjne karty do gry, Edukacyjne karty do gry z dziedziny rozrywki, sportu, kultury,
pojazdów i muzyki, Edukacyjne gry elektroniczne, Pudełka
na karty do gry, Przenośne konsole do gier wideo, Przenośne
[podręczne] gry komputerowe, Zasilana baterią gra komputerowa z ekranem LCD, Gry planszowe, Plansze do gier z kartami do kolekcjonowania, Elektroniczne gry planszowe, Zestawy pytań do gier planszowych, Gry w kości, Gry w karty,
Gry z kartami, Gry z kośćmi, Gry towarzyskie, Gry quizowe.
(210)
(731)
(540)
(540)

536526
(220) 2021 11 15
KRAWCZYK KATARZYNA, Radom
(znak słowno-graficzny)
KRAWCZYK TRADYCJA RODZINNA 1990

(531) 11.01.03, 26.11.03, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 29 Artykuły spożywcze pochodzenia zwierzęcego.
536530
(220) 2021 11 17
PTWP-ONLINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Well.pl

(210)
(731)

(531) 27.05.01
(510), (511) 35 Zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, Usługi pośrednictwa i doradztwa handlowego w dziedzinie sprzedaży pro-
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duktów i świadczenia usług, 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, Promocja
sprzedaży, Usługi zarządzania sprzedażą, Promocja sprzedaży dla osób trzecich, Pośredniczenie w umowach dotyczących sprzedaży i zakupu towarów, Administrowanie i organizacja usług sprzedaży wysyłkowej, Usługi w zakresie analizy
rynków dotyczące sprzedaży towarów, Prezentowanie towarów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, Reklamowanie samochodów na sprzedaż za pośrednictwem internetu, Usługi zarządzania hotelami [dla osób trzecich], Usługi
reklamowe w zakresie turystyki i podróży, Usługi sprzedaży
detalicznej świadczone online w zakresie artykułów jubilerskich, Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w zakresie dzieł
sztuki, Sprzedaż aukcyjna nieruchomości, Usługi sprzedaży
detalicznej świadczone online w zakresie artykułów odzieżowych, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie akcesoriów samochodowych i części samochodowych, Usługi handlu detalicznego związane z napojami alkoholowymi, Usługi w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej artykułów kosmetycznych, Subskrypcje pakietów mediów informacyjnych,
Organizacja subskrypcji mediów informacyjnych, Organizacja subskrypcji do czasopism w formacie elektronicznym, Reklama i marketing, Reklama w czasopismach, Rozpowszechnianie reklam, Reklama online, Publikacja treści reklamowych,
Udostępnianie przestrzeni reklamowej w czasopismach, gazetach i magazynach, Udostępnianie i wynajem przestrzeni
reklamowej w internecie, Rozpowszechnianie informacji gospodarczych, Rozpowszechnianie informacji biznesowych,
Rozpowszechnianie informacji handlowych, Rozpowszechnianie materiałów reklamowych i promocyjnych, Dostarczanie biznesowych informacji marketingowych, Gromadzenie
danych, Przetwarzanie danych, Komputerowe bazy danych,
Organizowanie i przeprowadzanie wydarzeń marketingowych i promocyjnych, Promowanie wydarzeń specjalnych,
Badania marketingowe w dziedzinie kosmetyków, artykułów
perfumeryjnych i produktów do pielęgnacji urody, Usługi
reklamowe dotyczące sprzedaży pojazdów mechanicznych,
Usługi reklamowe w zakresie sprzedaży towarów, Informacje na temat rankingu sprzedaży produktów, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z pojazdami, Usługi sprzedaży
online w związku z pojazdami, Usługi sprzedaży detalicznej
i online w związku z meblami, Usługi sprzedaży detalicznej
i online w związku z biżuterią, Usługi w zakresie analizy rynku dotyczące sprzedaży antyków, Organizowanie sprzedaży
w trybie aukcji i przetargów publicznych, Usługi sprzedaży
detalicznej i online w związku z wyposażeniem domu, Usługi sprzedaży detalicznej i online w związku ze sprzętem
sportowym, Usługi sprzedaży detalicznej i online w związku
ze sprzętem audiowizualnym, Usługi sprzedaży detalicznej
i online w związku ze sprzętem informatycznym, Dystrybucja materiałów reklamowych (ulotek, prospektów, broszur,
próbek, w szczególności do sprzedaży katalogowej dalekodystansowej) w kraju lub poza nim, 36 Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, Usługi w zakresie nieruchomości,
Usługi agencji nieruchomości związane z kupnem i sprzedażą budynków, Wynajem zakwaterowania [mieszkania], Usługi
nabywania nieruchomości, Organizowanie wynajmu nieruchomości, Usługi maklerów kupna i sprzedaży szlachetnych
kruszców, Udzielanie informacji dotyczących kwestii nieruchomości za pośrednictwem internetu, 38 Przekazywanie
i rozpowszechnianie informacji i danych za pośrednictwem
sieci komputerowych oraz Internetu, Zapewnianie dostępu
do baz danych, 39 Usługi rezerwacji wczasów i podróży,
Rezerwowanie podróży i wycieczek wakacyjnych, Organizo-

Nr ZT18/2022

wanie wczasów, Organizowanie wycieczek zagranicznych,
Organizowanie rejsów, Organizowanie podróży i rejsów,
Usługi doradztwa turystycznego i informacji turystycznej,
Organizacja wycieczek turystycznych, Udzielanie informacji
turystycznych za pośrednictwem globalnych sieci komputerowych, Organizacja wycieczek ze zwiedzaniem, Usługi
w zakresie planowania wycieczek, Zwiedzanie turystyczne,
zwiedzanie turystyczne z przewodnikiem, usługi organizowania wycieczek, 41 Udostępnianie publikacji on-line, Publikowanie czasopism w postaci elektronicznej w internecie,
Wydawanie czasopism, Multimedialne wydania czasopism,
Wypożyczanie czasopism, Organizowanie i prowadzenie
gier, konkursów i loterii, Organizowanie i przeprowadzanie
wydarzeń sportowych, kulturalnych i muzycznych, Organizacja imprez rozrywkowych, Usługi rekreacyjne związane
z pieszymi wędrówkami, Imprezy kulturalne, Usługi w zakresie kultury, 43 Hotele, hostele i pensjonaty, zakwaterowanie
wakacyjne i turystyczne, Organizowanie zakwaterowania dla
wczasowiczów, Tymczasowe zakwaterowanie, Świadczenie
usług w zakresie rezerwacji zakwaterowania w hotelach,
Usługi agencji podróży w zakresie dokonywania rezerwacji
hotelowych.
536728
(220) 2021 11 19
K&P MEDICAL GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) K&P Medical Group
(210)
(731)

(531) 26.11.02, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.04
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej
w zakresie aparatury i instrumentów medycznych, 37 Usługi w zakresie instalacji aparatury medycznej, wykonawstwo
budowlane w obiektach służby zdrowia, 44 Usługi medyczne, usługi klinik medycznych, zdalne monitorowanie danych
medycznych do diagnozowania medycznego i leczenia.
536742
(220) 2021 11 19
BT KAPITAŁ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Krotoszyn
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BROWAR 1896 KROTOSZYN MOCNE WIELKOPOLSKIE
PIWO BROWARU WIELKOPOLSKIEGO
W KROTOSZYNIE
(210)
(731)

(531)

05.03.11, 05.03.13, 09.01.10, 18.02.01, 25.01.15, 25.07.20,
24.11.25, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 32 Piwo.

Nr ZT18/2022

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

536946
(220) 2021 11 26
EQUELO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EQUELO

(210)
(731)

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.25
(510), (511) 7 Silniki do maszyn, Silniki do łodzi, Silniki statków powietrznych, Silniki do statków kosmicznych, Silniki
samolotów, Silniki morskie, Silniki elektryczne do maszyn,
Silniki elektryczne i części do nich, nie do pojazdów lądowych, Silniki napędowe, inne niż do pojazdów lądowych,
Mechanizmy napędowe, Urządzenia napędowe do maszyn,
Napęd silnikowy [inny niż do pojazdów lądowych], Elektryczne napędy do maszyn, Elektryczne mechanizmy napędowe
do maszyn, Elektryczne mechanizmy napędowe do pojazdów innych niż lądowe, Prądnice, Prądnice do pojazdów innych niż lądowe, Prądnice dla pojazdów lądowych, 12 Silniki
do samochodów, Silniki do pojazdów lądowych, Silniki elektryczne do pojazdów lądowych, Napędy elektryczne do pojazdów lądowych, Mechanizmy napędowe do pojazdów lądowych, Elektryczne mechanizmy napędowe do pojazdów
lądowych, 42 Opracowywanie silników, Projektowanie silników, Badania w dziedzinie budowy silnika, Usługi projektowania silników do pojazdów, Projektowanie systemów elektrycznych, Projektowanie płytek obwodów elektrycznych,
Tworzenie programów kontrolnych do kontroli operacji elektrycznych i modułów napędowych.
537210
(220) 2021 11 30
SZCZERBIŃSKA SYLWIA, SZCZERBIŃSKI PAWEŁ
PROMED OPTYK SPÓŁKA CYWILNA, Częstochowa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) promed optyk
(210)
(731)
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optyczne, Okulary korekcyjne, Okulary do czytania, Okulary
do uprawiania sportu, Okulary ochronne do ochrony oczu,
Okulary korekcyjne dla daltonistów, Okulary przeciwoślepieniowe, Okulary przeciwsłoneczne, Okulary przeciwsłoneczne na receptę, Oprawki do okularów, Oprawki do okularów
słonecznych, Binokle, Oprawki do binokli, Gogle, Artykuły
optyczne, Artykuły korekcyjne, Etui na okulary, Woreczki
na okulary, Futerały na okulary, Szkła kontaktowe, Soczewki
[szkła] optyczne, Kolorowe szkła kontaktowe, Zestawy soczewek [wzierniki, okulary], Szkła przeciwsłoneczne nakładane na okulary, Szklane soczewki optyczne, Pojemniczki
na szkła kontaktowe, Przenośne pojemniczki na szkła kontaktowe, Szkła okularowe pokryte powłoką antyrefleksyjną,
Części do okularów, Smycze, rzemienie i łańcuszki do okularów, Sznurki do okularów przeciwsłonecznych, Noski
do okularów, Zauszniki do okularów, Półfabrykaty soczewek
do korekcji wzroku, Osłony boczne do okularów, Urządzenia
do mycia szkieł kontaktowych, 44 Usługi badania wzroku
[zakłady optyczne], Usługi przesiewowych badań wzroku,
Usługi optyczne, Usługi okulistyczne, Usługi laserowej korekty wzroku, Diagnozowanie i badanie wzroku, Komputerowe
badanie wzroku, Usługi kosmetyki okulistycznej, Dopasowywanie okularów, Dopasowywanie soczewek kontaktowych,
Dopasowywanie soczewek optycznych, Badania w zakresie
diagnozy stanu zdrowia, Usługi w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi, Usługi klinik zdrowia [medyczne], Dostarczanie
informacji dotyczących zdrowia, Profesjonalne doradztwo
w zakresie zdrowia, Doradztwo dotyczące ochrony zdrowia,
Doradztwo w zakresie pomocy medycznej, Opieka medyczna i zdrowotna, Optometria, Wypożyczanie sprzętu medycznego i służącego ochronie zdrowia.
(210) 537532
(220) 2021 12 09
(731) August Storck KG, Berlin, DE
(540) (znak słowny)
(540) nimm 2 Śmiejżelki Kwaśne Gwiazdki
(510), (511) 30 Słodycze, Wyroby cukiernicze, Gumy i żelki
owocowe, Pianki, Czekolada, Wyroby czekoladowe, Ciasta,
Lody, Popcorn.
(210) 537533
(220) 2021 12 09
(731) August Storck KG, Berlin, DE
(540) (znak słowny)
(540) nimm 2 Śmiejżelki Mlekosmici
(510), (511) 30 Słodycze, Wyroby cukiernicze, Gumy i żelki
owocowe, Pianki, Czekolada, Wyroby czekoladowe, Ciasta,
Lody, Popcorn.

(531) 29.01.13, 27.05.05, 26.11.01, 16.03.13
(510), (511) 35 Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, Reklama on-line w sieci komputerowej, Reklama
w prasie popularnej i profesjonalnej, Reklama w Internecie
dla osób trzecich, Reklama w czasopismach, broszurach i gazetach, Reklama poprzez wszystkie publiczne środki komunikacji, Pokazy do celów promocyjnych i reklamowych, Usługi
programów lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych, Obsługa programów lojalnościowych, Promowanie towarów i usług osób trzecich za pośrednictwem programów
kart lojalnościowych, Administrowanie programów lojalnościowych obejmujących zniżki lub zachęty, Usługi handlu
detalicznego w zakresie preparatów i urządzeń farmaceutycznych i materiałów medycznych, Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem medycznym, Usługi sprzedaży świadczone przez salon optyczny, Usługi prowadzenia
sklepów i hurtowni z artykułami optycznymi, Sprzedaż hurtowa i detaliczna następujących towarów: Okulary, Okulary

537579
(220) 2021 12 10
WĄSIKIEWICZ DARIUSZ, WĄSIKIEWICZ RADOSŁAW,
WĄSIKIEWICZ MATEUSZ ASEPTA SPÓŁKA CYWILNA,
Bielsko-Biała
(540) (znak słowny)
(540) Depresan F17
(510), (511) 5 Preparaty i artykuły higieniczne, Preparaty i artykuły medyczne i weterynaryjne, Suplementy diety i preparaty dietetyczne, Mydła i detergenty lecznicze i odkażające,
Środki dezynfekcyjne i antyseptyczne, Substancje chłonne
do higieny osobistej, Higieniczne środki nawilżające, Lecznicze
suche szampony, Preparaty chemiczne do celów sanitarnych,
Produkty higieniczne do celów medycznych, Antybakteryjne
płyny do rąk, Antyseptyczne preparaty do mycia, Antyseptyczne preparaty do pielęgnacji ciała, Antyseptyczne preparaty
oczyszczające, Antyseptyki, Chusteczki antybakteryjne, Chusteczki do celów medycznych, Chusteczki odkażające, Lecz(210)
(731)
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niczy środek do mycia rąk, Maści antyseptyczne, Nasączone
chusteczki lecznicze, Preparaty antybakteryjne, Preparaty antyseptyczne, Preparaty do dezynfekcji rąk, Środki bakteriobójcze,
Spraye antybakteryjne, Środki odkażające, Środki odkażające
do użytku domowego, Substancje sterylizujące, Dietetyczna
żywność do celów medycznych, Białkowe suplementy diety,
Dietetyczna żywność przystosowana do celów medycznych,
Dietetyczne dodatki do żywności, Dietetyczne preparaty żywnościowe przystosowane do celów medycznych, Dietetyczne
środki spożywcze do celów medycznych, Dodatki dietetyczne
do użytku medycznego, Dodatki dietetyczne w formie napojów, Dodatki witaminowe, Dodatki witaminowe i mineralne,
Dodatki witaminowe w płynie, Ekstrakty z kory do użytku nutraceutycznego, Dodatki do żywności do celów niemedycznych, Herbata lecznicza, Jedzenie liofilizowane przystosowane
do celów medycznych, Krople witaminowe, Mieszane preparaty witaminowe, Mieszanki do picia będące suplementami diety,
Mieszanki do picia w proszku z dodatkami odżywczymi, Mieszanki do picia w proszku będące suplementami diety o smaku owocowym, Mięta do celów farmaceutycznych, Mineralne
suplementy diety, Mineralne suplementy diety dla ludzi, Mineralne suplementy odżywcze, Multiwitaminy, Mleczko pszczele
do celów medycznych, Musujące tabletki witaminowe, Napoje stosowane w lecznictwie, Napoje witaminizowane, Napoje
wzbogacone witaminami do celów medycznych, Napoje z dodatkami dietetycznymi, Nośniki uwalniające substancje czynne
w formie rozpuszczalnych warstw ułatwiających uwalnianie
suplementów odżywczych, Odżywcze mieszanki do picia
do stosowania jako zamienniki posiłków, Odżywcze suplementy diety, Preparaty dietetyczne dla dzieci, Preparaty dietetyczne do użytku medycznego, Preparaty dietetyczne i odżywcze,
Preparaty multiwitaminowe, Preparaty nutraceutyczne dla ludzi, Preparaty witaminowe, Preparaty stosowane jako dodatki
do żywności dla ludzi [lecznicze], Preparaty witaminowe i mineralne, Preparaty witaminowe w postaci suplementów diety,
Preparaty wzbogacające organizm w niezbędne witaminy
i mikroelementy, Probiotyki (suplementy), Produkty dietetyczne
do celów medycznych, Przeciwutleniacze, Przeciwutleniacze
do użytku leczniczego, Przeciwutleniacze do użytku dietetycznego, Przeciwutleniacze uzyskane z ziół, Przeciwutleniające suplementy diety, Przeciwutleniające suplementy, Skrobia
do celów dietetycznych, Sole wód mineralnych, Suplementy
dietetyczne i odżywcze, Suplementy diety, Suplementy diety
dla ludzi, Suplementy diety dla ludzi i zwierząt, Suplementy diety dla ludzi nieprzeznaczone do celów leczniczych, Suplementy diety do użytku dietetycznego, Suplementy diety do użytku
medycznego, Suplementy diety o działaniu kosmetycznym,
Suplementy diety poprawiające kondycję i wytrzymałość, Suplementy diety w płynie, Suplementy mineralne do żywności,
Suplementy prebiotyczne, Suplementy witaminowe w postaci plastrów, Suplementy wzmacniające zawierające preparaty
parafarmaceutyczne stosowane profilaktycznie i dla rekonwalescentów, Suplementy ziołowe, Suplementy ziołowe w płynie,
Suplementy żywnościowe, Tabletki witaminowe, Tran, Witaminy i preparaty witaminowe, Zdrowotne suplementy diety
sporządzone głównie z minerałów, Żelki witaminowe, Ziołowe
dodatki dietetyczne dla osób ze specjalnymi wymaganiami dietetycznymi, Ziołowe suplementy diety dla osób o szczególnych
wymaganiach dietetycznych, Żywność dietetyczna do celów
leczniczych, Żywność dla diet medycznych, Żywność homogenizowana przystosowana do celów medycznych, Żywność
liofilizowana przystosowana do celów medycznych.
(210) 537949
(220) 2021 12 20
(731) TARNAWSKI ZBIGNIEW ADVENTURE, Katowice
(540) (znak słowny)
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(540) ADV TRAVEL
(510), (511) 39 Usługi turystyczne, Wycieczki i wyprawy motocyklowe, Usługi wynajmu pojazdów, Usługi w zakresie wynajmu i wypożyczania samochodów i motocykli, Zwiedzanie
turystyczne, Transport, Transport pasażerski, Wypożyczanie
środków transportu, Czarterowanie pojazdów podróżnych,
Usługi lokalizacji pojazdów, Wypożyczanie części pojazdów,
Nawigacja (ustalanie położenia, wytyczanie trasy), Usługi
w zakresie prowadzenia akcji ratunkowych, pomocy drogowej, holowania i ratownictwa, Akcje ratunkowe, holowanie
i ratownictwo, Przewożenie i dostarczanie towarów, Transport pasażerski, Parkowanie, przechowywanie pojazdów,
Usługi kierowców, Usług pomocy drogowej w zakresie holowania, dostawy kluczyków, Wynajem sprzętu GPS do celów
nawigacyjnych, Organizowanie wycieczek turystycznych,
Usługi biur podróży, Planowanie tras podróży, Usługi zarządzania transportem, mianowicie planowanie i koordynowanie w zakresie transportu osób na rzecz osób trzecich, Usługi rezerwacji online transportu, Usługi biura turystycznego
w celu rezerwacji podróży, Udzielanie informacji dotyczących podróży, Informacja turystyczna, Konsultacje w zakresie
transportu, informacja o transporcie, Udzielanie informacji
o samochodach do wynajęcia za pośrednictwem Internetu,
Informacje, doradztwo i konsultacje w zakresie ww. usług.
(210) 538038
(220) 2021 12 21
(310) 90/785, 583
(320) 2021 06 21
(330) US
(731) Artivion, Inc., Kennesaw, US
(540) (znak słowny)
(540) ARTIVION
(510), (511) 5 Kleje biologiczne do użytku chirurgicznego
i klinicznego, a także aplikatory, dozowniki i końcówki do rozprowadzania klejów biologicznych, Hemostaty wchłanialne
do użytku chirurgicznego i klinicznego, a także aplikatory, dozowniki i końcówki do rozprowadzania hemostatów
wchłanialnych, 10 Urządzenia medyczne, Uszczelniacze
i opatrunki chirurgiczne, Lasery sercowe, Aparatura i instrumenty chirurgiczne, Implanty chirurgiczne, Protezy zastawek
serca, 40 Usługi powlekania węglem pirolitycznym wyrobów
medycznych, 41 Usługi edukacyjne, mianowicie zapewnianie szkoleń, mentoringu i pomocy w dziedzinie urządzeń
medycznych, procedur chirurgicznych, prób klinicznych
i opieki zdrowotnej, Usługi dydaktyczne i szkoleniowe, mianowicie kursy, zajęcia, lekcje i seminaria związane z użytkowaniem i obsługą urządzeń medycznych, przetwarzaniem
i konserwacją kriogeniczną tkanek biologicznych, powstałych przetworzonych tkanek biologicznych, oraz opieki zdrowotnej, Usługi edukacyjne, mianowicie prowadzenie zajęć,
seminariów i wykładów, wszystko w dziedzinie diagnozowania i leczenia zaburzeń i nieprawidłowości naczyniowych
i tętniczych, Edukacja w postaci zajęć, seminariów i szkoleń
w zakresie konserwowanych ludzkich tkanek serca i naczyń,
klejów i uszczelniaczy chirurgicznych, protez zastawek serca, laserów sercowych i innych urządzeń medycznych, Udostępnianie online publikacji medycznych nie do pobrania
na temat konserwowanych ludzkich tkanek serca i naczyń,
przylepców i uszczelniaczy chirurgicznych, protez zastawek
serca, laserów sercowych i innych urządzeń medycznych
za pośrednictwem internetowej bazy danych z możliwością
przeszukiwania, 42 Usługi naukowe i technologiczne oraz
badania i projektowanie związane z wyrobami medycznymi,
przetwarzaniem i konserwacją kriogeniczną tkanki biologicznej i powstałych przetworzonych tkanek biologicznych,
44 Usługi medyczne związane z przetwarzaniem tkanki
biologicznej, Usługi medyczne związane z projektowaniem
urządzeń medycznych, Udostępnianie informacji online

Nr ZT18/2022

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

w dziedzinie medycyny, Medyczne i chirurgiczne usługi diagnostyczne, mianowicie diagnostyka medyczna zaburzeń
i nieprawidłowości naczyniowych i tętniczych, Przetwarzanie i konserwacja kriogeniczna tkanek biologicznych i wynikających z nich przetworzonych tkanek biologicznych, mianowicie tkanki sercowej i naczyniowej.
(210) 538300
(220) 2021 12 30
(731) BRUDZIŃSKA SANDRA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) SD Models
(510), (511) 35 Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, Doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie reklamy,
marketingu i promocji, Usługi public relations, Agencje reklamowe, Agencja public relations, Marketing internetowy, Marketing opierający się na współpracy z influencerem [Influencer marketing], Modelki i modele do celów reklamowych
i promocji sprzedaży, Negocjowanie kontraktów reklamowych, Organizacja pokazów mody do celów promocji sprzedaży, Produkcja reklam, Promocja towarów przy pomocy
influencerów, Promowanie projektów innych osób poprzez
udostępnianie portfolio online za pośrednictwem strony internetowej, Promowanie towarów i usług osób trzecich w Internecie, Przygotowywanie kampanii reklamowych, Reklama
i marketing, Reklama poprzez wszystkie publiczne środki
komunikacji, Reklama w Internecie dla osób trzecich, Usługi
agencji modelek i modeli związane z reklamą, Usługi agencji modelek i modeli do celów reklamowych, Usługi agencji modelek i modeli do celów promocji sprzedaży, Usługi
agencji modelek i modeli związane z promocją sprzedaży,
Usługi agencji modelek i modeli, Usługi agencji w zakresie
promowania osobistości świata sportu, Usługi marketingowe, Usługi modelek i modeli do celów reklamowych lub
promocji sprzedaży, Usługi promocyjne i reklamowe, Usługi
reklamowe, Usługi reklamowe i marketingowe świadczone
za pomocą mediów społecznościowych.
(210) 538501
(220) 2022 01 07
(731) STAWOWIAK OSKAR, Niepołomice
(540) (znak słowny)
(540) ALCHERBARIUM
(510), (511) 1 Substancje, materiały i preparaty chemiczne
oraz surowce naturalne, detergenty przeznaczone dla procesów produkcyjnych i przemysłu, 3 Kosmetyki, w tym między
innymi 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, Nielecznicze
środki do higieny intymnej, Środki do opalania i chroniące przed
promieniowaniem ultrafioletowym, Środki samoopalające, Preparaty do depilacji, Nielecznicze pudry higieniczne, 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,
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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.
538962
(220) 2022 01 21
PRYMAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jastrzębie Zdrój
(540) (znak słowny)
(540) MUCHRZANDA
(510), (511) 29 Mięso i wędliny, Ryby, Drób, Dziczyzna, Ekstrakty mięsne, Warzywa konserwowane, Warzywa mrożone,
Warzywa gotowane, Warzywa suszone, Owoce konserwowane, Mrożone owoce, Owoce gotowane, Suszone owoce,
Kandyzowane owoce, Owoce lukrowane, Galaretki, dżemy,
kompoty, pasty owocowe i warzywne, Jaja, Mleko, Mleczne
produkty, Oleje i tłuszcze jadalne, Buliony, Koncentraty rosołowe, Chipsy ziemniaczane, Grzyby konserwowane, Suszone
grzyby jadalne, Napoje mleczne, Napoje mleczne z przewagą mleka, Migdały spreparowane, Orzechy preparowane, Sałatki owocowe, Sałatki warzywne, Placki ziemniaczane, Przecier pomidorowy, Pyłki kwiatowe jako żywność, Soki roślinne
do gotowania, Żywność przygotowywana z ryb, Produkty
serowarskie, Skórki owocowe, Wodorosty jadalne, Zupy,
Składniki do sporządzania zup, Żelatyna, Zagęszczone sosy
pomidorowe, Dipy, Ekstrakty do zup, Koncentraty zup, Pasty
do zup, 30 Kawa, Herbata, Kakao, Ryż, Tapioka, Sago, Kawa
nienaturalna, Mąka spożywcza, Chleb, Wyroby cukiernicze,
Słodycze bez cukru, Słodycze czekoladowe, Słodycze gotowane, Słodycze lodowe, Słodycze nielecznicze, Słodycze
owocowe, Lody spożywcze, Miód, Melasa Drożdże, Proszek
do pieczenia, Musztarda, Ocet, Sosy [przyprawy] Przyprawy,
Lód, Preparaty aromatyczne do żywności, Bułka tarta, Bułki
Chipsy na bazie zbóż, Chrupki zbożowe, Ciasta, Ciastka, Cukierki, Napoje czekoladowe, Napoje na bazie kakao, Nielecznicze napoje na bazie herbaty, Esencje do żywności (z wyjątkiem esencji eterycznych i olejów eterycznych), Nielecznicze
wyroby cukiernicze w formie galaretki, Wyroby z kakao, Kanapki, Kasze spożywcze, Ketchup, Sól kuchenna, Kukurydza
mielona, Kukurydza prażona [popcorn], Kukurydza palona,
Lody w proszku, Majonez, Makarony, Potrawy na bazie mąki,
Muesli, Naleśniki, Napary inne niż do celów leczniczych, Czekoladowe ozdoby do ciast, Dekoracje cukiernicze do ciast,
Paszteciki, Suche i świeże makarony, kluski i pierogi, Pizza,
Płatki zbożowe, Płatki kukurydziane, Sosy na bazie pomidorów, Ciasto w proszku, Puddingi, Sosy do sałatek, Produkty
żywnościowe na bazie zbóż przeznaczone do spożycia przez
ludzi, Słodziki naturalne, Słodkie sosy do deserów na bazie
mleka i żółtek (custard), Suchary, Tarty, Tortille, Zagęszczacze
stosowane przy gotowaniu produktów spożywczych, Zioła
konserwowane, Zioła suszone, Sosy chrzanowe, Sosy curry,
Sosy do gotowania, Sosy do kurczaka, Sosy do makaronów,
Sosy do mięsa z grilla, Sosy do mrożonych ryb, Sosy do pizzy, Sosy do polewania potraw, Sosy do ryżu, Sosy grzybowe,
Sosy na bazie majonezu, Sosy owocowe, Sosy w proszku,
Sosy zagęszczone, Sosy ziołowe, Sproszkowane sosy w postaci granulowanej, Pasty warzywne [sosy], Chutney [ostry,
gęsty sos], Koncentraty warzywne stosowane jako przyprawy, Majonez wegański, Marynaty, Mieszanki do sporządzania
sosów, Pesto [sos], Przeciery warzywne [sosy], Sos sojowy.
(210)
(731)
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539017
(220) 2022 01 24
NOA CLINIC - USŁUGI MEDYCZNE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NOA clinic
(210)
(731)

Nr ZT18/2022

(531) 26.04.02, 26.04.05, 26.04.12, 26.04.22, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 16 Artykuły biurowe, Albumy fotograficzne i kolekcjonerskie, Artykuły papiernicze, Artykuły do korektorowania i ścierania, Artykuły do pisania i stemplowania, Kleje
do materiałów papierniczych lub do użytku domowego, Materiały drukowane, Materiały i środki dla artystów i do dekoracji, Materiały piśmienne i wyposażenie edukacyjne, Torebki
oraz artykuły do pakowania i przechowywania z papieru,
kartonu lub tworzyw sztucznych, Kolorowanki, Wycinanki:
markety, pisaki, Kredki do kolorowania, Taśma klejąca, Przybory szkolne, Piórniki, 18 Torby szkolne, Tornistry szkolne.
539083
(220) 2022 01 25
JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA,
Kostrzyn
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Kayet OFFICE
(210)
(731)

(531) 26.04.22, 27.05.01, 27.05.08, 01.15.15, 29.01.12, 27.01.25
(510), (511) 44 Usługi medyczne, Usługi klinik medycznych,
Fizjoterapia, Chirurgia plastyczna.
539081
(220) 2022 01 25
JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA,
Kostrzyn
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Kayet ART
(210)
(731)

(531) 26.04.02, 26.04.12, 26.04.22, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 16 Artykuły biurowe, Albumy fotograficzne i kolekcjonerskie, Artykuły papiernicze, Artykuły do korektorowania i ścierania, Artykuły do pisania i stemplowania, Kleje
do materiałów papierniczych lub do użytku domowego, Materiały drukowane, Materiały i środki dla artystów i do dekoracji, Materiały piśmienne i wyposażenie edukacyjne, Torebki
oraz artykuły do pakowania i przechowywania z papieru,
kartonu lub tworzyw sztucznych, Zeszyty, Kolorowanki, Wycinanki, Markery, pisaki, Kredki do kolorowania, Taśma klejąca,
Przybory szkolne, Piórniki, Płótna dla artystów, Sztalugi dla
artystów, Pędzle malarskie dla artystów, Ołówki dla artystów,
Płótno w arkuszach dla artystów, Materiały do modelowania
dla artystów, Węgiel rysunkowy dla artystów.

(531) 26.04.02, 26.04.05, 26.04.12, 26.04.22, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 16 Artykuły biurowe, Albumy fotograficzne i kolekcjonerskie, Artykuły papiernicze, Artykuły do korektorowania i ścierania, Artykuły do pisania i stemplowania, Kleje
do materiałów papierniczych lub do użytku domowego, Materiały drukowane, Materiały i środki dla artystów i do dekoracji, Materiały piśmienne i wyposażenie edukacyjne, Torebki
oraz artykuły do pakowania i przechowywania z papieru,
kartonu lub tworzyw sztucznych, Kolorowanki, Wycinanki,
Markety, pisaki, Kredki do kolorowania, Taśma klejąca, Przybory szkolne, Piórniki.
(210)
(731)
(540)
(540)

539203
(220) 2022 01 29
STOWARZYSZENIE KLUB SPORTOWY PROCH, Pionki
(znak słowno-graficzny)
KS PROCH 1926

539082
(220) 2022 01 25
JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA,
Kostrzyn
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Kayet KIDS
(210)
(731)

(531) 24.01.05, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 14 Odznaki pamiątkowe, Medale pamiątkowe,
Wyroby jubilerskie, 16 Albumy fotograficzne i kolekcjonerskie, Drukowane książki, czasopisma, gazety i inne media
papierowe, Materiały szkoleniowe i instruktażowe, Afisze,
plakaty, 25 Bandany, Bandany na szyję, Czapki i czapeczki sportowe, Buty piłkarskie, Bielizna, Bielizna funkcjonalna,
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Funkcjonalne koszulki termoaktywne, Funkcjonalne spodnie
termoaktywne, Akcesoria na szyję, Bezrękawniki, Bluzy dresowe, Bluzy sportowe, Bluzy sportowe z kapturem, Chustki
na głowę, Garnitury w sportowym stylu, Kamizelki, Koszulki
piłkarskie, Koszulki polo, Koszulki sportowe z krótkimi rękawami, Krawaty, Krótkie spodnie, Kurtki, Kurtki jako odzież
sportowa, Odzież codzienna, Odzież gimnastyczna, Odzież
sportowa, Płaszcze sportowe, Skarpety sportowe, Spodnie
sportowe, Stroje sportowe, Topy sportowe do rozgrzewki,
35 Dystrybucja broszur reklamowych, Dystrybucja materiałów promocyjnych, Dystrybucja tekstów reklamowych,
Rozpowszechnianie materiałów reklamowych w internecie,
Rozpowszechnianie reklam poprzez Internet, Oferowanie
i wynajem przestrzeni reklamowej, czasu reklamowego
i mediów na reklamy, Dostarczanie powierzchni reklamowych w globalnej sieci komputerowej, Zapewnianie przestrzeni reklamowej w czasopismach, gazetach i magazynach, 41 Udostępnianie elektronicznych publikacji on-line,
Udostępnianie publikacji on-line, Udostępnianie publikacji
elektronicznych, Dostarczanie informacji na temat aktywności sportowych, Edukacja sportowa, Fitness kluby, Informacje
na temat sportu, Kursy szkoleniowe dotyczące zajęć sportowych, Nauczanie gry w piłkę nożną, Nauka w zakresie sportu,
Obozy sportowe, Obsługa obiektów sportowych, Organizacja i przeprowadzanie wydarzeń sportowych, Organizacja
imprez i konkursów sportowych, Organizacja imprez sportowych w dziedzinie piłki nożnej, Organizowanie, przygotowywanie i prowadzenie meczów piłki nożnej, Rezerwowanie
obiektów sportowych, Udostępnianie obiektów i sprzętu dla
klubów sportowych, Usługi klubów zdrowia [fitness], Usługi
siłowni, Usługi informacyjne w zakresie biletów na wydarzenia sportowe, Usługi kas biletowych.
539553
(220) 2022 02 07
WĄSIKIEWICZ DARIUSZ, WĄSIKIEWICZ RADOSŁAW,
WĄSIKIEWICZ MATEUSZ ASEPTA SPÓŁKA CYWILNA,
Bielsko-Biała
(540) (znak słowny)
(540) Kolendrosan
(510), (511) 5 Preparaty i artykuły medyczne i weterynaryjne, Suplementy diety i preparaty dietetyczne, Maści antyseptyczne, Preparaty antybakteryjne, Preparaty antyseptyczne,
Środki bakteriobójcze, Spraye antybakteryjne, Dietetyczna
żywność do celów medycznych, Białkowe suplementy diety,
Dietetyczna żywność przystosowana do celów medycznych,
Dietetyczne dodatki do żywności, Dietetyczne preparaty
żywnościowe przystosowane do celów medycznych, Dietetyczne środki spożywcze do celów medycznych, Dodatki
dietetyczne do użytku medycznego, Dodatki dietetyczne
w formie napojów, Dodatki witaminowe, Dodatki witaminowe i mineralne, Dodatki witaminowe w płynie, Ekstrakty
z kory do użytku nutraceutycznego, Dodatki do żywności
do celów niemedycznych, Herbata lecznicza, Jedzenie liofilizowane przystosowane do celów medycznych, Krople witaminowe, Mieszane preparaty witaminowe, Mieszanki do picia będące suplementami diety, Mieszanki do picia w proszku z dodatkami odżywczymi, Mieszanki do picia w proszku
będące suplementami diety o smaku owocowym, Mięta
do celów farmaceutycznych, Mineralne suplementy diety,
Mineralne suplementy diety dla ludzi, Mineralne suplementy
odżywcze, Multiwitaminy, Mleczko pszczele do celów medycznych, Musujące tabletki witaminowe, Napoje stosowane
w lecznictwie, Napoje witaminizowane, Napoje wzbogacone witaminami do celów medycznych, Napoje z dodatkami
dietetycznymi, Nośniki uwalniające substancje czynne w formie rozpuszczalnych warstw ułatwiających uwalnianie suple(210)
(731)
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mentów odżywczych, Odżywcze mieszanki do picia do stosowania jako zamienniki posiłków, Odżywcze suplementy
diety, Preparaty dietetyczne dla dzieci, Preparaty dietetyczne
do użytku medycznego, Preparaty dietetyczne i odżywcze,
Preparaty multiwitaminowe, Preparaty nutraceutyczne dla
ludzi, Preparaty witaminowe, Preparaty stosowane jako dodatki do żywności dla ludzi [lecznicze], Preparaty witaminowe i mineralne, Preparaty witaminowe w postaci suplementów diety, Preparaty wzbogacające organizm w niezbędne
witaminy i mikroelementy, Probiotyki (suplementy), Produkty dietetyczne do celów medycznych, Przeciwutleniacze,
Przeciwutleniacze do użytku leczniczego, Przeciwutleniacze
do użytku dietetycznego, Przeciwutleniacze uzyskane z ziół,
Przeciwutleniające suplementy diety, Przeciwutleniające suplementy, Sole wód mineralnych, Suplementy dietetyczne
i odżywcze, Suplementy diety, Suplementy diety dla ludzi,
Suplementy diety dla ludzi i zwierząt, Suplementy diety dla
ludzi nieprzeznaczone do celów leczniczych, Suplementy
diety do użytku dietetycznego, Suplementy diety do użytku
medycznego, Suplementy diety o działaniu kosmetycznym,
Suplementy diety poprawiające kondycję i wytrzymałość,
Suplementy diety w płynie, Suplementy mineralne do żywności, Suplementy prebiotyczne, Suplementy witaminowe
w postaci plastrów, Suplementy wzmacniające zawierające
preparaty parafarmaceutyczne stosowane profilaktycznie
i dla rekonwalescentów, Suplementy ziołowe, Suplementy
ziołowe w płynie, Suplementy żywnościowe, Tabletki witaminowe, Witaminy i preparaty witaminowe, Zdrowotne
suplementy diety sporządzone głównie z minerałów, Żelki
witaminowe, Ziołowe dodatki dietetyczne dla osób ze specjalnymi wymaganiami dietetycznymi, Ziołowe suplementy
diety dla osób o szczególnych wymaganiach dietetycznych,
Żywność dietetyczna do celów leczniczych, Żywność dla
diet medycznych, Żywność homogenizowana przystosowana do celów medycznych, Żywność liofilizowana przystosowana do celów medycznych, Maści do celów farmaceutycznych, Maści lecznicze, Maści o właściwościach leczniczych,
Maści przeciwzapalne.
539554
(220) 2022 02 07
WĄSIKIEWICZ DARIUSZ, WĄSIKIEWICZ RADOSŁAW,
WĄSIKIEWICZ MATEUSZ ASEPTA SPÓŁKA CYWILNA,
Bielsko-Biała
(540) (znak słowny)
(540) Kolendrosan R51
(510), (511) 5 Preparaty i artykuły medyczne i weterynaryjne, Suplementy diety i preparaty dietetyczne, Maści antyseptyczne, Preparaty antybakteryjne, Preparaty antyseptyczne,
Środki bakteriobójcze, Spraye antybakteryjne, Dietetyczna
żywność do celów medycznych, Białkowe suplementy diety,
Dietetyczna żywność przystosowana do celów medycznych,
Dietetyczne dodatki do żywności, Dietetyczne preparaty
żywnościowe przystosowane do celów medycznych, Dietetyczne środki spożywcze do celów medycznych, Dodatki
dietetyczne do użytku medycznego, Dodatki dietetyczne
w formie napojów, Dodatki witaminowe, Dodatki witaminowe i mineralne, Dodatki witaminowe w płynie, Ekstrakty
z kory do użytku nutraceutycznego, Dodatki do żywności
do celów niemedycznych, Herbata lecznicza, Jedzenie liofilizowane przystosowane do celów medycznych, Krople witaminowe, Mieszane preparaty witaminowe, Mieszanki do picia będące suplementami diety, Mieszanki do picia w proszku z dodatkami odżywczymi, Mieszanki do picia w proszku
będące suplementami diety o smaku owocowym, Mięta
do celów farmaceutycznych, Mineralne suplementy diety,
Mineralne suplementy diety dla ludzi, Mineralne suplementy
(210)
(731)
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odżywcze, Multiwitaminy, Mleczko pszczele do celów medycznych, Musujące tabletki witaminowe, Napoje stosowane
w lecznictwie, Napoje witaminizowane, Napoje wzbogacone witaminami do celów medycznych, Napoje z dodatkami
dietetycznymi, Nośniki uwalniające substancje czynne w formie rozpuszczalnych warstw ułatwiających uwalnianie suplementów odżywczych, Odżywcze mieszanki do picia do stosowania jako zamienniki posiłków, Odżywcze suplementy
diety, Preparaty dietetyczne dla dzieci, Preparaty dietetyczne
do użytku medycznego, Preparaty dietetyczne i odżywcze,
Preparaty multiwitaminowe, Preparaty nutraceutyczne dla
ludzi, Preparaty witaminowe, Preparaty stosowane jako dodatki do żywności dla ludzi [lecznicze], Preparaty witaminowe i mineralne, Preparaty witaminowe w postaci suplementów diety, Preparaty wzbogacające organizm w niezbędne
witaminy i mikroelementy, Probiotyki (suplementy), Produkty dietetyczne do celów medycznych, Przeciwutleniacze,
Przeciwutleniacze do użytku leczniczego, Przeciwutleniacze
do użytku dietetycznego, Przeciwutleniacze uzyskane z ziół,
Przeciwutleniające suplementy diety, Przeciwutleniające suplementy, Sole wód mineralnych, Suplementy dietetyczne
i odżywcze, Suplementy diety, Suplementy diety dla ludzi,
Suplementy diety dla ludzi i zwierząt, Suplementy diety dla
ludzi nieprzeznaczone do celów leczniczych, Suplementy
diety do użytku dietetycznego, Suplementy diety do użytku
medycznego, Suplementy diety o działaniu kosmetycznym,
Suplementy diety poprawiające kondycję i wytrzymałość,
Suplementy diety w płynie, Suplementy mineralne do żywności, Suplementy prebiotyczne, Suplementy witaminowe
w postaci plastrów, Suplementy wzmacniające zawierające
preparaty parafarmaceutyczne stosowane profilaktycznie
i dla rekonwalescentów, Suplementy ziołowe, Suplementy
ziołowe w płynie, Suplementy żywnościowe, Tabletki witaminowe, Witaminy i preparaty witaminowe, Zdrowotne
suplementy diety sporządzone głównie z minerałów, Żelki
witaminowe, Ziołowe dodatki dietetyczne dla osób ze specjalnymi wymaganiami dietetycznymi, Ziołowe suplementy
diety dla osób o szczególnych wymaganiach dietetycznych,
Żywność dietetyczna do celów leczniczych, Żywność dla
diet medycznych, Żywność homogenizowana przystosowana do celów medycznych, Żywność liofilizowana przystosowana do celów medycznych, Maści do celów farmaceutycznych, Maści lecznicze, Maści o właściwościach leczniczych,
Maści przeciwzapalne.
539681
(220) 2022 02 09
ICM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LYCANNA
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 05.13.25
(510), (511) 3 Kosmetyki, Kosmetyki naturalne, Kosmetyki
do makijażu, Kremy do ciała, Kremy do twarzy, Toniki do twarzy, Peelingi do twarzy, Żele do twarzy, Żele do ciała, Maski
kosmetyczne, Mleczka kosmetyczne, Szampony, Mydła, Kosmetyki w formie olejków, Pudry, Lakiery do paznokci, Lakiery do włosów, Farby do włosów, Preparaty do golenia, Preparaty do kąpieli, Preparaty do pielęgnacji jamy ustnej, Wody
kolońskie, Perfumy, Preparaty do demakijażu, 21 Przybory
kosmetyczne do higieny i pielęgnacji ciała, 35 Usługi sprze-
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daży detalicznej i hurtowej w zakresie kosmetyków i przyborów do higieny i pielęgnacji ciała, Usługi sprzedaży świadczone on-line w zakresie kosmetyków i przyborów do higieny
i pielęgnacji ciała.
539731
(220) 2022 02 10
ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO ŚNIEŻKA
SPÓŁKA AKCYJNA, Świebodzice
(540) (znak słowny)
(540) Śnieżka michałki vege
(510), (511) 30 Wyroby cukiernicze, Wyroby cukiernicze
z czekolady, Słodkie wyroby cukiernicze (nie dla celów medycznych), Orzechowe wyroby cukiernicze, Czekoladowe
wyroby cukiernicze nielecznicze, Wyroby cukiernicze na bazie orzechów arachidowych, Czekoladki, Czekoladki z nadzieniem, Cukierki czekoladowe, Ciastka czekoladowe, Słodycze
czekoladowe, Ciasteczka, Batoniki, Batoniki cukiernicze.
(210)
(731)

(210) 539851
(220) 2022 02 15
(731) ŁYSOŃ BARBARA, Sułkowice
(540) (znak słowny)
(540) Bee&Love
(510), (511) 14 Biżuteria, Artykuły ozdobne [ozdoby lub
biżuteria] do użytku osobistego, Wyroby jubilerskie, Pudełka na biżuterię [szkatułki lub puzderka], Wisiorki do kluczy
(ozdoby lub breloczki), Figurki ozdobne wykonane z metali
szlachetnych.
539897
(220) 2022 02 15
ALEX MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zakopane
(540) (znak słowny)
(540) RADIO ALEX
(510), (511) 9 Anteny, Aparaty do przetwarzania informacji,
Aparaty do rejestracji dźwięku, Aparaty fotograficzne audiowizualne, Urządzenia do nauki, Drukarki komputerowe, Dyktafony, Dyski do nagrywania dźwięku i obrazu takie jak: płyty
CD, płyty DVD, płyty video CD, Dyski kompaktowe, Dyski
komputerowe, Dyski magnetyczne, Dyski obliczeniowe, Dyski optyczne, Dyski optyczne komputerowe, Dyski optyczne
z nagraniami audio, Dyskietki, Dystrybutory dysków komputerowych, Elektroniczne magnetyczne nośniki z nagraniami,
Elektroniczne procesory tekstu, Filmy [błony] naświetlone,
Filmy kinematograficzne, Filmy kinematograficzne naświetlone, Filmy rysunkowe animowane, Filmy wideo, Głośniki,
Głośniki komputerowe, Interfejsy, Interfejsy dla informatyki,
Interfejsy komputerowe, Kasety audio, Kasety dźwiękowe,
Kasety i taśmy wideo, Kasety magnetofonowe, Kasety magnetyczne z nagraniami, Kasety muzyczne, Kasety wideo,
Kasety wideo z grami, Kompaktowe dyski optyczne, Kompaktowe odtwarzacze płyt, Komputerowe monitory ekranowe, Komputerowe urządzenia peryferyjne, Komputery, Komputery osobiste, Laptopy, Magnetyczne nośniki danych, Magnetyczne nośniki danych, płyty (dyski) z nagraniami, Magnetyczne nośniki informacji, Maszty [anteny bezprzewodowe], Maszty antenowe, Maszty do anten bezprzewodowych,
Maszty radiotelegraficzne, Megafony, Mikrofony, Monitory,
Monitory do komputerów, Nadajniki bezprzewodowe, Nadajniki cyfrowe, Nadajniki częstotliwości radiowych, Nadajniki do telekomunikacji, Nadajniki radiowe, Nagrane filmy, Nagrane nośniki magnetyczne i optyczne zawierające komputerowe bazy danych, Nienagrane magnetyczne nośniki danych, Nośniki danych magnetyczne, Nośniki do rejestracji
dźwięku, Nośniki informacji optyczne, Odtwarzacze kaset,
Odtwarzacze płyt DVD, Odtwarzacze płyt kompaktowych,
(210)
(731)
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Optyczne nośniki danych, Optyczne nośniki informacji,
Optyczne nośniki medialne, Osobiste urządzenia stereofoniczne, Pamięci komputerowe, Pamięci USB, Pliki graficzne
do ściągnięcia do telefonu komórkowego, Pliki muzyczne
do ściągnięcia do telefonu komórkowego, Płyty fonograficzne, Płyty kompaktowe, DVD i inne cyfrowe nośniki do nagrywania danych, Zapisane dane, w tym tekst, nagrania dźwiękowe, obrazy wideo, obrazy statyczne, obrazy ruchome oraz
oprogramowanie komputerowe, w tym oprogramowanie
do pobierania, magazynowania, generowania, odtwarzania
i organizowania nagrań audio, wideo, obrazów statycznych
i ruchomych oraz danych, Procesory tekstu, Programy gier
komputerowych, Programy komputerowe jako software ładowalny, Programy komputerowe nagrane, Programy komputerowe systemu operacyjnego, Przenośne odtwarzacze
mediów, Przenośne urządzenia do nagrywania dźwięku,
Przenośne urządzenia do odtwarzania dźwięku, Radia i odbiorniki radiowe, Sterujące programy komputerowe do systemu operacyjnego, nagrane, Taśmy do nagrywania dźwięku, Taśmy do rejestracji dźwięku, Taśmy magnetyczne, Taśmy
wideo, Totalizatory, Urządzenia do nagrywania, Urządzenia
do odtwarzania dźwięku, Urządzenia do rejestrowania
dźwięku, Urządzenia do transmisji dźwięku, Urządzenia
nadawcze, Zapisane dane dotyczące określonej problematyki, zwłaszcza muzycznej, w tym tekst, nagrania dźwiękowe,
obrazy wideo, obrazy statyczne, obrazy ruchome oraz oprogramowanie komputerowe, w tym oprogramowanie do pobierania, magazynowania, generowania, odtwarzania i organizowania nagrań audio, wideo, obrazów statycznych i ruchomych oraz danych, Zapisane lub nagrane nośniki magnetyczne i optyczne, Przekaźniki radiowe, Urządzenia audio
i odbiorniki radiowe, 16 Afisze, plakaty z papieru lub kartonu,
Bilety, Broszury, Czasopisma, Druki, Dzienniki, Folia, Folia
z tworzyw sztucznych do pakowania, Formularze (blankiety,
druki), Fotografie [wydrukowane], Gazety, Gazety codzienne,
Kalendarze, Kalendarze drukowane, Kartki okolicznościowe,
Karton, Karty muzyczne z życzeniami, Katalogi, Kleje do materiałów papierniczych lub do użytku domowego, Komiksy,
Koperty z tworzyw sztucznych do pakowania, Książki, Malarstwo [obrazy], Mapy, Materiały do modelowania, Materiały
drukowane, Materiały klejące dla papeterii i gospodarstw
domowych, Materiały piśmienne, Modele, makiety architektoniczne, Naklejki adresowe, Nalepki, naklejki [materiały piśmienne], Notatniki [notesy], Notesy, Noże do papieru lub
kartonu, Obrazy, Ochronne okładki na książki, Okładki na dokumenty, Papeterie, Papier, Papier listowy, Papierowe podstawki pod kufle do piwa, Periodyki, Pędzle, Plakaty reklamowe, Plansze, Pocztówki i widokówki, Prospekty, Przybory
do pisania, Publikacje drukowane, Publikacje edukacyjne,
Publikacje promocyjne, Publikacje reklamowe, Reklamowe
szyldy papierowe, Reprodukcje graficzne, Szyldy z papieru
lub z tektury lub z kartonu, Taśmy samoprzylepne do celów
papierniczych lub do użytku domowego, Torebki, Torebki
do pakowania z papieru lub z tworzyw sztucznych, Ulotki,
Woreczki, 28 Balony do zabawy, Karty do gry, Gry planszowe,
Gry przenośne z wyświetlaczami ciekłokrystalicznymi, Gry
towarzyskie (salonowe), Pluszowe zabawki, Śmieszne rzeczy
[atrapy], 35 Administrowanie działalnością gospodarczą
w zakresie franchisingu, Administrowanie hotelami, Agencje
importowe i eksportowe, Agencje informacji handlowej,
Analizy w zakresie marketingu, Aukcje telefoniczne i telewizyjne, Badania i analizy rynku, Badania informacji dotyczących działalności gospodarczej, Badanie opinii, Badania rynku do celów reklamowych, Doradztwo w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, Edytorskie usługi w dziedzinie
reklamy, Franchising, a mianowicie konsultacje i wsparcie
w zakresie zarządzania, organizacji i promocji działalności
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gospodarczej, Handlowe usługi doradcze dotyczące franchisingu, Implementacja i stosowanie porad [usługi zleceniobiorcy] w dziedzinie marketingu, Impresariat w działalności
artystycznej, Informacja handlowa, Kampanie marketingowe, Kompilacja danych dla osób trzecich, Kompilacja informacji w komputerowych bazach danych, Kompilacja i systematyzacja danych na potrzeby komputerowych baz danych,
Kompilacja reklam, Kompilacja statystyk związanych z reklamą, Marketing, Marketing bezpośredni (reklama), Marketing
dotyczący promocji, Obróbka tekstów, Opracowywanie strategii i pomysłów marketingowych, Organizowanie aukcji internetowych, Organizowanie i prowadzenie aukcji, Poszukiwania w zakresie patronatu, Pośrednictwo handlowe w zakresie produkcji reklam radiowych, telewizyjnych i kinowych,
Produkcja materiałów reklamowych, Produkcja nagrań
dźwiękowych do celów marketingowych, Produkcja nagrań
wideo do celów reklamowych, Produkcja reklam radiowych,
telewizyjnych oraz kinowych, Produkcja wizualnych materiałów reklamowych, Promocja, reklama i marketing stron internetowych on-line, Promowanie [reklama] działalności gospodarczej, Prowadzenie aukcji za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych, Prowadzenie domów aukcyjnych, Prowadzenie i usługi agencji reklamowych, Publikowanie tekstów
reklamowych, Reklama billboardowa, Reklama i promocja
sprzedaży dotyczące towarów i usług oferowanych i zamawianych za pośrednictwem telekomunikacji lub drogą elektroniczną, Reklama i usługi handlowe, Reklama i usługi reklamowe, Reklama kinowa, Reklama online za pośrednictwem
komputerowej sieci komunikacyjnej, Reklama osób trzecich
i prowadzenie interesów osób trzecich w ramach udzielonych pełnomocnictw w zakresie działalności: radiowej, telewizyjnej lub kinowej, Reklama poprzez wszystkie publiczne
środki komunikacyjne, Reklama radiowa, Reklama telewizyjna, Reklama, w tym promocja dotycząca sprzedaży artykułów i usług na rzecz osób trzecich, za pośrednictwem przesyłania materiałów reklamowych i rozpowszechniania wiadomości reklamowych w sieciach komputerowych, Reprodukcja dokumentów i dokumentacji, Reprodukcja materiału reklamowego, Rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych,
Sprawowanie patronatu medialnego, Systematyzacja komputerowych baz danych, Systematyzacja danych w komputerowych bazach danych, Transkrypcja komunikatów i wiadomości, Transkrypcja informacji, Tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych, Uaktualnianie ulotek i innych
materiałów reklamowych, Usługi agencji informacyjnej w zakresie działalności gospodarczej, Usługi informacyjne w zakresie działalności gospodarczej, Usługi aukcyjne online,
Usługi domów aukcyjnych, Usługi handlu online, w ramach
których sprzedający wystawiają produkty na aukcję, a oferty
zgłaszane są za pośrednictwem internetu, Usługi impresariów w działalności artystycznej, Usługi menedżerskie, Usługi
organizacji wystaw handlowych lub reklamowych, Usługi
public relations, Usługi rozlepiania plakatów reklamowych,
Usługi zarządzania hotelami, Wynajem czasu reklamowego
we wszystkich środkach przekazu, Wynajmowanie przestrzeni reklamowej, Wypożyczanie materiałów reklamowych, Zarządzanie i kompilacja komputerowych baz danych, Zarządzanie i administrowanie miejscami wystawowymi, Zarządzanie profesjonalną działalnością artystyczną, Zarządzanie
w zakresie zamówień handlowych, Zarządzanie zbiorami informatycznymi, Zarządzanie w mediach, 38 Agencje prasowe, Bezpieczna poczta elektroniczna, Dostarczenie ułatwień
do odbioru radiowego i transmisji i usług radiowej, Dzierżawa czasu dostępu do witryn internetowych [ISP], Elektroniczna transmisja danych i dokumentów za pomocą terminali komputerowych, Elektroniczne przekazywanie danych
i dokumentów przez terminale komputerowe i urządzenia
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elektroniczne, Elektroniczne przesyłanie wiadomości, Emisja
programów telewizyjnych, Emisja programów radiowych,
Emisja radiowa, Emisja telewizyjna, Informacja o telekomunikacji, Internetowe stacje telewizyjne i radiowe, Komputerowa transmisja informacji udostępnianych za pomocą kodów
dostępu lub terminali, Komunikacja danych drogą radiową,
Komunikacja przez sieci światłowodowe, Komunikacja przez
terminale komputerowe, Komunikacja przez terminale komputerowe, poprzez transmisję cyfrową lub satelitę, Komunikacja radiowa, Komunikacja telefoniczna, Komunikacja telegraficzna, Komunikacja za pośrednictwem analogowych
i cyfrowych terminali komputerowych, Łączność poprzez
sieć światłowodów, Łączność poprzez terminale komputerowe, Mobilna komunikacja radiowa, Nadawanie bezprzewodowe, Nadawanie programów przez sieci satelitarne, Nadawanie programów telewizji satelitarnej, Obsługa chat roomów, Obsługa przekazu fonicznego, Obsługiwanie anten
nadajników naziemno-satelitarnych, Odpłatne udostępnianie czasu dostępu do komputerowych baz danych, Organizowanie systemów transmisyjnych, Poczta elektroniczna,
Poczta elektroniczna i skrzynki pocztowe, Poczta elektroniczna i usługi przesyłania wiadomości, Poczta elektroniczna, przesyłanie informacji, Prowadzenie portalu internetowego we własnym imieniu i na własną rzecz, Prowadzenie wortalu internetowego, zwłaszcza muzycznego, we własnym
imieniu i na własną rzecz, Prowadzenie rozgłośni radiowych,
Prowadzenie transmisji, Prowadzenie transmisji radiowych
i telewizyjnych poprzez internet, Przekaz satelitarny, Przekazywanie informacji różnego rodzaju na adresy internetowe
(webmessaging), Przesyłanie dalej wiadomości przez telefon,
Przesyłanie danych, dźwięków i obrazów drogą satelitarną,
Przesyłanie danych przy pomocy światłowodu, Przesyłanie
danych przy pomocy terminali komputerowych, Przesyłanie
dźwięków i obrazów drogą satelitarną, Przesyłanie informacji, Przesyłanie informacji drogą satelitarną, Przesyłanie poczty elektronicznej (usługi w zakresie danych związanych
z pocztą elektroniczną), Przesyłanie telegramów, Przesyłanie
telekopii, Przesyłanie wiadomości, Przesyłanie wiadomości
za pomocą sieci komputerowych, Przesyłanie wiadomości
i obrazu przy pomocy komputera, Radiofonia, Rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych, Rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych transmitowanych za pośrednictwem satelitów, Rozpowszechnianie programów telewizyjnych przekazywanych za pośrednictwem
połączenia mikrofalowego z odbiornikami telewizyjnymi,
Rozpowszechnianie programów telewizyjnych przekazywanych za pośrednictwem połączenia przewodowego z odbiornikami telewizyjnymi, Satelitarna transmisja danych
za pośrednictwem światowej sieci komputerowej on-line,
Telekomunikacja informacyjna, Telekomunikacja informacyjna (obejmująca strony www), Telekomunikacja radiowa, Telekomunikacja za pomocą terminali komputerowych, telematów, satelitów, radia, telegrafów, telefonów, Telekomunikacja za pośrednictwem poczty elektronicznej, Telematyczna komunikacja za pośrednictwem terminali komputerowych, Transmisja i retransmisja programów radiowych i telewizyjnych, Transmisja na żywo dostępna przez strony główne w internecie [kamery internetowe], Transmisja obrazów
drogą satelitarną, Transmisja plików cyfrowych, Transmisja
programów drogą satelitarną, Transmisja programów drogą
satelitarną i kablową, Transmisja programów radiowych,
Transmisja satelitarna, Transmisje i retransmisje programów
radiowych, Transmisje radiowe i telewizyjne, w tym kablowe,
Transmitowanie dźwięku i obrazu, Udostępnianie internetowego forum dyskusyjnego, Udostępnianie stron internetowych, Usługi agencji informacyjnych, Usługi dostępu do portalu internetowego, Usługi emisji satelitarnej w zakresie roz-
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rywki, Usługi emisji satelitarnej w zakresie sportu, Usługi informacyjne on-line, związane z telekomunikacją, Usługi komunikacji satelitarnej dla użytkowników biznesowych, Usługi
nadawania drogą kablową i satelitarną, Usługi nadawania
satelitarnego w zakresie działalności gospodarczej, Usługi
ogłoszeń elektronicznych [telekomunikacja], Usługi online,
a mianowicie przesyłanie wiadomości, Usługi prowadzenia
wideokonferencji satelitarnych, Usługi przekazu satelitarnego, Usługi przekazywania głosu i obrazu, Usługi przesyłania
głosu, Usługi światłowodowej telekomunikacji, Usługi telekomunikacji satelitarnej, Usługi telekomunikacyjne świadczone
za pomocą sieci światłowodowych, Usługi telekomunikacyjne, mianowicie usługi sieci światłowodowych, Usługi teleksowe i telefaksowe, Usługi transmisyjne dotyczące głosu,
obrazu i danych, Usługi w zakresie internetowych emisji radiowych, Usługi w zakresie obsługi i najmu sprzętu do telekomunikacji, szczególnie do transmisji radiowej i telewizyjnej, Usługi w zakresie obsługi satelitarnej dotyczące transmisji dźwięku lub obrazu, Usługi w zakresie prowadzenia stacji
radiowych i telewizyjnych, Usługi w zakresie przekierowywania do witryn internetowych, Usługi w zakresie telefonii internetowej, Usługi w zakresie transmisji telewizyjnych i radiowych, Usługi w zakresie zleceń przywoławczych w zakresie
radia, telefonii, internetu lub innych środków elektronicznych, Wynajem odbiorczych anten satelitarnych, Wypożyczanie aparatury telekomunikacyjnej, Wypożyczanie czasu
dostępu do światowej sieci komputerowej, Wypożyczanie
dekoderów sygnałów, Wypożyczanie kanałów łącznościowych, Wypożyczanie sprzętu nadawczego, Wypożyczanie
urządzeń do przekazywania informacji, Wypożyczanie urządzeń do przesyłania informacji, Wypożyczanie urządzeń służących do nadawania sygnałów audio, Wypożyczanie urządzeń telekomunikacyjnych, Wypożyczanie zestawów
do nadawania satelitarnego, Zapewnianie dostępu do blogów internetowych, Zapewnianie dostępu do stron internetowych, Zbieranie, opracowywanie i przekazywanie wiadomości i informacji, 41 Administrowanie loteriami na rzecz
osób trzecich, Edukacyjne kursy wyjazdowe, E-learning, Interaktywne i korespondencyjne kursy i sesje, prowadzone on-line za pośrednictwem połączenia telekomunikacyjnego
lub sieci komputerowej bądź prowadzone za pomocą innych środków, Konkursy muzyczne, w tym piosenkarskie,
Konkursy przez telefon, Kursy szkoleniowe, Loterie, Losowanie nagród [loterie], Montaż filmów kinowych, Montaż lub
nagrywanie dźwięku i obrazu, Montaż programów radiowych, Montaż programów telewizyjnych, Montaż taśm
dźwiękowych, Montaż taśm wideo, Nagrywanie i produkcja
nagrań dźwiękowych, Nagrywanie muzyki, Organizowanie
i prowadzenie pokazów, konferencji i kongresów, Organizowanie i prowadzenie seminariów, Organizowanie rozrywki
internetowej, radiowej i telewizyjnej, Organizowanie wystaw
kulturalnych lub edukacyjnych, Organizowanie czasu wolnego, Organizowanie festiwali, Organizowanie i prowadzenie
konkursów piękności, Organizowanie konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, Organizowanie konkursów lub loterii audioteksowych, Organizowanie kursów edukacyjnych,
internetowych, korespondencyjnych, Organizowanie loterii,
Organizowanie spektakli, Organizowanie zabaw, Prezentowanie programów radiowych, Produkcja filmów, Produkcja
filmów na taśmach wideo, Produkcja i dystrybucja filmów,
Produkcja i organizowanie widowisk muzycznych, Produkcja
imprez sportowych na potrzeby radiowe, Produkcja programów radiowych i/lub programów telewizyjnych, Produkcja
przedstawień teatralnych, Produkcja radiowa, filmowa i telewizyjna, Programowanie i sporządzanie programu telewizyjnego i radiowego, Prowadzenie agencji artystycznych,
Przedstawienia nadawane za pośrednictwem telewizji sateli-
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tarnej, Przedstawienia plenerowe stanowiące usługi rozrywkowe, Przedstawienia teatralne, Przygotowywanie programów radiowych, Publikowanie czasopism elektronicznych,
Publikowanie drogą elektroniczną, Publikowanie elektroniczne, Publikowanie elektroniczne online nie do pobrania,
Publikowanie elektronicznych gazet dostępnych za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej, Publikowanie materiałów drukowanych, Publikowanie materiałów na magnetycznych lub optycznych nośnikach danych, Publikowanie
piosenek, Publikowanie tekstów i muzyki, Radiowe i telewizyjne serwisy informacyjne, Radiowe programy rozrywkowe,
Realizacja programów radiowych [planowanie], Rejestrowanie na taśmach video, Reportaże fotograficzne, Reporterskie
usługi agencyjne, Reżyseria programów radiowych lub telewizyjnych, Rozrywka [widowiska], Selekcja i kompilacja nagrań muzycznych do rozpowszechniania radiowego przez
osoby trzecie, Świadczenie usług przez parki tematyczne,
Tłumaczenia, Udostępnianie urządzeń w studiach nagrań,
Usługi dotyczące organizowania pokazów i widowisk artystycznych, organizowania zawodów sportowych, Usługi dotyczące publikowania tekstów innych niż teksty reklamowe,
Usługi dotyczące wypożyczania nagrań dźwiękowych, Usługi edukacyjne świadczone przez radio, Usługi festiwali muzycznych i piosenkarskich, Usługi informacyjne w zakresie
biletów na widowiska, Usługi loterii, Usługi nagrywania na taśmach magnetowidowych, Usługi nauczania, Usługi organizowania konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, Usługi
organizowania plebiscytów muzycznych i piosenkarskich,
Usługi organizowania rozrywki radiowej, Usługi reporterskie,
Usługi studia do prób [nagrywanie], Usługi studia nagrań,
Usługi świadczone przez parki rozrywki, Usługi udostępniania nagranych nośników dźwięku lub obrazu, Usługi udostępniania plików audio i video on-line, Usługi w dziedzinie
rozrywki radiowej i telewizyjnej, Usługi w zakresie opracowywania reportaży, Usługi w zakresie produkcji i organizowania
widowisk, spektakli, koncertów i imprez rozrywkowych lub
kulturalnych, Usługi w zakresie produkcji widowisk na żywo,
Usługi w zakresie publikowania online, Usługi w zakresie wypożyczania taśm i kaset, Widowiska muzyczne, Widowiska
muzyczne na żywo, Widowiska nadawane za pośrednictwem telewizji satelitarnej, Widowiska teatralne i widowiska
muzyczne, Wypożyczanie dekoracji teatralnych i rekwizytów, Wypożyczanie nagrań dźwiękowych, Wypożyczanie
stacji radiowych i telewizyjnych, Zabawy zorganizowane
z zakresu rozrywki lub edukacji, Dostarczanie rozrywki drogą
radiową, Przygotowywanie i realizacja programów radiowych i telewizyjnych, Usługi produkcji radiowej, 42 Administrowanie stronami internetowymi, Aktualizacja, powielanie,
projektowanie, wypożyczanie, instalacje, konserwacja, doradztwo w zakresie oprogramowania, Analiza systemów IT,
Doradztwo komputerowe, Doradztwo w sprawach sprzętu
komputerowego, Doradztwo w zakresie oprogramowania
komputerowego, Dostarczanie i opracowywanie wyszukiwarek internetowych, Kontrola jakości, Konwersja danych lub
dokumentów na formę elektroniczną, Monitoring systemów
komputerowych przy użyciu dostępu zdalnego, Odzyskiwanie danych komputerowych, Odzyskiwanie komputerowych
baz danych, Prognozowanie pogody, Projektowanie systemów komputerowych, Tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, Udostępnianie miejsca
na serwerach [strony internetowe], Usługi projektowania
i dekoracji wnętrz, Usługi w zakresie ochrony antywirusowej,
Usługi związane z prognozami meteorologicznymi, Wypożyczanie i hosting serwerów, Wypożyczanie komputerów,
43 Bary szybkiej obsługi, Biura i agencje zakwaterowania,
Domy turystyczne, Domy wypoczynkowe, Hotele, Kantyny,
Kafeterie i bufety, Kawiarnie, Motele, Obsługa gastronomicz-
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na z własnym zapleczem, produktami i transportem, Organizowanie obozów wakacyjnych [zakwaterowanie], Pensjonaty, Restauracje, Restauracje samoobsługowe, Rezerwacja
miejsc w pensjonatach, Rezerwacje kwater na pobyt czasowy, Usługi barowe, Usługi hotelowe, motelowe, kawiarniane
i restauracyjne, Wynajmowanie pomieszczeń na pobyt czasowy, Wynajmowanie sal na posiedzenia, mityngi, narady,
pokazy i konferencje, Wypożyczanie dystrybutorów wody
pitnej, Wypożyczanie konstrukcji przenośnych, Wypożyczanie krzeseł, stołów, bielizny stołowej i szklanych naczyń, Wypożyczanie namiotów, Wypożyczanie urządzeń do gotowania, 45 Doradztwo w zakresie własności intelektualnej, Licencjonowanie programów komputerowych, Licencjonowanie
przedstawień muzycznych, Licencjonowanie własności intelektualnej, Rejestrowanie nazw domen, Usługi nadzoru
w dziedzinie własności intelektualnej, Zarządzanie prawami
autorskimi, Licencjonowanie programów radiowych i telewizyjnych [usługi prawne], Licencjonowanie praw związanych
z programami, produkcjami i formatami telewizyjnymi, wideo i radiowymi [usługi prawne].
(210)
(731)
(540)
(540)

539917
(220) 2022 02 15
KOZIEŁ MARCIN RAKET, Tomaszów Mazowiecki
(znak słowno-graficzny)
extreme wear polska

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.01.02, 26.01.10, 26.13.25
(510), (511) 8 Broń biała, Broń biała [boczna], 25 Odzież, Nakrycia głowy, Obuwie, 35 Reklama, Usługi w zakresie reklamy,
Usługi marketingowe, Promocja sprzedaży, Usługi sprzedaży
towarów: odzieży, obuwia, nakryć głowy, broń biała, broń
biała (boczna).
539922
(220) 2022 02 16
NOVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NOVA Free Your Design

(210)
(731)

(531) 26.05.01, 26.05.18, 26.05.18, 27.05.01
(510), (511) 6 Metalowe materiały budowlane, Metalowe
elewacje ścienne, Elewacje wentylowane metalowe, Barierki
ochronne metalowe, Belki metalowe, Belki stropowe metalowe, Blacha w postaci płyt i arkuszy, Blacha stalowa ocynkowana, Boazeria metalowa, Bramy metalowe, Materiały
zbrojeniowe metalowe dla budownictwa, Płyty metalowe
dla budownictwa, Dachówki metalowe, Pokrycia dachowe metalowe, Daszki metalowe dla budownictwa, Drabiny
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metalowe, Futryny do drzwi metalowe, Gzymsy metalowe,
Metalowe haki, Metalowe kolki, Konstrukcje metalowe szkieletów ramowych dla budownictwa, Konstrukcje metalowe
dla budownictwa, Materiały konstrukcyjne metalowe, Kratownice metalowe, Konstrukcje metalowe przenośne, Kosze
dachowe metalowe dla budownictwa, Maszty i słupy metalowe, Obudowy do szybów naftowych metalowe, Odrzwia
metalowe, Ogrodzenia metalowe, Okna metalowe, Okładziny metalowe dla budownictwa, Okucia metalowe, Okucia
metalowe do mebli, Osłony do rur metalowe, Ościeżnice
metalowe, Panele konstrukcyjne metalowe, Płytki podłogowe metalowe, Płyty konstrukcyjne metalowe, Płyty kotwiące, Podłogi metalowe, Pomosty prefabrykowane metalowe,
Prowadnice do drzwi przesuwnych z metalu, Przewody
centralnego ogrzewania metalowe, Przewody metalowe
do instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej, Obudowy schodów metalowe, Stopnie schodów metalowe, Szklarnie przenośne metalowe, Wsporniki metalowe dla budownictwa,
Zasłony metalowe, Zbiorniki metalowe, 19 Niemetalowe
materiały budowlane, Okładziny elewacyjne niemetalowe,
Powierzchnie asfaltowe, Belki niemetalowe, Betonowe elementy budowlane, Bitumiczne wyroby dla budownictwa,
Boazerie, Bramy niemetalowe, Drewno budowlane, Budowlane materiały niemetalowe, Budowlane płyty niemetalowe,
Niemetalowe elementy konstrukcyjne dla budownictwa,
Budynki niemetalowe przenośne, Ramy niemetalowe dla
cieplarni, Pokrycia dachowe niemetalowe, Szkło izolacyjne
w budownictwie, Karton budowlany, Obudowy kominków, Kratownice niemetalowe, Maszty i słupy niemetalowe,
Ramy okienne niemetalowe, Okiennice niemetalowe, Okna
niemetalowe, Okładziny drewniane, Płytki podłogowe niemetalowe, Płytki niemetalowe dla budownictwa, Pokrycia
niemetalowe dla budownictwa, Profile niemetalowe dla
budownictwa, Schody niemetalowe, Sufity niemetalowe,
Belki stropowe niemetalowe, Szkło budowlane, 35 Usługi
doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej budowlanej i handlowej, Usługi dotyczące zarządzania
działalnością gospodarczą budowlaną i handlową, Usługi
doradztwa w zakresie organizowania i zarządzania działalnością gospodarczą budowlaną i handlową, Usługi doradztwa
specjalistycznego w sprawach działalności gospodarczej
budowlanej i handlowej, Pozyskiwanie i udostępnianie informacji o działalności gospodarczej budowlanej i handlowej,
Usługi doradztwa w zakresie zarządzania personalnego, Doradztwo podatkowe, Usługi księgowości i rachunkowości,
Sprzedaż hurtowa i detaliczna materiałów budowlanych,
Sprzedaż hurtowa i detaliczna za pośrednictwem internetu materiałów budowlanych, Promocja sprzedaży, Reklama
za pośrednictwem sieci komputerowych, Publikowanie tekstów reklamowych, Reklama radiowa i telewizyjna, Organizowanie targów i wystaw celach handlowych i reklamowych,
Rozpowszechnianie ogłoszeń i materiałów reklamowych,
Badania rynku i opinii publicznej, Usługi w zakresie marketingu i prezentacji, Pokazy towarów i prezentowanie usług
w celach handlowych i reklamowych, Rozpowszechnianie
materiałów reklamowych, Wynajmowanie miejsc na umieszczanie ogłoszeń lub reklam, Uaktualnianie materiałów reklamowych, Zarządzanie zbiorami informatycznymi, Pozyskiwanie oraz systematyzowanie danych dla komputerowych
baz danych, Komputerowe zarządzanie plikami, Powielanie
dokumentów, Wycena działalności gospodarczej, Audyt
przedsiębiorstw, Pozyskiwania informacji o działalności gospodarczej, Prognozy ekonomiczne, Weryfikacja rachunków
w zakresie usług księgowych, 37 Usługi budowlane, Usługi
budowlane dotyczące montażu elewacji budynków, Budowa domów wielo oraz jednorodzinnych, Budowa obiektów
przemysłowych, Budowa obiektów usługowo-handlowych,
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Usługi budowlane dotyczące infrastruktury technicznej, Prace remontowe w zakresie usług budowlanych, Prace konserwacyjne w zakresie usług budowlanych, Prace wykończeniowe w zakresie usług budowlanych, Usługi budowlane instalacyjne, Usługi informacji oraz nadzoru budowlanego, Instalowanie i naprawa urządzeń klimatyzacyjnych, Instalowanie
i naprawa urządzeń elektrycznych, Tynkowanie, Malowanie,
Uszczelnianie budynków, Zabezpieczanie budynków przed
wilgocią, Asfaltowanie, Układanie nawierzchni dróg, Instalowanie i naprawa urządzeń przeciwwłamaniowych, Usługi
generalnego wykonawcy i inwestora zastępczego robót budowlanych, Wynajem sprzętu budowlanego, Usługi doradztwa budowlanego, 42 Usługi w zakresie prowadzenia prac
badawczo-rozwojowych z zakresu budownictwa dla osób
trzecich, Usługi projektowania budynków w tym konstrukcji elewacyjnych, Opracowywania projektów technicznych,
Architektura, Projektowanie elewacji budynków, Badania,
opinie, ekspertyzy i analizy techniczne w zakresie budownictwa, Pomiary gruntu, Badania, ekspertyzy i pomiary geologiczne, Pomiary geodezyjne, Pomiary inwentaryzacyjne
budowlane, Usługi opracowywania projektów technicznych
związanych z konstrukcjami elewacyjnymi budynków, Usługi
w zakresie planowania urbanistycznego.
(210) 539923
(220) 2022 02 15
(731) KOZIEŁ MARCIN RAKET, Tomaszów Mazowiecki
(540) (znak słowny)
(540) EXTREMEWEAR
(510), (511) 8 Broń biała, Broń biała [boczna], 25 Odzież, Nakrycia głowy, Obuwie, 35 Reklama, Usługi w zakresie reklamy,
Usługi marketingowe, Promocja sprzedaży, Usługi sprzedaży
towarów: odzieży, obuwia, nakryć głowy, broń biała, broń
biała (boczna).
539966
(220) 2022 02 16
BACHTA MICHAŁ, Szczecin;
BORKOWSKI MICHAŁ, Szczecin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ZAKOTWICZONY
(210)
(731)

(531)

27.05.01, 29.01.14, 03.09.15, 02.01.01, 02.01.11, 18.04.02,
26.01.14
(510), (511) 43 Usługi restauracyjne, Usługi mobilnych restauracji, Usługi restauracji sprzedających posiłki na wynos,
Dostarczanie żywności i napojów za pośrednictwem furgonetek, Usługi osobistych kucharzy, Restauracje oferujące dania na wynos.
(551) wspólne prawo ochronne
(210) 539979
(220) 2022 02 15
(731) GMINA LUBLIN, Lublin
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) lub tech

(531) 27.05.01, 29.01.15, 26.11.13
(510), (511) 35 Organizowanie targów handlowych, 41 Organizowanie i prowadzenie konferencji, Organizowanie i prowadzenie kongresów, Organizowanie i prowadzenie seminariów.
539980
(220) 2022 02 16
CHUDZIK IWONA, CHUDZIK PIOTR CARMAX
SPÓŁKA CYWILNA, Radom
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Carmax
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.15, 01.01.06, 15.01.25, 26.13.25
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w zakresie akcesoriów samochodowych, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w zakresie części samochodowych, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w związku z artykułami
i preparatami do mycia, czyszczenia i polerowania samochodów, takimi jak: szczotki do mycia samochodów, ścierki,
ściereczki i szmatki do czyszczenia i polerowania, szampony
do mycia samochodów, rękawice do mycia samochodów,
preparaty i płyny do mycia szyb samochodów, środki i preparaty do polerowania samochodów, woski samochodowe,
detergenty do samochodów, preparaty czyszczące do samochodów, środki zapachowe do samochodów, spryskiwacze szyb samochodowych, preparaty ścierne do użytku
w pielęgnacji samochodów, środki do nadawania połysku
samochodom, środki zapachowe, środki do pielęgnacji tapicerki samochodowej oraz szyb czy środki do pielęgnacji karoserii, Handlowe informacje i porady udzielane konsumentom w wyborze towarów i usług, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, promocja
sprzedaży dla osób trzecich, reklama, usługi marketingowe,
udzielanie informacji dotyczących sprzedaży handlowej,
negocjowanie umów kupna i sprzedaży towarów, usługi reklamowe w zakresie sprzedaży towarów i usług, 37 Udostępnianie samoobsługowej myjni samochodowej, Usługi myjni
pojazdów, Czyszczenie i mycie samochodów, polerowanie
samochodów, konserwacja samochodów, smarowanie samochodów, mycie i polerowanie pojazdów silnikowych,
usługi czyszczenia silnikowych pojazdów lądowych, konserwacja lub naprawa pojazdów samochodowych, naprawa
karoserii samochodowych, Mycie, Mycie okien, Mycie pojazdów, Usługi mycia ciśnieniowego, Mycie pojazdów mechanicznych, Mycie wyciągów kuchennych, Czyszczenie i mycie
samochodów, Mycie skrzynek na ryby, Mycie i polerowanie
pojazdów silnikowych, Wypożyczanie urządzeń do mycia
samochodów, Usługi w zakresie mycia budynków, Naprawa
instalacji do mycia pojazdów, Konserwacja instalacji do mycia pojazdów, Usługi mycia sprzętu do klimatyzacji, Naprawa
lub konserwacja instalacji do mycia pojazdów, Udzielanie
informacji związanych z usługami mycia okien, Wypożyczanie maszyn i urządzeń do czyszczenia i mycia, Udzielanie
informacji związanych z wypożyczaniem urządzeń do mycia
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samochodów, Wypożyczanie maszyn i urządzeń do czyszczenia, mycia i suszenia, Udzielanie informacji związanych
z naprawą lub konserwacją instalacji do mycia pojazdów, Nakładanie powłok ochronnych wewnętrznych i zewnętrznych
na pojazdy.
(210)
(731)
(540)
(540)

539981
(220) 2022 02 16
BMG Offshore Holdings, Grand Baie, MU
(znak słowno-graficzny)
PIVOTAL

(531) 27.05.01, 29.01.12, 24.15.02, 24.15.13
(510), (511) 7 Obrabiarki, Narzędzia elektryczne, Silniki,
z wyjątkiem stosowanych w pojazdach lądowych, Elementy sprzęgieł i przekładni maszyn, z wyjątkiem stosowanych
w pojazdach lądowych, w tym wały, wały korbowe, nicielnice tkackie, wały napędowe, inne niż stosowane w pojazdach lądowych, Sprzęgła wałów [maszyny], Łożyska, Złącza
uszczelniające [części silników], Narzędzia rolnicze, inne niż
o napędzie ręcznym, 12 Pojazdy, Wały do pojazdów lądowych, Sprzęgła wałów do pojazdów lądowych i przeguby
do pojazdów lądowych, Urządzenia do poruszania się po lądzie, w powietrzu lub po wodzie.
540011
(220) 2022 02 17
OGÓREK MARCIN NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI
ZDROWOTEJ ALL-MED CENTRUM MEDYCZNE
SPECJALISTYCZNE GABINETY LEKARSKIE, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) callmed

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12, 24.17.25
(510), (511) 42 Badania biologiczne, badania kliniczne i badania medyczne, Próby kliniczne, Laboratoria medyczne,
Medyczne badania naukowe, Medyczne usługi laboratoryjne, 44 Usługi medyczne, Badania medyczne, Kliniki medyczne, Konsultacje medyczne, Poradnictwo medyczne,
Usługi poradnictwa medycznego, Organizowanie leczenia
medycznego, Zapewnianie leczenia medycznego, Usługi informacji medycznej, Udzielanie informacji medycznej, Usługi
pomocy medycznej, Usługi opieki medycznej.
(210)
(731)
(540)
(540)

540042
(220) 2022 02 18
FUNDACJA POMAGAMY NIE ZIEWAMY, Gdańsk
(znak słowno-graficzny)
POMAGAMY NIE ZIEWAMY

(531) 27.05.01, 29.01.03, 02.09.01
(510), (511) 25 Części odzieży, obuwia i nakryć głowy, Nakrycia głowy, Obuwie, Odzież, Apaszki [chustki], Ascoty [krawaty], Bermudy (szorty), Bezrękawniki, Blezery, Bluzki, Bluzki
z krótkimi rękawami, Bluzy dresowe, Bluzy polarowe, Bluzy
sportowe, Bluzy sportowe z kapturem, Bluzy z kapturem,
Bojówki, Bolerka, Chustki [apaszki], Chusty na głowę, Chusty
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noszone na ramionach, Chusty [odzież], Ciepłe kurtki robocze, Ciepłe rękawiczki do urządzeń z ekranem dotykowym,
Czapeczki na przyjęcia [odzież], Damskie sukienki na uroczystości, Damskie luźne topy, Długie kurtki, Długie luźne
stroje, Dolne części ubrań [odzież], Dresy ortalionowe, Dresy
wiatroszczelne, Duże luźne kaptury [odzież], Dwurzędowe
kurtki marynarskie [bosmanki], Dzianina [odzież], Dżinsy, Fartuchy, Garnitury męskie, Garnitury w sportowym stylu, Getry, Golfy, Grube kurtki, Grube płaszcze, Kamizelki, Kimona,
Kombinezony, Komplety do biegania [odzież], Kominiarki,
Komplety do joggingu [odzież], Komplety koszulek i spodenek, Komplety odzieżowe ze spodenkami, Komplety sportowe, Kostiumy, Koszule, Koszulki polo, Kurtki, Kurtki sportowe,
Maski ochronne [odzież], Męskie i damskie kurtki, płaszcze,
spodnie i kamizelki, Narzutki na ramiona [odzież], Odzież
codzienna, Odzież damska, Odzież gotowa, Odzież dziana,
Odzież męska, damska i dziecięca, Odzież treningowa, Peleryny [narzutki], Spodenki, Spódnice, Spodnie, Swetry, Szale,
Szarfy [do ubrania], Szelki, Szorty, Trykoty [ubrania], Ubrania
codzienne, Wiatrówki, 36 Zbiórki funduszy i sponsorowanie
finansowe, Gromadzenie funduszy i sponsorowanie finansowe, Organizacja zbiórek pieniężnych i rzeczowych, organizowanie zbiórek funduszy dla osób trzecich i funduszy na cele
dobroczynne.
540067
(220) 2022 02 18
BZK TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) POLSKI KAPITAŁ WOKULSKI ALKOHOLE KRAFTOWE
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.13, 10.03.01, 09.07.01
(510), (511) 33 Alkohole wysokoprocentowe, Wódki smakowe.
(210)
(731)
(540)
(540)

540090
(220) 2022 02 18
MORRA ALESSANDRO, Łomianki
(znak słowno-graficzny)
Trattoria ORO DI NAPOLI

(531) 27.05.01, 29.01.14, 05.13.25, 24.07.01
(510), (511) 43 Informacja na temat hoteli, Informacja o usługach restauracyjnych, Informacje i doradztwo w zakresie
przygotowywania posiłków, Informowanie i porady w zakresie przygotowywania posiłków, Kafeterie [bufety], Katering
obejmujący żywność i napoje na przyjęcia koktajlowe, Katering obejmujący żywność i napoje na bankiety, Katering
obejmujący żywność i napoje dla instytucji, Kawiarnie, Koktajlbary, Kontraktowe usługi w zakresie żywności, Lodziarnie,
Motele, Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem (catering), Obsługa gastronomiczna
z własnym zapleczem, produktami i transportem, Obsługa

Nr ZT18/2022

zakwaterowania członków organizacji, Ocena zakwaterowania wakacyjnego, Oferowanie zakwaterowania tymczasowego jako część pakietów pobytowych, Oferowanie żywności
i napojów w bistrach, Oferowanie żywności i napojów
w sklepach z pączkami, Oferowanie żywności i napojów
w kawiarenkach internetowych, Oferowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach, Oferowanie żywności i napojów dla gości, Oferowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, Organizacja cateringu na imprezy urodzinowe, Organizacja przyjęć weselnych [miejsca], Organizacja
przyjęć weselnych żywność i napoje, Organizowanie bankietów, Organizowanie i udostępnianie zakwaterowania tymczasowego, Organizowanie posiłków w hotelach, Organizowanie zakwaterowania tymczasowego, Organizowanie zakwaterowania na pobyt czasowy, Organizowanie zakwaterowania wakacyjnego, Organizowanie zakwaterowania dla
wczasowiczów, Organizowanie zakwaterowania dla turystów, Organizowanie zakwaterowania w hotelach, Ośrodki
wypoczynkowe, Ośrodki opieki dziennej, Pensjonaty, Pensjonaty, domy gościnne, Pizzerie, Porady dotyczące przepisów
kulinarnych, Przedstawianie informacji dotyczących hoteli
za pośrednictwem strony internetowej, Przedstawianie informacji w zakresie gotowania za pośrednictwem strony internetowej, Przygotowanie dla kuchni hiszpańskiej do bezpośredniego spożycia, Przygotowanie dla kuchni japońskiej
do bezpośredniego spożycia, Przygotowywanie i zaopatrywanie w żywności i napoje do bezpośredniego spożycia,
Przygotowywanie posiłków, Przygotowywanie posiłków
i napojów, Przygotowywanie żywności dla innych na zasadzie zlecania na zewnątrz, Puby, Restauracje dla turystów,
Restauracje oferujące dania na wynos, Restauracje samoobsługowe, Restauracje serwujące wykwintne artykuły spożywcze, Restauracje z grillem, Rezerwacja hotelowa na rzecz
osób trzecich, Rezerwacja miejsc na kempingach, Rezerwacja miejsc w pensjonatach, Rezerwacja pokoi, Rezerwacja
pokojów hotelowych dla podróżnych, Rezerwacja stolików
w restauracjach, Rezerwacja zakwaterowania tymczasowego, Rezerwacja zakwaterowania, Rezerwacja zakwaterowania hotelowego, Rezerwacja zakwaterowania w hotelach,
Rezerwacja zakwaterowania na rzecz podróżnych, Rezerwacja zakwaterowania dla turystów, Rezerwacja zakwaterowania tymczasowego za pośrednictwem Internetu, Rezerwacje
hotelowe, Rezerwacje miejsc w hotelach, Rezerwowanie pokojów dla podróżnych, Rezerwowanie tymczasowego zakwaterowania w postaci domów wakacyjnych, Rzeźbienie
w jedzeniu, Serwowanie jedzenia i napojów, Serwowanie
napojów alkoholowych, Serwowanie napojów w małych
browarniach, Serwowanie napojów w pubach z browarem,
Serwowanie żywności i napojów w sklepach z pączkami,
Serwowanie żywności i napojów w kawiarenkach internetowych, Serwowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach, Serwowanie żywności i napojów dla gości, Serwowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, Snack-bary,
Stołówki, Świadczenie usług informacyjnych dotyczących
zakwaterowania dla podróżnych oraz usług agencyjnych
w zakresie rezerwacji zakwaterowania dla podróżnych,
Świadczenie usług kateringowych obejmujących żywność
i napoje w obiektach wystawienniczych, Świadczenie usług
kateringowych obejmujących żywność i napoje w obiektach
na zjazdy, Świadczenie usług kateringowych obejmujących
żywność i napoje w obiektach na targi i wystawy, Świadczenie usług przez hotele i motele, Świadczenie usług rezerwacji
pokojów oraz rezerwacji hoteli, Świadczenie usług w zakresie
rezerwacji zakwaterowania w hotelach, Tymczasowe zakwaterowanie, Tymczasowy wynajem pokoi, Udostępnianie domów kultury na zebrania i spotkania towarzyskie, Udostępnianie informacji na temat zakwaterowania przez Internet,
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Udostępnianie informacji o tymczasowym zakwaterowaniu
za pośrednictwem Internetu, Udostępnianie informacji
o usługach tymczasowego zakwaterowania, Udostępnianie
informacji online dotyczących rezerwacji hotelowych, Udostępnianie informacji o zawodzie barmana, Udostępnianie
informacji w postaci przepisów na drinki, Udostępnianie
miejsc noclegowych w hotelach, Udostępnianie obiektów
i sprzętu na zjazdy, Udostępnianie obiektów i sprzętu na wystawy, Udostępnianie obiektów i sprzętu dla przyczep kempingowych, Udostępnianie obiektów i sprzętu na konferencje, Udostępnianie obiektów i sprzętu wystawienniczego
w hotelach, Udostępnianie obiektów i sprzętu na bankiety
i uroczystości towarzyskie na specjalne okazje, Udostępnianie obiektów i sprzętu na targi i wystawy, Udostępnianie
obiektów i sprzętu na konferencje, wystawy i spotkania, Udostępnianie obiektów na imprezy i tymczasowych biur oraz
pomieszczeń na posiedzenia, Udostępnianie opinii na temat
restauracji i barów, Udostępnianie opinii na temat restauracji,
Udostępnianie pomieszczeń i urządzeń do obsługi wydarzeń, udostępnianie biur, udostępnianie pomieszczeń na posiedzenia, Udostępnianie pomieszczeń na spotkania, Udostępnianie pomieszczeń i urządzeń na posiedzenia zarządu,
Udostępnianie sal konferencyjnych, Udostępnianie sprzętu
i obiektów kempingowych dla przyczep turystycznych, Udostępnianie terenów i sprzętu kempingowego, Udostępnianie
tymczasowych obiektów i sprzętu dla przyczep kempingowych, Udostępnianie zakwaterowania tymczasowego, Udostępnianie zakwaterowania tymczasowego dla gości, Udzielanie informacji dotyczących restauracji, Udzielanie informacji dotyczących rezerwacji zakwaterowania, Udzielanie informacji online dotyczących rezerwacji zakwaterowania na czas
wakacji, Udzielanie informacji w zakresie barów, Udzielanie
informacji w zakresie hoteli, Udzielanie informacji związanych z przygotowywaniem żywności i napojów, Usługi
agencji podróży w zakresie dokonywania rezerwacji hotelowych, Usługi agencji w zakresie rezerwacji zakwaterowania
[time share], Usługi agencji w zakresie rezerwacji zakwaterowania na wakacje, Usługi agencji w zakresie rezerwacji restauracji, Usługi agencji w zakresie rezerwowania tymczasowego zakwaterowania, Usługi agencji w zakresie rezerwacji
zakwaterowania w hotelach, Usługi agencji wynajmu mieszkań [time share], Usługi barmanów, Usługi barów i restauracji,
Usługi barów kawowych, Usługi barów piwnych, Usługi barów typu fast-food na wynos, Usługi barów z fajkami wodnymi, Usługi barów z sokami, Usługi barowe, Usługi biur podróży w zakresie rezerwacji zakwaterowania, Usługi biur podróży w zakresie rezerwacji zakwaterowania tymczasowego,
Usługi biur podróży w zakresie rezerwacji zakwaterowania
w hotelu, Usługi biur podróży w zakresie organizowania zakwaterowania, Usługi biur podróży w zakresie rezerwowania
restauracji, Usługi biur turystycznych w zakresie rezerwacji
zakwaterowania, Usługi biur zakwaterowania, Usługi biura
turystycznego związane z rezerwacją zakwaterowania tymczasowego, Usługi bufetów w zakresie barów koktajlowych,
Usługi cateringu specjalizującego się w ręcznym krojeniu
szynki podczas targów, degustacji i imprez publicznych,
Usługi cateringu specjalizującego się w ręcznym krojeniu
szynki podczas wesel i prywatnych imprez, Usługi cateringu
zewnętrznego, Usługi charytatywne, mianowicie zapewnianie kateringu w zakresie jedzenie i picia, Usługi charytatywne, mianowicie dostarczanie jedzenia osobom potrzebującym, Usługi charytatywne, mianowicie zapewnianie tymczasowego zakwaterowania, Usługi degustacji win (dostarczanie napojów), Usługi doradców w zakresie win, Usługi doradcze dotyczące żywności, Usługi doradcze w dziedzinie kateringu obejmującego żywność i napoje, Usługi doradcze
w zakresie przygotowania żywności, Usługi doradcze w za-
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kresie sztuki kulinarnej, Usługi doradcze w zakresie sprzętu
i obiektów hotelowych, Usługi doradcze związane z technikami pieczenia, Usługi dostawy kawy do biur [dostawa napojów], Usługi herbaciarni, Usługi hosteli dla turystów, Usługi
hotelowe, Usługi hotelowe dla uprzywilejowanych klientów,
Usługi informacji, doradztwa i rezerwacji w zakresie zakwaterowania tymczasowego, Usługi informacji, doradztwa i rezerwacji w zakresie dostarczania żywności i napojów, Usługi
kateringowe, Usługi kateringowe dla centrów konferencyjnych, Usługi kateringowe dla domów opieki, Usługi kateringowe dla domów spokojnej staroci, Usługi kateringowe dla
firm, Usługi kateringowe dla placówek edukacyjnych, Usługi
kateringowe dla szkół, Usługi kateringowe dla szpitali, Usługi
kateringowe obwoźne, Usługi kateringowe oferujące kuchnię japońską, Usługi kateringowe oferujące kuchnię europejską, Usługi kateringowe oferujące kuchnię hiszpańską, Usługi
kateringowe w prywatnych salach do spotkań biznesowo-towarzyskich, Usługi kateringowe w zakresie zaopatrzenia
w żywność, Usługi kateringowe w zakresie bufetów firmowych, Usługi kawiarni, Usługi klubów nocnych [zaopatrzenie
w żywność], Usługi klubów w zakresie dostarczania żywności napojów, Usługi koktajlbarów, Usługi mobilnych restauracji, Usługi obiektów gościnnych [zakwaterowanie], Usługi
obiektów gościnnych [posiłki i napoje], Usługi oceny jedzenia dostarczanie informacji na temat jedzenia i picia], Usługi
ogródków piwnych, Usługi osobistych kucharzy, Usługi pensjonatów, Usługi prywatnego klubu kolacyjnego, Usługi prywatnego klubu picia, Usługi recepcji na potrzeby tymczasowego zakwaterowania [wydawanie kluczy], Usługi recepcyjne dla tymczasowego zakwaterowania [zarządzanie przyjazdami i wyjazdami], Usługi restauracji chińskich, Usługi restauracji fast-food, Usługi restauracji hiszpańskich, Usługi restauracji hotelowych, Usługi restauracji japońskich, Usługi restauracji serwujących tempurę, Usługi restauracji specjalizujących się w makaronach udon i soba, Usługi restauracji sprzedających posiłki na wynos, Usługi restauracji sprzedających
sushi, Usługi restauracji szybkiej obsługi, Usługi restauracji,
w których mięso przygotowuje się na oczach klientów, Usługi restauracji washoku, Usługi restauracji z daniami ramen,
Usługi restauracyjne, Usługi restauracyjne łącznie z wyszynkiem, Usługi restauracyjne świadczone przez hotele, Usługi
rezerwacji hoteli świadczone za pośrednictwem Internetu,
Usługi rezerwacji miejsc w restauracjach, Usługi rezerwacji
pokojów, Usługi rezerwacji zakwaterowania [time share],
Usługi rezerwacji zakwaterowania na wakacje, Usługi rezerwacyjne w zakresie rezerwacji posiłków, Usługi snack-barów,
Usługi świadczone przez bary bistro, Usługi w zakresie bankietów, Usługi w zakresie barów szybkiej obsługi, Usługi
w zakresie dostarczania napojów, Usługi w zakresie gotowania posiłków, Usługi w zakresie jedzenia na wynos, Usługi
w zakresie kantyn, Usługi w zakresie kwater wczasowych,
Usługi w zakresie obozów turystycznych [zakwaterowanie],
Usługi w zakresie obozów wakacyjnych [zakwaterowanie],
Usługi w zakresie ośrodków opieki dziennej, Usługi w zakresie przygotowywania posiłków, Usługi w zakresie przygotowywania jedzenia i napojów, Usługi w zakresie pubów, Usługi w zakresie restauracji [brasserie], Usługi w zakresie rezerwacji miejsc hotelowych, Usługi w zakresie rezerwacji zakwaterowania, Usługi w zakresie rezerwacji zakwaterowania
w hotelach, Usługi w zakresie rezerwacji pokojów hotelowych, Usługi w zakresie schronisk młodzieżowych, Usługi
w zakresie sprzedaży posiłków na wynos, Usługi w zakresie
wymiany zakwaterowania [time share], Usługi w zakresie wynajmu pokojów, Usługi w zakresie zakwaterowania na pobyt
czasowy, Usługi w zakresie zakwaterowania wakacyjnego,
Usługi w zakresie zakwaterowania w hotelach, Usługi w zakresie zakwaterowania, Usługi w zakresie zakwaterowania
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w ośrodkach wypoczynkowych, Usługi w zakresie zapewniania obiektów na spotkania, Usługi w zakresie zapewniania
obiektów na uroczystości, Usługi w zakresie żywności i napojów na wynos, Usługi zakwaterowania tymczasowego
świadczone przez obozy wakacyjne, Usługi zaopatrzenia
w napoje, Usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, Usługi
zaopatrzenia w żywność, Usługi zapewniania schronisk
w nagłych wypadkach [zapewnianie zakwaterowania tymczasowego], Winiarnie, Wycena zakwaterowania w hotelach,
Wynajem autoklawów do gotowania, Wynajem bielizny pościelowej, Wynajem budynków przenośnych, Wynajem
chodników i dywaników, Wynajem domków letniskowych,
Wynajem domów letniskowych, Wynajem ekspresów
do kawy, Wynajem jednostek wydających ciepłe i schłodzone napoje, innych niż automaty sprzedające, Wynajem konstrukcji namiotowych, Wynajem kuchenek, Wynajem lad kuchennych do przygotowywania posiłków do bezpośredniego spożycia, Wynajem mebli, bielizny stołowej, serwisów
stołowych i sprzętu do podawania jedzenia i napojów, Wynajem mebli biurowych, Wynajem nieelektrycznych płytek
grzewczych, Wynajem pawilonów, Wynajem płyt podgrzewających, Wynajem pokoi jako tymczasowego zakwaterowania, Wynajem pomieszczeń na przyjęcia towarzyskie, Wynajem pomieszczeń na uroczystości towarzyskie, Wynajem
pomieszczeń na wystawy, Wynajem przenośnych budynków modułowych, Wynajem przenośnych szatni, Wynajem
sprzętu do gotowania do celów przemysłowych, Wynajem
urządzeń oświetleniowych do dekoracji obiektów prywatnych, Wynajem urządzeń oświetleniowych, Wynajem wakacyjnych miejsc noclegowych, Wynajem wiklinowych koszy
plażowych, Wynajem zakwaterowania tymczasowego w domach i mieszkaniach wakacyjnych, Wynajem zastaw stołowych, Wynajem zlewozmywaków kuchennych, Wynajem
zlewozmywaków kuchennych do użytku komercyjnego,
Wynajmowanie bielizny pościelowej, Wynajmowanie kwater, Wynajmowanie pokoi, Wynajmowanie pomieszczeń
na pobyt czasowy, Wynajmowanie sal konferencyjnych, Wynajmowanie sal na zebrania, Wynajmowanie zakwaterowania na pobyt czasowy, Wypożyczanie automatów do napojów, Wypożyczanie bielizny pościelowej, Wypożyczanie bielizny stołowej, Wypożyczanie blatów kuchennych, Wypożyczanie dekoracyjnych obić ściennych do hoteli, Wypożyczanie domowych urządzeń oświetleniowych, Wypożyczanie
dozowników wody pitnej, Wypożyczanie dużych namiotów,
Wypożyczanie dystrybutorów wody, Wypożyczanie dywanów, Wypożyczanie elektrycznych płyt grzewczych, Wypożyczanie elektrycznych płyt grzejnych do celów domowych,
Wypożyczanie fontann czekoladowych, Wypożyczanie fontann z napojami, Wypożyczanie koców, Wypożyczanie kołder, Wypożyczanie krzeseł do wnętrz, Wypożyczanie krzeseł
i stołów, Wypożyczanie krzeseł, stołów, bielizny stołowej
i szklanych naczyń, Wypożyczanie kuchenek mikrofalowych
do użytku domowego, Wypożyczanie łóżek, Wypożyczanie
maszyn do waty cukrowej, Wypożyczanie mat, Wypożyczanie mat do wnętrz, Wypożyczanie materacy futon, Wypożyczanie mebli, Wypożyczanie mebli, bielizny stołowej i zastawy stołowej, Wypożyczanie mebli dla hoteli, Wypożyczanie
mebli na konferencje, Wypożyczanie mebli na prezentacje,
Wypożyczanie mebli na wystawy, Wypożyczanie naczyń,
Wypożyczanie naczyń stołowych, Wypożyczanie namiotów,
Wypożyczanie oświetlenia do wnętrz, Wypożyczanie podgrzewaczy do potraw, Wypożyczanie poduszek, Wypożyczanie pokryć podłogowych do hoteli, Wypożyczanie przyborów kuchennych, Wypożyczanie ręczników do hoteli, Wypożyczanie stołów do wnętrz, Wypożyczanie szklanych naczyń, Wypożyczanie sztućców, Wypożyczanie tosterów
elektrycznych do celów domowych, Wypożyczanie umeblo-
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wania, Wypożyczanie urządzeń do gotowania, Wypożyczanie urządzeń do popcornu, Wypożyczanie urządzeń gastronomicznych, Wypożyczanie urządzeń oświetleniowych innych niż do dekoracji teatralnych lub studiów telewizyjnych,
Wypożyczanie wykładzin podłogowych, Wypożyczanie wyposażenia wnętrz, Wypożyczanie wyposażenia meblowego,
Wypożyczanie wyposażenia barowego, Wypożyczanie zasłon do hoteli, Wypożyczanie zlewozmywaków kuchennych
do celów domowych, Zajazdy dla turystów, Zakwaterowanie
na pobyt czasowy, Zakwaterowanie tymczasowe świadczone przez rancza dla turystów, Zakwaterowanie tymczasowe
w ośrodku przejściowym, Zakwaterowanie tymczasowe
w ośrodku resocjalizacji, Zapewnianie czasowego wynajmu
powierzchni biurowej, Zapewnianie miejsc do tymczasowego odpoczynku dla pasażerów, Zapewnianie obiektów i wyposażenia kempingowego, Zapewnianie pomieszczeń
na uroczystości, Zapewnianie tymczasowego zakwaterowania na czas pracy, Zapewnianie umeblowanego zakwaterowania tymczasowego, Zapewnianie zakwaterowania tymczasowego, Zapewnianie zakwaterowania na pobyt czasowy, Zapewnianie zakwaterowania w hotelach, Zapewnianie
zakwaterowania tymczasowego w domach i mieszkaniach,
Zapewnianie zakwaterowania tymczasowego w pensjonatach, Zapewnianie zakwaterowania tymczasowego w mieszkaniach wakacyjnych, Zapewnianie zakwaterowania tymczasowego w domach wakacyjnych, Zapewnianie zakwaterowania w hotelach i motelach, Zapewnianie zaplecza
mieszkalnego w ramach opieki społecznej [tymczasowe zakwaterowanie], Zapewnianie żywności i napojów w restauracjach.
(210)
(731)
(540)
(540)

540145
(220) 2022 02 22
SOBCZYK-PAJĄK JOANNA ARSARTI, Podłęże
(znak słowno-graficzny)
ARSARTI WYDAWNICTWO

(531) 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 16 Drukowane książki, czasopisma, gazety i inne
media papierowe, Książki, Książki dla dzieci, Książki edukacyjne, Książki kucharskie, Książki religijne, Książki z grafiką, Książki
z obrazkami, Książki z opowiadaniami, Akwarele [skończone
obrazy], Obrazy, Obrazy artystyczne, Obrazy i zdjęcia, Obrazy
[malarstwo], oprawione lub nie, Obrazy w postaci wydrukowanych zdjęć, Reprezentacje graficzne [rysunki, obrazy], Publikacje drukowane, Publikacje edukacyjne.
540146
(220) 2022 02 22
TRADE DISTRIBUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Przemyśl
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Sofik
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 32 Napoje bezalkoholowe, Soki, Napoje owocowe niealkoholowe, Napoje owocowe i soki owocowe, Napoje owocowe, Napoje owocowe z koncentratu lub syropu,
z dodatkiem wody i cukru, Napoje na bazie soku z winogron,
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Napoje na bazie soku z czerwonego żeń-szenia, Napoje
na bazie soku z imbiru, Napoje na bazie owoców lub warzyw,
Napoje na bazie owoców, Napoje na bazie kokosu, Napoje
bezalkoholowe o smaku owocowym, Napoje aromatyzowane owocami, Napój z soku cytrynowego z cukrem, Mieszane
soki owocowe.
(210)
(731)
(540)
(540)

540148
(220) 2022 02 21
ŻELAZNA KATARZYNA WINNICA ŻELAZNY, Łaz
(znak słowno-graficzny)
Ż ŻELAZNY WINNICA
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mi i transportem, pensjonaty, restauracje samoobsługowe,
stołówki, usługi barowe, usługi barów z fajkami wodnymi,
usługi oceny jedzenia [dostarczanie informacji na temat jedzenia i picia], usługi recepcji na potrzeby tymczasowego
zakwaterowania [wydawanie kluczy], usługi recepcyjne dla
tymczasowego zakwaterowania [zarządzanie przyjazdami
i wyjazdami], usługi restauracji sprzedających posiłki na wynos, usługi restauracyjne, usługi rezerwacji pokojów, usługi
w zakresie obozów wakacyjnych [zakwaterowanie], usługi
w zakresie zakwaterowania w hotelach, wynajem wakacyjnych miejsc noclegowych, wynajmowanie sal na zebrania,
wynajmowanie zakwaterowania na pobyt czasowy, zapewnianie obiektów i wyposażenia kempingowego.
540154
(220) 2022 02 22
LCP PROPERTIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Multipark
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 26.04.01, 26.04.18
(510), (511) 3 Kosmetyki, kremy kosmetyczne, zestawy kosmetyków, kosmetyki do pielęgnacji skóry, kremy na bazie
olejków eterycznych do użytku w aromaterapii, olejki eteryczne, maski kosmetyczne, olejki do celów kosmetycznych,
olejki do perfum i zapachów, olejki eteryczne do stosowania
w aromaterapii, 4 Świece, świece sojowe, świece zapachowe,
21 Aeratory do wina, chochle do serwowania wina, gąsiory,
gąsiory szklane, karafki [na alkohol], klosze do przykrywania
sera, kosmetyczki z przyborami toaletowymi, kosze na chleb
do użytku domowego, kubki, mieszadełka do koktajli, naczynia na napoje, naczynia szklane do napojów, pipety [do degustacji win], przybory kosmetyczne, szklane naczynia do picia, szpatułki kosmetyczne, świeczniki, zastawa stołowa, wylewki do wina, deski do krojenia chleba, 29 Oleje spożywcze,
dżemy, deser na bazie owoców jagodowych [fool], chipsy
owocowe, galaretki, galaretki owocowe do smarowania, kiszone warzywa [kimchi], kompozycje owoców przetworzonych, koncentraty na bazie owoców przeznaczone do gotowania, kwas winny do celów kulinarnych, miąższ owoców,
mrożone owoce, owoce gotowane, owoce konserwowane,
owoce konserwowane w alkoholu, owoce lukrowane, owoce przetworzone, owoce w puszkach, pasta z owoców tłoczonych, sałatki owocowe, skórki owocowe, 31 Winogrona
świeże, winorośle, wytłoki z owoców, osad gorzelniany [pozostałości w czasie produkcji wina], odpady z gorzelni [pasza
dla zwierząt], 32 Aperitify bezalkoholowe, bezalkoholowe
wyciągi z owoców, esencje do wytwarzania napojów bezalkoholowych, nie w postaci olejków eterycznych, lemoniada, koktajle bezalkoholowe, moszcz, napoje bezalkoholowe,
napoje bezalkoholowe na bazie suszonych owoców, napoje
na bazie owoców lub warzyw, bezalkoholowe napoje z soków owocowych, owocowe nektary bezalkoholowe, soki,
sorbety [napoje], syropy do napojów, syrop do lemoniady,
moszcz winogronowy niesfermentowany, 33 Alkohole wysokoprocentowe [napoje], alkoholowe ekstrakty owocowe,
destylowane napoje, esencje alkoholowe, gotowe napoje
alkoholowe inne niż na bazie piwa, aperitify koktajle, miód
pitny napoje alkoholowe zawierające owoce, napoje na bazie wina, piquette [wino z wytłoczyn winogronowych], napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), wino, wódka, 43 Bary
szybkiej obsługi [snack-bary], biura zakwaterowania [hotele,
pensjonaty], domy turystyczne, kafeterie [bufety], motele,
obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produkta-

(531) 27.05.05, 27.05.24
(510), (511) 35 Badania marketingowe, Badania opinii publicznej, Badania rynku, Badania w dziedzinie działalności
gospodarczej, Doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, Organizowanie targów
i wystaw handlowych i reklamowych w zakresie budownictwa, urbanistyki, architektury i technologii architektonicznej,
Doradztwo w zakresie zarządzania personelem, Dystrybucja
materiałów reklamowych (próbek, druków, prospektów, broszur), Handlowe wyceny i doradztwo, Pozyskiwanie danych
do komputerowych baz danych, Prowadzenie komputerowych bazy danych, systematyzacja i sortowanie danych
w komputerowych bazach danych, Komputerowe zarządzanie plikami, Analiza kosztów, Organizowanie wystaw
w celach handlowych lub reklamowych, Public relations,
Reklama, Reklama za pośrednictwem sieci komputerowej,
Reklamy korespondencyjne, Przygotowywanie reklam prasowych, Reklamy radiowe, Reklamy telewizyjne, Tworzenie
reklamowych i sponsorowanych tekstów, Rekrutacja personelu, Opracowanie zestawień statystycznych, Kreowanie wizerunku firmy, usług, towaru, Wynajem czasu reklamowego
we wszystkich środkach przekazu, Wynajmowanie nośników
reklamowych, Wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich, Wyszukiwanie w komputerowych
bazach danych, Zarządzanie zbiorami informatycznymi, Zarządzanie biznesowe centrami handlowymi, Usługi rachunkowo-księgowe, 36 Usługi w zakresie doradztwa, organizacji
i zarządzania, finansowania przedsięwzięć inwestycyjnych
polegających na budowie i/lub przygotowaniu obiektów
mieszkalnych i niemieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży, wynajmowania, użyczania, zarządzania nieruchomościami, pośrednictwo w sprawach kupna, sprzedaży, najmu,
dzierżawy nieruchomości, budynków, lokali i powierzchni
użytkowej, Wycena nieruchomości, Wynajem lub dzierżawa
nieruchomości, lokali mieszkalnych i powierzchni użytkowej,
administrowanie nieruchomościami, lokalami, powierzchnią
użytkową, Doradztwo w zakresie zarządzania i administrowania obiektami mieszkalnymi i zespołami osiedlowymi,
Usługi wynajmu budynków, lokali mieszkalnych i użytkowych, Pomoc w zarządzaniu przedsięwzięciami dotyczący-
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mi obrotu nieruchomościami, Usługi w zakresie doradztwa
w zarządzaniu nieruchomościami, Usługi pośrednictwa
w sprzedaży domów, lokali mieszkalnych i użytkowych, Usługi finansowe, Doradztwo finansowe, doradztwo podatkowe,
Pośrednictwo pieniężne, Usługi maklerskie, Leasing finansowy, Informacja o powyższych usługach, Usługi zarządzania
nieruchomościami związane z centrami handlowymi.
540188
(220) 2022 02 22
TOWARZYSTWO SPORTOWE WISŁA KRAKÓW
SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WISŁA KRAKÓW SPÓŁKA AKCYJNA 1906

(210)
(731)

(531)

27.05.01, 29.01.15, 01.01.02, 24.01.07, 24.01.13, 27.07.01,
24.09.03, 24.09.24, 26.01.01, 26.01.16
(510), (511) 3 Wyroby perfumeryjne, kosmetyki, Środki
do pielęgnacji ciała i włosów, Zapachy do wnętrz i samochodów, 9 Kalkulatory, Okulary przeciwsłoneczne, Oprawki
do okularów, Nośniki pamięci, Podkładki pod myszy komputerowe, Urządzenia peryferyjne i akcesoria do komputerów, Słuchawki, Ubrania i akcesoria ochronne do uprawiania
sportów, Etui na okulary, Futerały na przyrządy i aparaturę
fotograficzną, Magnesy na lodówkę, Pendrive, Etui i pokrowce na telefony, Hologramy, 14 Biżuteria i wyroby jubilerskie,
Bransoletki (biżuteria), Bransoletki z haftowanej tkaniny (biżuteria), Breloczki do kluczy (kółka do kluczy z ozdobami lub
do dekoracyjnymi zawieszkami), Czasomierz (zegarki), Kolczyki, Łańcuszki (biżuteria), Medale, Medaliony, Monety, Naszyjniki (biżuteria), Paski do zegarków, Pierścionki (biżuteria),
Spinki do mankietów, Szpilki do krawatów, Zawieszki (biżuteria), Zawieszki do breloków do kluczy, Zawieszki do kółek
na klucze, Zegarki, Zegarki i zegarki elektryczne, 16 Afisze,
plakaty, Afisze, plakaty z papieru lub kartonu, Artykuły biurowe (z wyjątkiem mebli), bilety, Biuletyny informacyjne, Bony
wartościowe, Broszury, Chorągiewki papierowe, Czasopisma
(periodyki), Ekierki do rysowania, etui na identyfikatory (artykuły biurowe), Gazety, Kalendarze, Kartki muzyczne z życzeniami, Kartki z życzeniami, Karty, Karty do kolekcjonowania,
inne niż do gier, Karty pocztowe, Katalogi, Komiksy, Koperty
(artykuły piśmienne), Książki, Materiały do pisania, Materiały
do rysowania, Materiały drukowane, Materiały szkoleniowe
i instruktażowe (z wyjątkiem aparatów), Nalepki, naklejki (materiały piśmienne), Notatniki (notesy), Ołówki, Papier, Pastele
(kredki), Periodyki (czasopisma), Pióra i długopisy (artykuły
biurowe), Pióra kulkowe, Pióra ze stali, Podkładki na biurko,
Podpórki do książek, Podręczniki (książki), Podstawki pod
kufle do piwa, Przybory szkolne (artykuły piśmienne), Publikacje drukowane, Pudełka na pióra, Pudełka z farbami
do użytku szkolnego, Ramki i stojaki do fotografii, Teczki
z notatnikiem i przyborami do pisania (artykuły papiernicze), Teczki z notatnikiem i przyborami do pisania (zestawy),
Temperówki do ołówków, elektryczne lub nieelektryczne,
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Torby papierowe, Torebki do pakowania (koperty, woreczki) z papieru lub tworzyw sztucznych, Ulotki, wieczne pióra, Zakładki do książek, Zakładki do stron, Zakreślacze, Zeszyty do pisania lub rysowania, Znaczki pocztowe, 18 Etui
na karty (portfele), Etui na karty kredytowe (portfele), Etui
na klucze, etykiety skórzane, kosmetyczki bez wyposażenia,
Odzież dla zwierząt domowych, Parasole, Paski skórzane,
Plecaki, Podróżne torby na ubranie, Pojemniki na wizytówki,
Portfele, Portmonetki, Teczki, Torby na zakupy, Torby szkolne z paskiem na ramię, Torby turystyczne, Torebki, Walizki,
Walizki z kółkami, Worki podróżne, Parasole ogrodowe,
20 Korki do butelek, Poduszki, Poduszki dla zwierząt domowych, Poduszki dmuchane do spania, do celów niemedycznych, Poduszki dmuchane, do celów niemedycznych,
Pojemniki do pakowania z tworzyw sztucznych, Popiersia
z drewna, wosku, gipsu lub tworzyw sztucznych, Posążki
z drewna, wosku, gipsu lub tworzyw sztucznych, Posłania dla
zwierząt domowych, Pościel, oprócz bielizny pościelowej,
Pudełka drewniane lub z tworzyw sztucznych, 21 Butelki,
Butelki na napoje dla podróżnych, Filiżanki, Karafka (na alkohol), Kubki, Kufle, Kufle na piwo, miseczki, Naczynia na napoje, Naczynia szklane na napoje, Podkładki pod szklanki,
nie z papieru i nie z materiałów tekstylnych, Skarbonki,
Skarbonki - świnki, Talerze, Termosy, Termosy do napojów,
22 Altany z tkaniny, Namioty, Osłony przeciwdeszczowe
z tkaniny, 24 Bielizna kąpielowa, z wyjątkiem odzieży, Bielizna pościelowa i koce, Bielizna stołowa i pościelowa, Chorągiewki z materiałów tekstylnych lub tworzyw sztucznych,
Flagi z materiałów tekstylnych lub tworzyw sztucznych, Kapy
na łóżka, Koce dla zwierząt domowych, Koce piknikowe, Kołdry, Naszywki, Poszewki na poduszki (poszwy na poduszki),
Proporczyki, Prześcieradła na łóżka, 25 Apaszki (chustki),
Buty sportowe, Koszulki z krótkim rękawem, Krawaty, Kurtki
(odzież), Kurtki z kapturem chroniące przed zimnem i wiatrem, Legginsy, Obuwie, Obuwie piłkarskie, Odzież, Odzież
dla rowerzystów, Odzież gimnastyczna, Pelerynki, Piżamy,
Podkoszulki bez rękawów, Podkoszulki sportowe, Rękawiczki, Skarpetki, Swetry, Szaliki, Śliniaki niepapierowe, Wyprawki
dziecięce (odzież), Daszki - osłona oczu, 28 Artykuły gimnastyczne, Balony, Figurki do zabawy, Gry planszowe, Gry towarzyskie, Grzechotki, Karty do gry, Misie pluszowe, Ozdoby
na choinkę, Piłki do gier, Piłki do gier i zabaw, Puzzle, Zabawki,
32 Cydr bezalkoholowy, Lemoniada, Napoje bezalkoholowe,
Napoje bezalkoholowe na bazie aloesu, Napoje bezalkoholowe na bazie miodu, Napoje bezalkoholowe o smaku herbaty,
Napoje bezalkoholowe o smaku kawy, Napoje energetyczne, Napoje izotoniczne, Napoje na bazie owoców i warzyw,
Napoje sportowe wzbogacane proteinami, Bezalkoholowe
napoje z soków owocowych, Owocowe nektary, bezalkoholowe, Piwo, Sok pomidorowy, Soki, Soki warzywne, napoje,
Woda, Woda gazowana, Woda mineralna, 35 Reklama, Rozpowszechnianie reklam, Usługi marketingowe, Wynajmowanie przestrzeni reklamowej, 41 Fotografia, Organizowanie balów, Organizowanie i prowadzenie konferencji, Organizowanie i prowadzenie kongresów, Organizowanie i prowadzenie
szkoleń, Organizowanie konkursów (edukacja lub rozrywka),
Organizowanie zawodów sportowych, Prowadzenie wycieczek z przewodnikiem, Wypożyczanie sprzętu sportowego,
z wyjątkiem pojazdów, Udostępnianie obiektów i sprzętu
rekreacyjnego, Udostępnianie obiektów i sprzętu sportowego, Usługi trenerskie, Wynajmowanie obiektów sportowych,
Wynajmowanie stadionów.
(210) 540204
(220) 2022 02 22
(731) WOŚ ADAM JAKUB, Henryków-Urocze
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) BISTRO U PRZYJACIÓŁ

(531) 27.05.01, 09.07.19
(510), (511) 32 Aperitify bezalkoholowe, bezalkoholowe
wyciągi z owoców, koktajle bezalkoholowe, lemoniada,
napoje bezalkoholowe, bezalkoholowe nektary owocowe, piwo, soki owocowe, woda gazowana, woda stołowa, 33 Napoje alkoholowe, brandy, napoje alkoholowe
destylowana, dżin, gorzkie nalewki, kirsz alkohol na bazie
wiśni, koktajle, likiery, miód pitny, owocowe ekstrakty z alkoholem, rum, sake, whisky, wino, wódka, 35 Prowadzenie
usług w zakresie: agencji importowo-eksportowej, agencji
reklamowych, badania opinii publicznej, badania rynku, dekoracji wystaw sklepowych, handlowe informacje i porady
udzielane konsumentom, handlowe wyceny, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej,
promocja sprzedaży dla osób trzecich, rozpowszechnianie
ogłoszeń reklamowych, dystrybucja materiałów reklamowych - próbek, druków, prospektów, broszur, reklama billboardowa, reklamy za pośrednictwem sieci komputerowej,
reklamy prasowe, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne,
wynajmowanie przestrzeni reklamowej, tworzenie tekstów
reklamowych i sponsorowanych, zarządzanie w zakresie
zamówień handlowych dla artykułów spożywczych, odzieżowych i technicznych, organizowanie targów i wystaw
w celach handlowych lub reklamowych, specjalistycznego doradztwa handlowo-gastronomicznego w zakresie
organizacji i zarządzania, impresariat w działalności gospodarczej, usługi prowadzenia sprzedaży w sklepie i/lub
hurtowni produktów spożywczych, jak: warzyw, owoców,
napojów bezalkoholowych, cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych, wyrobów piekarskich, chleba, ciasta, wyrobów
ciastkarskich, herbaty, kawy, kakao, przypraw spożywczych,
ryb świeżych, ryb suszonych, ryb wędzonych, skorupiaków,
mięczaków, homarów żywych, mięsa i wyrobów z mięsa, tytoniu i wyrobów tytoniowych, sprzętu sportowego,
odzieży, dywanów, pokryć podłogowych, pokryć ściennych, kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt
domowych, karmy dla zwierząt domowych, oliwek świeżych, owoców cytrusowych, pomarańczy, bezalkoholowych napojów z soków owocowych, aperitifów bezalkoholowych, ekstraktów owocowych bezalkoholowych,
bezalkoholowych napojów na bazie miodu, nektarów
bezalkoholowych owocowych, piwa, gorzkich nalewek, likierów, napojów alkoholowych destylowanych napojów alkoholowych zawierających owoce, owocowych ekstraktów
z alkoholem, alkoholi i likierów wspomagających trawienie,
whisky, wina, wódki, soków owocowych, wody gazowanej,
wody stołowej, kosmetyków, preparatów do makijażu i demakijażu dezodorantów do użytku osobistego, wyrobów
perfumeryjnych, soli do kąpieli co celów innych niż lecznicze, preparatów kosmetycznych do kąpieli, preparatów
kosmetycznych do odchudzania, kremów kosmetycznych,
lakierów do paznokci, mydeł dezynfekujących, mydeł leczniczych, perfum, płynów do pielęgnacji włosów, pomadek
do ust, tuszy do rzęs, preparatów do prania, wywabiaczy
plam - tak, by umożliwić konsumentom obejrzenie i dokonanie zakupu w dobrych warunkach, 43 Prowadzenie usług
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w zakresie: barów, barów szybkiej obsługi, snack-barów, restauracji, restauracji samoobsługowych, stołówek, kafeterii,
kawiarni, przygotowania posiłków, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, przygotowywania dań - żywność i napoje na zamówienie oraz
ich dostawa, dostarczania dań i posiłków catering, usług
dotyczących zakwaterowania i wyżywienia, hotele, motele,
pensjonaty.
540236
(220) 2022 02 23
LABORATORIUM KOSMETYCZNE FLOSLEK
FURMANEK SPÓŁKA JAWNA, Piaseczno
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) beta Carotene FLOSLEK LABORATORIUM
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 05.03.13
(510), (511) 3 Kosmetyki, Kosmetyki ochronne i regeneracyjne do pielęgnacji skóry, Kosmetyki przeciw zmarszczkom, Kosmetyki zapobiegające starzeniu się skóry, Fitokosmetyki, Biokosmetyki, Kremy kosmetyczne, Emulsje
kosmetyczne, Spraje nielecznicze, Żele jako kosmetyki,
Balsamy jako kosmetyki, Toniki jako kosmetyki, Lotiony
do użytku kosmetycznego, Mleczka kosmetyczne, Mleczka
jako kosmetyki, Kosmetyki kolorowe, Olejki kosmetyczne,
Kosmetyki do makijażu, Środki upiększające, Środki perfumeryjne, Środki toaletowe, Mydła, Olejki eteryczne, Środki do pielęgnacji włosów, Szampony do włosów, Środki
do pielęgnacji skóry głowy nielecznicze, Odżywki do włosów, Kosmetyki ujędrniające, Kosmetyki przeciw rozstępom,
Kosmetyki do biustu, Kosmetyki wyszczuplające nie do celów medycznych, Kosmetyki przeciwko niedoskonałościom
skóry, Kosmetyki do ciała, Środki czystości, Środki do czyszczenia zębów, Kosmetyki do pielęgnacji paznokci, Olejki
esencjonalne i ekstrakty aromatyczne, Preparaty toaletowe,
Preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, Środki perfumeryjne
i zapachowe, Bawełna do celów kosmetycznych, 5 Kosmetyki o działaniu leczniczym, Maści, balsamy, kremy, emulsje, płyny, żele, olejki do celów leczniczych i medycznych,
Wyciągi i wywary dla celów farmaceutycznych, Kosmetyki
lecznicze, Dermokosmetyki do pielęgnacji włosów, Dermokosmetyki do pielęgnacji skóry głowy, Kosmeceutyki, Nutrikosmetyki, Środki sanitarne stosowane w lecznictwie i higienie osobistej, Lotiony do użytku medycznego preparaty
przeciwgrzybiczne, preparaty antybakteryjne, Preparaty
przeciwgrzybiczne, Preparaty antybakteryjne, Substancje
dietetyczne do celów leczniczych, Dietetyczna żywność
i substancje dostosowane do użytku leczniczego lub weterynaryjnego, Suplementy diety, Środki odkażające, Środki do zwalczania robactwa, Preparaty do dezynfekcji rąk,
Preparaty do dezynfekcji skóry, chusteczki dezynfekujące,
Preparaty i artykuły higieniczne, Preparaty i artykuły do tępienia szkodników, Mydła i detergenty lecznicze i odkażające, Środki dezodoryzujące i oczyszczające powietrze, Środki
dezynfekcyjne i antyseptyczne.
540237
(220) 2022 02 23
LABORATORIUM KOSMETYCZNE FLOSLEK
FURMANEK SPÓŁKA JAWNA, Piaseczno
(540) (znak słowno-graficzny)
(210)
(731)
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(540) FLOSLEK PHARMA SENSITIVE

(531) 27.05.01, 29.01.12, 05.03.13, 19.11.01
(510), (511) 3 Kosmetyki, Kosmetyki ochronne i regeneracyjne do pielęgnacji skóry, Kosmetyki przeciw zmarszczkom,
Kosmetyki zapobiegające starzeniu się skóry, Fitokosmetyki,
Biokosmetyki, Kremy kosmetyczne, Emulsje kosmetyczne,
Spraje nielecznicze, Żele jako kosmetyki, Balsamy jako kosmetyki, Toniki jako kosmetyki, Lotiony do użytku kosmetycznego, Mleczka kosmetyczne, Mleczka jako kosmetyki,
Kosmetyki kolorowe, Olejki kosmetyczne, Kosmetyki do makijażu, Środki upiększające, Środki perfumeryjne, Środki toaletowe, Mydła, Olejki eteryczne, Środki do pielęgnacji włosów,
Szampony do włosów, Środki do pielęgnacji skóry głowy nielecznicze, Odżywki do włosów, Kosmetyki ujędrniające, Kosmetyki przeciw rozstępom, Kosmetyki do biustu, Kosmetyki
wyszczuplające nie do celów medycznych, Kosmetyki przeciwko niedoskonałościom skóry, Kosmetyki do ciała, Środki
czystości, Środki do czyszczenia zębów, Kosmetyki do pielęgnacji paznokci, Olejki esencjonalne i ekstrakty aromatyczne, Preparaty toaletowe, Preparaty do mycia i pielęgnacji
ciała, Środki perfumeryjne i zapachowe, Bawełna do celów
kosmetycznych, 5 Kosmetyki o działaniu leczniczym, Maści,
balsamy, kremy, emulsje, płyny, żele, olejki do celów leczniczych i medycznych, Wyciągi i wywary dla celów farmaceutycznych, Kosmetyki lecznicze, Dermokosmetyki do pielęgnacji włosów, Dermokosmetyki do pielęgnacji skóry głowy,
Kosmeceutyki, Nutrikosmetyki, Środki sanitarne stosowane
w lecznictwie i higienie osobistej, Lotiony do użytku medycznego preparaty przeciwgrzybiczne, preparaty antybakteryjne, Preparaty przeciwgrzybiczne, Preparaty antybakteryjne,
Substancje dietetyczne do celów leczniczych, Dietetyczna
żywność i substancje dostosowane do użytku leczniczego
lub weterynaryjnego, Suplementy diety, Środki odkażające,
Środki do zwalczania robactwa, Preparaty do dezynfekcji rąk,
Preparaty do dezynfekcji skóry, chusteczki dezynfekujące,
Preparaty i artykuły higieniczne, Preparaty i artykuły do tępienia szkodników, Mydła i detergenty lecznicze i odkażające, Środki dezodoryzujące i oczyszczające powietrze, Środki
dezynfekcyjne i antyseptyczne.
540240
(220) 2022 02 23
AGENCJA WYDAWNICZO-REKLAMOWA WPROST
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Zielone Serce
(510), (511) 9 Wydawnictwa, czasopisma, broszury i katalogi
elektroniczne, Wydawnictwa zarejestrowane na nośnikach
danych, Publikacje elektroniczne dostarczane on-line, z baz
danych lub z Internetu, Platformy oprogramowania komputerowego dla sieci społecznościowych, Oprogramowanie
komunikacyjne, sieciowe i do sieci społecznościowych, Nagrania wideo do pobrania w postaci przewodników kreatywnych w zakresie reklamy w mediach społecznościowych, Oprogramowanie w postaci aplikacji obsługującej
sieci społecznościowe, Oprogramowanie do sieci społecznościowych, Oprogramowanie do badania opinii, Oprogramowanie umożliwiające użytkownikom zamieszczanie py(210)
(731)
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tań z opcjami odpowiedzi, Oprogramowanie umożliwiające
użytkownikom dołączenie do dyskusji i zamieszczanie komentarzy dotyczących badań opinii, pytań i odpowiedzi,
Oprogramowanie umożliwiające użytkownikom dawanie
komplementów i pozytywnej informacji zwrotnej, Oprogramowanie do tworzenia społeczności online, zarządzania nią
i współdziałania z nią, Oprogramowanie do tworzenia, edytowania, ładowania, pobierania, uzyskiwania dostępu, przeglądania, zamieszczania, wyświetlania, oznaczania, umieszczania na blogu, transmisji strumieniowej, dodawania linków,
dodawania notatek, wyrażania sentymentu, komentowania,
umieszczania, transmisji i współdzielenia lub innego udostępniania mediów elektronicznych bądź informacji za pośrednictwem sieci komputerowych i komunikacyjnych,
16 Papierowe publikacje, wydawnictwa, Czasopisma ilustrowane, książki, periodyki drukowane, biuletyny informacyjne,
notatniki [notesy], broszury, Katalogi branżowe, czasopisma
branżowe, albumy, druki, prospekty, ulotki, foldery, informatory, Gazety, Komiksy, Papier, tektura, Materiały introligatorskie, Obrazy, Fotografie, Albumy fotograficzne i kolekcjonerskie, Odbitki fotograficzne, Reprodukcje fotograficzne, Rysunki graficzne, Rysunki, Reprodukcje graficzne, Odbitki artystyczne graficzne, Materiały szkoleniowe i instruktażowe
z wyjątkiem aparatów, Katalogi dotyczące oprogramowania
komputerowego, Karty do kolekcjonowania, inne niż do gier,
Nalepki, naklejki [materiały piśmienne], Kalendarze, Zakładki
do książek, Okładki na notesy, pióra, afisze, plakaty, transparenty z papieru, Figurki z papieru, Materiały samoprzylepne,
Karty, karty pocztowe, karty do kolekcjonowania, karty
na wymianę, Emblematy papierowe, Okładki muzyczne,
okładki, 35 Organizowanie gier, konkursów, plebiscytów, debat, gal i loterii oraz imprez rozrywkowych o podłożu reklamowym do celów reklamowych z zastosowaniem reklamy
prasowej, radiowej, telewizyjnej i internetowej oraz z wykorzystaniem elektronicznych, magnetycznych i optycznych
nośników informacji, Organizacja i obsługa targów, aukcji, licytacji oraz wystaw w celach gospodarczych i/lub reklamowych, Usługi w zakresie zarządzania sprzedażą poprzez Internet, Usługi w zakresie prowadzenia sprzedaży publikacji
elektronicznych i drukowanych, Usługi klubów klienta dla
celów handlowych, promocyjnych i/lub reklamowych, Usługi klubów kobiet dla celów handlowych, promocyjnych i/lub
reklamowych, Usługi reklamowe, w tym w zakresie zamieszczania ogłoszeń w prasie, rozpowszechnianie wyrobów producentów w celach reklamowych, wynajem czasu i miejsca
reklamowego, Usługi reklamowe i marketingowe świadczone za pomocą mediów społecznościowych, Usługi produkcji
audycji i filmów reklamowych dla radia, telewizji, filmu, Internetu, Publikowanie tekstów reklamowych, zarządzanie
w działalności handlowej, w tym doradztwo, Administrowanie działalności handlowej, Zarządzanie planami lojalnościowymi, planami zachęt dla klientów oraz planami promocyjnymi, marketing, badania i analiza rynku, badania opinii publicznej, badania w dziedzinie działalności gospodarczej,
Usługi kojarzenia współpracy pomiędzy jednostkami z sektora publicznego, prywatnego i uczelniami, Zbieranie potrzeb analityczno-badawczych i znajdowanie sposobów
ich wypełnienia (kojarzenie potrzebującego-wykonawcy-finansującego), prowadzenie wykazu informacji handlowych
w Internecie, Zarządzanie zbiorami informatycznymi, udostępnianie informacji z baz danych osobom trzecim, prenumerata prasy, Oferowanie usług aukcyjnych w formie promocji, usługi sklepu internetowego, usługi domu towarowego i/lub wysyłkowego, usługi w zakresie prowadzenia sprzedaży: publikacji elektronicznych i drukowanych, odzieżowej,
spożywczej, kosmetycznej, tytoniowej, alkoholowej, samochodowej, przemysłowej, usługi nagrywania, transkrypcji,
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transformacji, kompozycji, kompilacji informacji wykorzystywanych przy przesyłaniu elektronicznym, Usługi domu mediowego, którego zadaniem jest planowanie oraz zakup
kampanii reklamowych w mediach masowych, Zarządzanie
portalami internetowymi, Usługi doradztwa biznesowego
w dziedzinie współpracy online i współpracy technologicznej, Zarządzanie projektami z zakresu działalności gospodarczej, Usługi charytatywne, mianowicie organizowanie promocji programów oraz projektów prac na rzecz społeczności lokalnej, Usługi w zakresie tworzenia sieci kontaktów biznesowych online dostępne za pomocą aplikacji mobilnych
do pobrania, Udzielanie informacji w postaci baz danych
obejmujących informacje w dziedzinie tworzenia sieci kontaktów biznesowych, Dostarczanie informacji o osobach
trzecich poprzez sieć elektroniczną za pomocą interaktywnego panelu informacyjnego w postaci platformy informatycznej do komunikacji między społecznościami, urzędami,
wszelakimi organami w celach nawiązania współpracy, reklamy, Kampanie informacyjne i promocyjne, Promowanie
osób trzecich, 36 Usługi w zakresie sponsoringu finansowego i przyznawanie grantów i stypendiów finansowych
na cele naukowe osobom prywatnym, organizacjom, instytucjom lub firmom, Usługi w zakresie prowadzenia działalności, doradztwa, informowania finansowego, Organizacja
zbiórek środków finansowych oraz funduszy na cele dobroczynne, społeczne, szkoleniowe, edukacyjne, Kluby inwestycyjne, Finansowanie organizacji non profit, 41 Usługi organizowania, obsługi, produkcji i rozpowszechniania publicznych
konkursów, plebiscytów, gal, loterii, spektakli, widowisk, widowisk muzycznych, festiwali, koncertów, kursów korespondencyjnych, seminariów, kongresów, forum, konferencji,
sympozjów, loterii, przyjęć i wystaw, zabaw, festynów, pikników, wydarzeń tematycznych o charakterze edukacyjnym
i kulturalnym, festiwali filmowych, imprez artystycznych, estradowych, rekreacyjnych, wystaw kulturalnych i edukacyjnych, Organizowanie, obsługa uroczystych gali, Prowadzenie
programów rozrywkowych, naukowych, publicystycznych,
kulturalnych, Rozrywka, Usługi wydawania nagrań dźwiękowych, filmów, nagrań wideo, audycji radiowych, reportaży,
programów telewizyjnych, Usługi produkcji, montażu i rozpowszechniania telewizyjnych, radiowych, multimedialnych,
internetowych programów naukowych i rozrywkowych,
Usługi dostarczania muzyki cyfrowej, filmów, wideo, obrazów graficznych i audio (nie ściągalnych) z komputera, Internetu i/lub stron internetowych, Publikowanie, edycja książek,
magazynów i innych tekstów, także on-line, Usługi księgarni,
w tym elektronicznej, która dostarcza informacje elektroniczne (w tym informacje archiwalne) w formie tekstu, informacji audio i/lub wideo, Publikacja i wydawanie informacji
o edukacji, imprezach, rekreacji, także przez sieci danych lub
w połączeniu z usługami świadczonymi online, usługi dostarczania on-line publikacji elektronicznych (nie ściągalnych), Usługi dostarczania informacji o edukacji, imprezach,
rekreacji, także przez sieci danych lub w połączeniu z usługami świadczonymi online, usługi agencji rezerwacji miejsc
na wydarzenia artystyczne, kulturalne, spektakle, koncerty,
filmy, Usługi studia nagrań, Usługi edukacyjne w zakresie fotografii, Publikowanie fotografii, Usługi reporterskie, Wypożyczanie nagrań dźwiękowych, audio, video, dysków, gier interaktywnych, Produkcja i świadczenie usług medialnych w zakresie organizacji konkursów, plebiscytów, koncertów, loterii,
festiwali muzycznych i filmowych, widowisk, spektakli, przeglądów, pokazów, występów rozrywkowych i innych imprez
rozrywkowych, nagrywanie, ewidencja, przekazywanie, zachowywanie, przetwarzanie i/lub odtwarzanie wiadomości,
obrazów, tekstów, mowy, sygnałów i danych, zwłaszcza
w formie cyfrowej, Udostępnianie informacji o rozrywce,
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edukacji, kulturze i sporcie, Udzielanie wsparcia edukacyjnego, społecznego w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej ogólnopolskim, regionalnym oraz lokalnym inicjatywom oraz wydarzeniom, w tym także działania na rzecz
zwiększenia zasięgu wybranych, udanych inicjatyw, Produkcja radiowa, filmowa i telewizyjna, Przygotowywanie i produkcja programów telewizyjnych, Agencje zajmujące się rezerwacją w zakresie rozrywki, Wypożyczanie i leasing filmów
(taśm filmowych), 42 Odpłatne udostępnianie serwisów informacyjnych lub baz danych, Badania w dziedzinie mediów
społecznościowych, Ekspertyzy i badania w dziedzinie środków komunikacji publicznej, multimedialnej, Administrowanie portalami internetowymi, forum internetowym, Udostępnianie (wynajmowanie) zasobów krajowych i międzynarodowych serwerów sieci komputerowej, Zarządzanie portalami internetowymi, Obsługa stron Web i portali, obsługa
forum dyskusyjnego, Projektowanie i opracowywanie portali internetowych, Administrowanie portalami internetowymi,
Prowadzenie serwerów, Tworzenie, utrzymywanie, projektowanie serwisów internetowych WWW, Obsługa interaktywnej witryny internetowej online do umieszczania ofert, promowania, sprzedaży i odsprzedaży przedmiotów i usług
przez globalną sieć komputerową, telefon komórkowy lub
inne urządzenie mobilne, Obsługa interaktywnej witryny internetowej online dotyczącej marketingu za pośrednictwem
telefonów komórkowych, innych urządzeń mobilnych, Internet, Usługi administratora baz danych, także monitorowanie,
zestrajanie i sprawdzanie zasobów danych dla mailingu masowego, Umożliwianie wielu użytkownikom dostępu
do zbiorów informacji za pośrednictwem globalnej sieci informacyjnej, Usługi komputerowe, mianowicie tworzenie
społeczności online dla zarejestrowanych użytkowników
w celu umożliwienia im uczestniczenia w dyskusjach, otrzymania informacji zwrotnej od współużytkowników, tworzenia wirtualnych społeczności i angażowania się w usługi
tworzenia sieci kontaktów społecznych oraz wymianę dokumentów, 43 Usługi prywatnego klubu kolacyjnego, Imprezy
firmowe [zapewnianie jedzenia i napojów], Usługi klubów
w zakresie dostarczania żywności i napojów, Usługi prywatnego klubu picia, 45 Usługi serwisów społecznościowych
online, Zarządzanie własnością przemysłową, Zarządzanie
własnością intelektualną, Usługi prawne z zakresu zarządzania prawami licencyjnym, Usługi prawne w zakresie wykonywania, zarządzanie i ochrony praw autorskich i praw pokrewnych, wzornictwa przemysłowego, oprogramowania komputerowego i materiałów drukowanych, Licencjonowanie
programów komputerowych [usługi prawne], Usługi prawne, Usługi bezpieczeństwa w zakresie fizycznej ochrony
dóbr materialnych i osób, Usługi tworzenia sieci kontaktów
społecznych online za pomocą aplikacji mobilnych do pobrania, Licencjonowanie oprogramowania komputerowego
[usługi prawne], Udzielanie informacji w postaci baz danych
obejmujących informacje w dziedzinie tworzenia sieci kontaktów społecznych online, Usługi w zakresie potwierdzania
tożsamości użytkowników, Internetowe usługi w zakresie
wprowadzania do towarzystwa i tworzenia sieci kontaktów
towarzyskich, Usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne
w zakresie:usług serwisów społecznościowych, zarządzania
własnością przemysłową, zarządzania własnością intelektualną, usług prawnych, licencjonowania programów komputerowych [usługi prawne], usług bezpieczeństwa w zakresie fizycznej ochrony dóbr materialnych i osób, usługi tworzenia
sieci kontaktów społecznych online za pomocą aplikacji mobilnych do pobrania, udzielania informacji w postaci baz danych obejmujących informacje w dziedzinie tworzenia sieci
kontaktów społecznych online, usług w zakresie potwierdzania tożsamości użytkowników, internetowych usług w zakre-
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sie wprowadzania do towarzystwa i tworzenia sieci kontaktów towarzyskich, Usługi doradztwa w zakresie własności
intelektualnej dla organizacji non-profit.
(210) 540241
(220) 2022 02 23
(731) PMPG POLSKIE MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Wizjonerzy Zdrowia
(510), (511) 9 Wydawnictwa, czasopisma, broszury i katalogi
elektroniczne, Wydawnictwa zarejestrowane na nośnikach
danych, Publikacje elektroniczne dostarczane on-line, z baz
danych lub z Internetu, Platformy oprogramowania komputerowego dla sieci społecznościowych, Oprogramowanie
komunikacyjne, sieciowe i do sieci społecznościowych, Nagrania wideo do pobrania w postaci przewodników kreatywnych w zakresie reklamy w mediach społecznościowych, Oprogramowanie w postaci aplikacji obsługującej
sieci społecznościowe, Oprogramowanie do sieci społecznościowych, Oprogramowanie do badania opinii, Oprogramowanie umożliwiające użytkownikom zamieszczanie pytań z opcjami odpowiedzi, Oprogramowanie umożliwiające
użytkownikom dołączenie do dyskusji i zamieszczanie komentarzy dotyczących badań opinii, pytań i odpowiedzi,
Oprogramowanie umożliwiające użytkownikom dawanie
komplementów i pozytywnej informacji zwrotnej, Oprogramowanie do tworzenia społeczności online, zarządzania nią
i współdziałania z nią, Oprogramowanie do tworzenia, edytowania, ładowania, pobierania, uzyskiwania dostępu, przeglądania, zamieszczania, wyświetlania, oznaczania, umieszczania na blogu, transmisji strumieniowej, dodawania linków,
dodawania notatek, wyrażania sentymentu, komentowania,
umieszczania, transmisji i współdzielenia lub innego udostępniania mediów elektronicznych bądź informacji za pośrednictwem sieci komputerowych i komunikacyjnych,
16 Papierowe publikacje, wydawnictwa, Czasopisma ilustrowane, książki, periodyki drukowane, biuletyny informacyjne,
notatniki [notesy], broszury, Katalogi branżowe, czasopisma
branżowe, albumy, druki, prospekty, ulotki, foldery, informatory, Gazety, Komiksy, Papier, tektura, Materiały introligatorskie, Obrazy, Fotografie, Albumy fotograficzne i kolekcjonerskie, Odbitki fotograficzne, Reprodukcje fotograficzne, Rysunki graficzne, Rysunki, Reprodukcje graficzne, Odbitki artystyczne graficzne, Materiały szkoleniowe i instruktażowe
z wyjątkiem aparatów, Katalogi dotyczące oprogramowania
komputerowego, Karty do kolekcjonowania, inne niż do gier,
Nalepki, naklejki [materiały piśmienne], Kalendarze, Zakładki
do książek, Okładki na notesy, pióra, afisze, plakaty, transparenty z papieru, Figurki z papieru, Materiały samoprzylepne,
Karty, karty pocztowe, karty do kolekcjonowania, karty
na wymianę, Emblematy papierowe, Okładki muzyczne,
okładki, 35 Organizowanie gier, konkursów, plebiscytów, debat, gal i loterii oraz imprez rozrywkowych o podłożu reklamowym do celów reklamowych z zastosowaniem reklamy
prasowej, radiowej, telewizyjnej i internetowej oraz z wykorzystaniem elektronicznych, magnetycznych i optycznych
nośników informacji, Organizacja i obsługa targów, aukcji, licytacji oraz wystaw w celach gospodarczych i/lub reklamowych, Usługi w zakresie zarządzania sprzedażą poprzez Internet, Usługi w zakresie prowadzenia sprzedaży publikacji
elektronicznych i drukowanych, Usługi klubów klienta dla
celów handlowych, promocyjnych i/lub reklamowych, Usługi klubów kobiet dla celów handlowych, promocyjnych i/lub
reklamowych, Usługi reklamowe, w tym w zakresie zamieszczania ogłoszeń w prasie, rozpowszechnianie wyrobów producentów w celach reklamowych, wynajem czasu i miejsca
reklamowego, Usługi reklamowe i marketingowe świadczo-
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ne za pomocą mediów społecznościowych, Usługi produkcji
audycji i filmów reklamowych dla radia, telewizji, filmu, Internetu, Publikowanie tekstów reklamowych, zarządzanie
w działalności handlowej, w tym doradztwo, Administrowanie działalności handlowej, Zarządzanie planami lojalnościowymi, planami zachęt dla klientów oraz planami promocyjnymi, marketing, badania i analiza rynku, badania opinii publicznej, badania w dziedzinie działalności gospodarczej,
Usługi kojarzenia współpracy pomiędzy jednostkami z sektora publicznego, prywatnego i uczelniami, Zbieranie potrzeb analityczno-badawczych i znajdowanie sposobów
ich wypełnienia (kojarzenie potrzebującego-wykonawcy-finansującego), prowadzenie wykazu informacji handlowych
w Internecie, Zarządzanie zbiorami informatycznymi, udostępnianie informacji z baz danych osobom trzecim, prenumerata prasy, Oferowanie usług aukcyjnych w formie promocji, usługi sklepu internetowego, usługi domu towarowego i/lub wysyłkowego, usługi w zakresie prowadzenia sprzedaży: publikacji elektronicznych i drukowanych, odzieżowej,
spożywczej, kosmetycznej, tytoniowej, alkoholowej, samochodowej, przemysłowej, usługi nagrywania, transkrypcji,
transformacji, kompozycji, kompilacji informacji wykorzystywanych przy przesyłaniu elektronicznym, Usługi domu mediowego, którego zadaniem jest planowanie oraz zakup
kampanii reklamowych w mediach masowych, Zarządzanie
portalami internetowymi, Usługi doradztwa biznesowego
w dziedzinie współpracy online i współpracy technologicznej, Zarządzanie projektami z zakresu działalności gospodarczej, Usługi charytatywne, mianowicie organizowanie promocji programów oraz projektów prac na rzecz społeczności lokalnej, Usługi w zakresie tworzenia sieci kontaktów biznesowych online dostępne za pomocą aplikacji mobilnych
do pobrania, Udzielanie informacji w postaci baz danych
obejmujących informacje w dziedzinie tworzenia sieci kontaktów biznesowych, Dostarczanie informacji o osobach
trzecich poprzez sieć elektroniczną za pomocą interaktywnego panelu informacyjnego w postaci platformy informatycznej do komunikacji między społecznościami, urzędami,
wszelakimi organami w celach nawiązania współpracy, reklamy, Kampanie informacyjne i promocyjne, Promowanie
osób trzecich, 36 Usługi w zakresie sponsoringu finansowego i przyznawanie grantów i stypendiów finansowych
na cele naukowe osobom prywatnym, organizacjom, instytucjom lub firmom, Usługi w zakresie prowadzenia działalności, doradztwa, informowania finansowego, Organizacja
zbiórek środków finansowych oraz funduszy na cele dobroczynne, społeczne, szkoleniowe, edukacyjne, Kluby inwestycyjne, Finansowanie organizacji non profit, 41 Usługi organizowania, obsługi, produkcji i rozpowszechniania publicznych
konkursów, plebiscytów, gal, loterii, spektakli, widowisk, widowisk muzycznych, festiwali, koncertów, kursów korespondencyjnych, seminariów, kongresów, forum, konferencji,
sympozjów, loterii, przyjęć i wystaw, zabaw, festynów, pikników, wydarzeń tematycznych o charakterze edukacyjnym
i kulturalnym, festiwali filmowych, imprez artystycznych, estradowych, rekreacyjnych, wystaw kulturalnych i edukacyjnych, Organizowanie, obsługa uroczystych gali, Prowadzenie
programów rozrywkowych, naukowych, publicystycznych,
kulturalnych, Rozrywka, Usługi wydawania nagrań dźwiękowych, filmów, nagrań wideo, audycji radiowych, reportaży,
programów telewizyjnych, Usługi produkcji, montażu i rozpowszechniania telewizyjnych, radiowych, multimedialnych,
internetowych programów naukowych i rozrywkowych,
Usługi dostarczania muzyki cyfrowej, filmów, wideo, obrazów graficznych i audio (nie ściągalnych) z komputera, Internetu i/lub stron internetowych, Publikowanie, edycja książek,
magazynów i innych tekstów, także on-line, Usługi księgarni,
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w tym elektronicznej, która dostarcza informacje elektroniczne (w tym informacje archiwalne) w formie tekstu, informacji audio i/lub wideo, Publikacja i wydawanie informacji
o edukacji, imprezach, rekreacji, także przez sieci danych lub
w połączeniu z usługami świadczonymi online, usługi dostarczania on-line publikacji elektronicznych (nie ściągalnych), Usługi dostarczania informacji o edukacji, imprezach,
rekreacji, także przez sieci danych lub w połączeniu z usługami świadczonymi online, usługi agencji rezerwacji miejsc
na wydarzenia artystyczne, kulturalne, spektakle, koncerty,
filmy, Usługi studia nagrań, Usługi edukacyjne w zakresie fotografii, Publikowanie fotografii, Usługi reporterskie, Wypożyczanie nagrań dźwiękowych, audio, video, dysków, gier interaktywnych, Produkcja i świadczenie usług medialnych w zakresie organizacji konkursów, plebiscytów, koncertów, loterii,
festiwali muzycznych i filmowych, widowisk, spektakli, przeglądów, pokazów, występów rozrywkowych i innych imprez
rozrywkowych, nagrywanie, ewidencja, przekazywanie, zachowywanie, przetwarzanie i/lub odtwarzanie wiadomości,
obrazów, tekstów, mowy, sygnałów i danych, zwłaszcza
w formie cyfrowej, Udostępnianie informacji o rozrywce,
edukacji, kulturze i sporcie, Udzielanie wsparcia edukacyjnego, społecznego w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej ogólnopolskim, regionalnym oraz lokalnym inicjatywom oraz wydarzeniom, w tym także działania na rzecz
zwiększenia zasięgu wybranych, udanych inicjatyw, Produkcja radiowa, filmowa i telewizyjna, Przygotowywanie i produkcja programów telewizyjnych, Agencje zajmujące się rezerwacją w zakresie rozrywki, Wypożyczanie i leasing filmów
(taśm filmowych), 42 Odpłatne udostępnianie serwisów informacyjnych lub baz danych, Badania w dziedzinie mediów
społecznościowych, Ekspertyzy i badania w dziedzinie środków komunikacji publicznej, multimedialnej, Administrowanie portalami internetowymi, forum internetowym, Udostępnianie (wynajmowanie) zasobów krajowych i międzynarodowych serwerów sieci komputerowej, Zarządzanie portalami internetowymi, Obsługa stron Web i portali, obsługa
forum dyskusyjnego, Projektowanie i opracowywanie portali internetowych, Administrowanie portalami internetowymi,
Prowadzenie serwerów, Tworzenie, utrzymywanie, projektowanie serwisów internetowych WWW, Obsługa interaktywnej witryny internetowej online do umieszczania ofert, promowania, sprzedaży i odsprzedaży przedmiotów i usług
przez globalną sieć komputerową, telefon komórkowy lub
inne urządzenie mobilne, Obsługa interaktywnej witryny internetowej online dotyczącej marketingu za pośrednictwem
telefonów komórkowych, innych urządzeń mobilnych, Internet, Usługi administratora baz danych, także monitorowanie,
zestrajanie i sprawdzanie zasobów danych dla mailingu masowego, Umożliwianie wielu użytkownikom dostępu
do zbiorów informacji za pośrednictwem globalnej sieci informacyjnej, Usługi komputerowe, mianowicie tworzenie
społeczności online dla zarejestrowanych użytkowników
w celu umożliwienia im uczestniczenia w dyskusjach, otrzymania informacji zwrotnej od współużytkowników, tworzenia wirtualnych społeczności i angażowania się w usługi
tworzenia sieci kontaktów społecznych oraz wymianę dokumentów, 43 Usługi prywatnego klubu kolacyjnego, Imprezy
firmowe [zapewnianie jedzenia i napojów], Usługi klubów
w zakresie dostarczania żywności i napojów, Usługi prywatnego klubu picia, 45 Usługi serwisów społecznościowych
online, Zarządzanie własnością przemysłową, Zarządzanie
własnością intelektualną, Usługi prawne z zakresu zarządzania prawami licencyjnym, Usługi prawne w zakresie wykonywania, zarządzanie i ochrony praw autorskich i praw pokrewnych, wzornictwa przemysłowego, oprogramowania komputerowego i materiałów drukowanych, Licencjonowanie
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programów komputerowych [usługi prawne], Usługi prawne, Usługi bezpieczeństwa w zakresie fizycznej ochrony
dóbr materialnych i osób, Usługi tworzenia sieci kontaktów
społecznych online za pomocą aplikacji mobilnych do pobrania, Licencjonowanie oprogramowania komputerowego
[usługi prawne], Udzielanie informacji w postaci baz danych
obejmujących informacje w dziedzinie tworzenia sieci kontaktów społecznych online, Usługi w zakresie potwierdzania
tożsamości użytkowników, Internetowe usługi w zakresie
wprowadzania do towarzystwa i tworzenia sieci kontaktów
towarzyskich, Usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne
w zakresie: usług serwisów społecznościowych, zarządzania
własnością przemysłową, zarządzania własnością intelektualną, usług prawnych, licencjonowania programów komputerowych [usługi prawne], usług bezpieczeństwa w zakresie fizycznej ochrony dóbr materialnych i osób, usługi tworzenia
sieci kontaktów społecznych online za pomocą aplikacji mobilnych do pobrania, udzielania informacji w postaci baz danych obejmujących informacje w dziedzinie tworzenia sieci
kontaktów społecznych online, usług w zakresie potwierdzania tożsamości użytkowników, internetowych usług w zakresie wprowadzania do towarzystwa i tworzenia sieci kontaktów towarzyskich, Usługi doradztwa w zakresie własności
intelektualnej dla organizacji non-profit.
(210) 540282
(220) 2016 10 24
(731) JACO - Dr. Jaeniche GmbH & Co. KG, Kehl, DE
(540) (znak słowny)
(540) JACO
(510), (511) 20 Pojemniki do pakowania z tworzyw sztucznych, Butelki, puszki, rurki, zamykane rury i rurki, systemy
dozowania (pojemniki z mechanizmami do wydawania
odmierzonych ilości) i kubki z tworzyw sztucznych, Pojemniki do pakowania z tworzyw sztucznych, w szczególności
do przemysłu farmaceutycznego, do użytku laboratoryjnego i do przemysłu kosmetycznego, Zamknięcia z tworzyw
sztucznych do pojemników, Opakowania na butelki z tworzywa sztucznego, Kapsle do butelek z tworzyw sztucznych, 40 Przekształcanie materiałów, mianowicie drukowanie obrazów na obiektach, obróbka i recykling opakowań,
Obróbka i przetwarzanie materiałów z tworzyw sztucznych, Wykańczanie tworzyw sztucznych na rzecz Innych
osób na zamówienie, Drukowanie, Drukowanie opakowań,
Wytwarzanie na zamówienie narzędzi z metalu, 42 Doradztwo w zakresie projektowania i rozwoju opakowań, Projektowanie i rozwój opakowań na zamówienie, Projektowanie i opracowywanie narzędzi, Usługi świadczone przez
inżynierów i grafików wzornictwa przemysłowego, Usługi
rozwoju produktu w aspekcie jego estetyki, funkcjonalności technicznej i możliwości wyprodukowania towarów
ujętych w klasie 20, tj.: Pojemniki do pakowania z tworzyw
sztucznych, Butelki, puszki, rurki, zamykane rury i rurki, systemy dozowania (pojemniki z mechanizmami do wydawania odmierzonych ilości) i kubki z tworzyw sztucznych,
Pojemniki do pakowania z tworzyw sztucznych, w szczególności do przemysłu farmaceutycznego, do użytku laboratoryjnego i do przemysłu kosmetycznego, Zamknięcia
z tworzyw sztucznych do pojemników, Opakowania na butelki z tworzywa sztucznego, Kapsle do butelek z tworzyw
sztucznych.
(210)
(731)

540347
(220) 2022 02 25
HUMAN IT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Wrocław
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(540) (znak słowny)
(540) HumanIT
(510), (511) 9 Programy komputerowe, Kodowane programy, Pakiety programów, Komputerowe programy operacyjne, Programy systemów operacyjnych, Oprogramowanie komputerowe [programy], Programy na smartfony,
Nagrane programy komputerowe, Programy do przetwarzania danych, Interaktywne multimedialne programy
komputerowe, Programy do magazynowania danych,
Elektroniczne urządzenia do programowania, Programowalne cyfrowe urządzenia odczytujące, Komputerowe
urządzenia do programowania, Oprogramowanie dla
środowiska programistycznego, Programy komputerowe
do zarządzania projektami, Mikroprocesory programowalne za pomocą oprogramowania, Mobilne aplikacje, Aplikacje do pobrania, Edukacyjne aplikacje komputerowe,
Aplikacje komputerowe do pobrania, Oprogramowanie
do tworzenia aplikacji, Aplikacje do odzyskiwania informacji, Oprogramowanie do serwera aplikacji, Aplikacje biurowe i biznesowe, Edukacyjne aplikacje na tablety, Aplikacje
do pobrania na smartfony, Aplikacje do łączności maszyna-maszyna [M2M], Oprogramowanie do aplikacji i serwerów internetowych, Oprogramowanie komputerowe
do integracji aplikacji i baz danych, Pobieralne aplikacje
na telefony komórkowe do transmisji danych, Pobieralne aplikacje na telefony komórkowe do zarządzania danymi, Oprogramowanie, Oprogramowanie interfejsowe,
Oprogramowanie użytkowe, Oprogramowanie przemysłowe, Oprogramowanie edukacyjne, Oprogramowanie
antywirusowe, Oprogramowanie sensoryczne, 42 Powielanie programów komputerowych, Pisanie programów
komputerowych, Wynajem programów komputerowych,
Aktualizacja programów komputerowych, Projektowanie programów komputerowych, Tworzenie programów
komputerowych, Konserwacja programów komputerowych, Testowanie programów komputerowych, Instalacja
programów komputerowych, Instalowanie programów
komputerowych, Edycja programów komputerowych,
Modyfikowanie programów komputerowych, Kompilacja
programów komputerowych, Programowanie oprogramowania edukacyjnego, Programowanie stron internetowych, Programowanie aplikacji multimedialnych, Badania
dotyczące programów komputerowych, Usługi aktualizacji programów komputerowych, Usługi pisania programów komputerowych, Opracowywanie programów
do danych, Programowanie spersonalizowanych stron
internetowych, Kompilacja programów do przetwarzania danych, Projektowanie programów do przetwarzania
danych, Instalacja i utrzymanie programów komputerowych, Opracowywanie programów do przetwarzania
danych, Przygotowywanie programów do przetwarzania
danych, Tworzenie programów do przetwarzania danych,
Usługi doradcze dotyczące programów komputerowych,
Hosting aplikacji multimedialnych, Hosting aplikacji interaktywnych, Hosting skomputeryzowanych danych,
plików, aplikacji i informacji, Inżynieria oprogramowania,
Integracja oprogramowania komputerowego, Pisanie
oprogramowania komputerowego.
540480
(220) 2022 03 01
AURA CONCEPT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(210)
(731)
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(540) A my AURA

(531) 01.03.02, 01.03.15, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 3 Olejki esencjonalne i ekstrakty aromatyczne,
Preparaty do czyszczenia i odświeżania, Środki toaletowe,
Preparaty toaletowe, Dyfuzory z patyczkami zapachowymi,
4 Świece, Świece do oświetlenia, Świece okolicznościowe,
Świece perfumowane, Świece pływające, Świece pochłaniające dym, Świece sojowe, Świece stołowe, Świece w puszkach, Świece zapachowe, Zapachowe świece aromaterapeutyczne, 21 Dyfuzory do olejków zapachowych, inne niż
dyfuzory z patyczkami zapachowymi, Dyfuzory do olejków
zapachowych, inne niż dyfuzory trzcinowe.
540481
(220) 2022 03 01
CENTRUM ROZLICZEŃ ELEKTRONICZNYCH POLSKIE
EPŁATNOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA, Tajęcina
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) pep

(210)
(731)

(531) 26.01.03, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 Platformy oprogramowania komputerowego,
oprogramowanie komputerowe umożliwiające przetwarzanie opłat elektronicznych, oprogramowanie dla urządzeń
mobilnych do realizacji płatności elektronicznych, oprogramowanie komputerowe umożliwiające integrację terminali płatniczych z systemami kasowymi, oprogramowanie
do obsługi przesyłek kurierskich, kart flotowych, akcji rabatowych, lojalnościowych i promocji, oprogramowanie do obsługi doładowań do telefonów i rejestracji kart SIM, oprogramowanie umożliwiające dokonanie płatności za rachunki,
oprogramowanie do obsługi doładowań energetycznych,
oprogramowanie do obsługi kart przedpłaconych, czytniki,
elektroniczne terminale płatnicze, terminale elektroniczne
do punktów sprzedaży, przewodowe i bezprzewodowe
komputerowe urządzenia peryferyjne, mobilne aplikacje,
sprzęt przetwarzający dane i komputery do umożliwiania
płatności online, części i osprzęt do wszystkich uprzednio
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wymienionych towarów, 35 Obsługa programów lojalnościowych dla klientów, monitorowanie programów lojalnościowych dla klientów, zarządzanie programami lojalnościowymi, rejestracja użytkowników kart SIM, reklama usług
finansowych, aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych, Zarządzanie komputerowymi
bazami danych, Skomputeryzowane zarządzanie danymi
pozyskanymi za pośrednictwem Internetu, 36 Usługi finansowe umożliwiające dokonywanie bezkontaktowych płatności mobilnych w punktach sprzedaży detalicznej, online
i hurtowej, usługi finansowe umożliwiające posiadaczowi
karty wypłatę gotówki, usługi finansowe dotyczące kart flotowych, elektroniczne transakcje pieniężne, elektroniczne
transakcje za pomocą kart kredytowych, kart bankowych,
kart kredytowych, kart debetowych, kart płatniczych, kart
przedpłaconych, udostępnianie wielu opcji płatniczych
za pośrednictwem terminali elektronicznych obsługiwanych
samodzielnie przez klientów, transfer pieniądza elektronicznego, finansowe usługi w zakresie przedpłacania, usługi
zwrotu kosztów za transakcje internetowe, usługi w zakresie doładowania telefonów komórkowych, usługi związane
z dokonywaniem płatności on-line, doradztwo finansowe
w zakresie przeprowadzania bezgotówkowych transakcji
płatniczych, rozliczanie i uzgadnianie transakcji finansowych
za pośrednictwem elektronicznych sieci komunikacyjnych,
usługi finansowe w zakresie umożliwiania transferu środków pieniężnych, usługi informacyjne, i doradcze w zakresie
uprzednio wymienionych usług, 38 Przesyłanie informacji
dotyczących usług finansowych przez internet, usługi łączności elektronicznej w zakresie przygotowywania informacji finansowych, udostępnianie urządzeń transmisyjnych
umożliwiających wymianę danych dotyczących finansów
drogą elektroniczną, Udostępnianie komputerowych baz
danych dotyczących działalności finansowej, 42 Projektowanie i opracowywanie oprogramowania komputerowego dla
usług finansowych instalacje i aktualizacja oprogramowania
komputerowego, projektowanie i opracowywanie interfejsów programowania aplikacji, usługi w zakresie pomocy
technicznej w zakresie rozwiązywania problemów dotyczących oprogramowania komputerowego.
540482
(220) 2022 03 01
CENTRUM ROZLICZEŃ ELEKTRONICZNYCH POLSKIE
EPŁATNOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA, Tajęcina
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) pep Polskie ePłatności
(210)
(731)

(531) 26.01.03, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 9 Platformy oprogramowania komputerowego,
oprogramowanie komputerowe umożliwiające przetwarzanie opłat elektronicznych, oprogramowanie dla urządzeń
mobilnych do realizacji płatności elektronicznych, oprogramowanie komputerowe umożliwiające integrację terminali płatniczych z systemami kasowymi, oprogramowanie
do obsługi przesyłek kurierskich, kart flotowych, akcji rabatowych, lojalnościowych i promocji, oprogramowanie do obsługi doładowań do telefonów i rejestracji kart SIM, oprogramowanie umożliwiające dokonanie płatności za rachunki,
oprogramowanie do obsługi doładowań energetycznych,
oprogramowanie do obsługi kart przedpłaconych, czytniki,
elektroniczne terminale płatnicze, terminale elektroniczne
do punktów sprzedaży, przewodowe i bezprzewodowe
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komputerowe urządzenia peryferyjne, mobilne aplikacje,
sprzęt przetwarzający dane i komputery do umożliwiania
płatności online, części i osprzęt do wszystkich uprzednio
wymienionych towarów, 35 Obsługa programów lojalnościowych dla klientów, monitorowanie programów lojalnościowych dla klientów, zarządzanie programami lojalnościowymi, rejestracja użytkowników kart SIM, reklama usług
finansowych, aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych, Zarządzanie komputerowymi
bazami danych, Skomputeryzowane zarządzanie danymi
pozyskanymi za pośrednictwem Internetu, 36 Usługi finansowe umożliwiające dokonywanie bezkontaktowych płatności mobilnych w punktach sprzedaży detalicznej, online
i hurtowej, usługi finansowe umożliwiające posiadaczowi
karty wypłatę gotówki, usługi finansowe dotyczące kart flotowych, elektroniczne transakcje pieniężne, elektroniczne
transakcje za pomocą kart kredytowych, kart bankowych,
kart kredytowych, kart debetowych, kart płatniczych, kart
przedpłaconych, udostępnianie wielu opcji płatniczych
za pośrednictwem terminali elektronicznych obsługiwanych
samodzielnie przez klientów, transfer pieniądza elektronicznego, finansowe usługi w zakresie przedpłacania, usługi
zwrotu kosztów za transakcje internetowe, usługi w zakresie doładowania telefonów komórkowych, usługi związane
z dokonywaniem płatności on-line, doradztwo finansowe
w zakresie przeprowadzania bezgotówkowych transakcji
płatniczych, rozliczanie i uzgadnianie transakcji finansowych
za pośrednictwem elektronicznych sieci komunikacyjnych,
usługi finansowe w zakresie umożliwiania transferu środków pieniężnych, usługi informacyjne, i doradcze w zakresie
uprzednio wymienionych usług, 38 Przesyłanie informacji
dotyczących usług finansowych przez internet, usługi łączności elektronicznej w zakresie przygotowywania informacji finansowych, udostępnianie urządzeń transmisyjnych
umożliwiających wymianę danych dotyczących finansów
drogą elektroniczną, Udostępnianie komputerowych baz
danych dotyczących działalności finansowej, 42 Projektowanie i opracowywanie oprogramowania komputerowego dla
usług finansowych instalacje i aktualizacja oprogramowania
komputerowego, projektowanie i opracowywanie interfejsów programowania aplikacji, usługi w zakresie pomocy
technicznej w zakresie rozwiązywania problemów dotyczących oprogramowania komputerowego.
(210)
(731)
(540)
(540)

(531)

540515
(220) 2022 03 01
MLP GROUP SPÓŁKA AKCYJNA, Pruszków
(znak słowno-graficzny)
MLP GROUP

05.03.13, 05.03.14, 26.04.06, 26.04.15, 26.11.05, 26.11.07,
27.05.01, 27.05.17, 29.01.12
(510), (511) 37 Usługi budowlane, Nadzór budowlany,
Informacja budowlana, Budowa i naprawy magazynów,
Budownictwo mieszkaniowe oraz usługi instalacyjne dla
budownictwa mieszkaniowego, Budownictwo przemysłowe oraz usługi instalacyjne dla budownictwa przemysłowego, Budowa i naprawy centrów magazynowo-produkcyjnych, Budowa i naprawy parków logistycznych,
Doradztwo inżynieryjne w zakresie budownictwa, Izolowanie i naprawy budynków, Instalowanie i naprawy drzwi
i okien, Instalowanie i naprawy wind, Rozbiórka budyn-
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ków, Prace dekoratorskie w budynkach, 39 Usługi magazynowe, Wynajem garaży i miejsc parkingowych, Wynajem
powierzchni i obiektów magazynowych, Wynajem kontenerów magazynowych, Usługi parkingowe, Logistyka
transportu, 42 Usługi architektoniczne, Projektowanie budynków, Projektowanie centrów magazynowo-produkcyjnych, Projektowanie parków logistycznych, Projektowanie
dekoracji wnętrz, Doradztwo w zakresie dekoracji wnętrz,
Pomiary gruntu, Ekspertyzy inżynieryjne, Planowanie
urbanistyczne, Badania i analizy techniczne, Badania, ekspertyzy i pomiary geologiczne, geodezyjne i kartograficzne, Doradztwo architektoniczne, 43 Wynajem mieszkań,
pokoi i innych pomieszczeń na pobyt czasowy, Krótkoterminowy wynajem przestrzeni biurowej i magazynowej,
Prowadzenie domów wypoczynkowych i pensjonatów,
Rezerwacje hotelowe, Usługi hotelowe, Wynajmowanie
sal na posiedzenia.
(210)
(731)
(540)
(540)

(531)

540516
(220) 2022 03 01
MLP GROUP SPÓŁKA AKCYJNA, Pruszków
(znak słowno-graficzny)
MLP GROUP

05.03.13, 05.03.14, 26.04.06, 26.04.15, 26.11.05, 26.11.08,
27.05.01, 27.05.17, 29.01.12
(510), (511) 37 Usługi budowlane, Nadzór budowlany,
Informacja budowlana, Budowa i naprawy magazynów,
Budownictwo mieszkaniowe oraz usługi instalacyjne dla
budownictwa mieszkaniowego, Budownictwo przemysłowe oraz usługi instalacyjne dla budownictwa przemysłowego, Budowa i naprawy centrów magazynowo-produkcyjnych, Budowa i naprawy parków logistycznych,
Doradztwo inżynieryjne w zakresie budownictwa, Izolowanie i naprawy budynków, Instalowanie i naprawy drzwi
i okien, Instalowanie i naprawy wind, Rozbiórka budynków, Prace dekoratorskie w budynkach, 39 Usługi magazynowe, Wynajem garaży i miejsc parkingowych, Wynajem
powierzchni i obiektów magazynowych, Wynajem kontenerów magazynowych, Usługi parkingowe, Logistyka
transportu, 42 Usługi architektoniczne, Projektowanie budynków, Projektowanie centrów magazynowo-produkcyjnych, Projektowanie parków logistycznych, Projektowanie
dekoracji wnętrz, Doradztwo w zakresie dekoracji wnętrz,
Pomiary gruntu, Ekspertyzy inżynieryjne, Planowanie
urbanistyczne, Badania i analizy techniczne, Badania, ekspertyzy i pomiary geologiczne, geodezyjne i kartograficzne, Doradztwo architektoniczne, 43 Wynajem mieszkań,
pokoi i innych pomieszczeń na pobyt czasowy, Krótkoterminowy wynajem przestrzeni biurowej i magazynowej,
Prowadzenie domów wypoczynkowych i pensjonatów,
Rezerwacje hotelowe, Usługi hotelowe, Wynajmowanie
sal na posiedzenia.

Nr ZT18/2022

540613
(220) 2022 03 04
ŚNIEŻKA TRADE OF COLOURS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ŚNIEŻKA GROUP

(210)
(731)

(531) 26.04.01, 27.05.01, 29.01.11
(510), (511) 1 Preparaty chemiczne do barwienia emalii
i szkła, Preparaty chemiczne do wytwarzania barwników,
Środki chemiczne do ożywiania kolorów do celów przemysłowych, Kleje do celów przemysłowych, Środki klejące, Rozpuszczalniki do lakierów, Grunt do ścian, Preparaty chemiczne do wytwarzania farb, Nieprzetworzone żywice syntetyczne, 2 Farby, Pokosty, Lakiery, Emalie, Środki antykorozyjne,
Środki do konserwacji drewna, Farby do drewna, Podkłady,
Bejce do drewna, Farby wewnętrzne i zewnętrzne, Farby
wodne, bakteriobójcze, przeciw zanieczyszczeniom, Farby
ceramiczne, Barwniki, Preparaty zabezpieczające do metali,
Rozcieńczalniki do farb i lakierów, Utrwalacze, Zagęszczacze
do farb i barwników, Żywice naturalne w stanie surowym,
Farby dekoracyjne, Farby i lakiery w sprayu, Farby do znakowania dróg, Tynki wapienne, Preparaty gruntujące, 17 Farby,
oleje i lakiery izolacyjne, Zaprawy izolacyjne, Kit, Materiały
uszczelniające i izolacyjne, Tynki izolacyjne, Żywice półprzetworzone, 19 Materiały budowlane niemetalowe, Cement
i związki cementujące i mieszanki cementowe, Cementowe
powłoki ścienne, Zaprawy budowlane, Budowlane elementy wykończeniowe niemetalowe, Gładzie do ścian, tynki
w tym tynki gipsowe, Środki do wygładzania powierzchni
ściennych, 35 Reklama i promocja sprzedaży, Kreowanie
wizerunku firmy, usług i towarów, Administrowanie i zarządzanie sprzedażą, Marketing handlowy, Sprzedaż hurtowa
detaliczna w tym sprzedaż online wyrobów budowlanych
i materiałów wykończeniowych, Informacje na temat sprzedaży produktów, Zarządzanie bazami klientów, Organizacja
targów handlowych.
540651
(220) 2022 03 04
GRO-TEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zalesie Górne
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Hygotex PROTECTION & HYGIENE
(210)
(731)

(531) 29.01.04, 01.15.15, 27.05.01, 26.11.13
(510), (511) 3 preparaty higieniczne w postaci środków toaletowych, mydła, mydła do pielęgnacji ciała, mydła do rąk,
mydła i żele, chusteczki do twarzy, chusteczki nasączone
preparatami do czyszczenia skóry, chusteczki zawierające
preparaty czyszczące, środki czyszczące, 5 preparaty i artykuły higieniczne, wchłaniające artykuły higieniczne, 6 dozowniki papieru toaletowego, mocowane na stałe metalowe,
dozowniki ręczników papierowych mocowanych na stałe
metalowe, dozowniki mydła mocowane na stałe metalowe,
dozowniki odzieży jednorazowej mocowane na stałe metalowe, 9 jednorazowe rękawiczki do użytku laboratoryjnego,
jednorazowe rękawiczki z tworzyw sztucznych do użytku
laboratoryjnego, 10 maski higieniczne, maski higienicz-
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ne do celów medycznych, rękawiczki do badań do celów
medycznych, fartuchy chirurgiczne, fartuchy ochronne
do użytku medycznego, czepki chirurgiczne, czepki ochronne na włosy do noszenia przez lekarzy, rękawice gumowe
do użytku medycznego, rękawice gumowe do użytku chirurgicznego, prześcieradła do badań lekarskich, prześcieradła na łóżka chorych, prześcieradła [okrycia] do użytku
medycznego, odzież, nakrycia głowy i obuwie dla personelu medycznego i pacjentów, 16 higieniczne ręczniki papierowe do rąk, ręczniki papierowe do rąk, ręczniki papierowe
do osuszania, ręczniki papierowe, ręczniki kuchenne w rolkach papierowe, chusteczki do nosa papierowe, papier toaletowy, 20 Stojaki na ręczniki, mydła dezynfekcje, rękawice
w formie mebla (ściany higieniczne), 21 gumowe rękawiczki
do gospodarstwa domowego, dozowniki na papier toaletowy montowane na stałe nie metalowe, dozowniki na ręczniki papierowe montowane na stałe nie metalowe, dozowniki do mydła w płynie montowane na stałe nie metalowe,
dozowniki do odzieży jednorazowej montowane na stałe
nie metalowe, jednorazowe ścierki do kurzu [nakładki]
do czyszczenia, 25 rękawiczki, fartuchy jednorazowe, fartuchy z tworzyw sztucznych, bielizna jednorazowa, czepki pod
prysznic.
540654
(220) 2022 03 07
SAMI SWOI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wierzbno
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Sami Swoi SUPERMARKETY
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.11
(510), (511) 16 Broszury, Czasopisma, Torebki do pakowania
z papieru lub tworzyw sztucznych, Opakowania z tworzyw
sztucznych, Plakaty, Afisze, Foldery, Prospekty, Kalendarze,
Fotografie, Nalepki, Materiały piśmienne, Etykiety z papieru, Samoprzylepne etykiety drukowane, Etykiety przylepne
z papieru, Pudełka kartonowe, Pudełka tekturowe, Pudełka
z papieru, 35 Usługi reklamowe, Usługi marketingowe, Promocja sprzedaży, Planowanie działalności gospodarczej, Organizacja działalności gospodarczej, Doradztwo dotyczące
działalności gospodarczej, Dostarczanie danych dotyczących działalności gospodarczej, Pomoc w organizowaniu
działalności gospodarczej, Pomoc w zakresie zarządzania
działalnością gospodarczą, Pomoc w zakresie działalności
gospodarczej związana z organizowaniem przedsiębiorstw
na zasadach franchisingu, Przygotowywanie wystaw do celów działalności gospodarczej, Administrowanie działalnością gospodarczą, Administrowanie odnoszące się do metod
sprzedaży, Administrowanie sprzedażą, Administrowanie
dotyczące marketingu, Zarządzanie personelem zajmującym się sprzedażą, Dostarczanie informacji marketingowych,
Dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych
i promocyjnych, Oferowanie próbek produktów, Promowanie działalności gospodarczej, Publikowanie materiałów i tekstów reklamowych, Rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, Uaktualnianie materiałów reklamowych, Sponsoring
promocyjny, Usługi w zakresie merchandisingu, Usługi doradcze w zarządzaniu w zakresie franchisingu, Usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej dotyczące franchisingu, Usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych
i promocyjnych, Usługi promocyjne, Analiza cen, Przygotowanie prezentacji do celów handlowych, Przygotowywanie
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prezentacji do celów działalności gospodarczej, Udzielanie
informacji dotyczących sprzedaży handlowej, Usługi składania zamówień hurtowych, Zarządzanie w zakresie zamówień
handlowych, Usługi sprzedaży hurtowej, detalicznej lub
za pośrednictwem Internetu artykułów spożywczych, Usługi sprzedaży hurtowej, detalicznej lub za pośrednictwem
Internetu produktów delikatesowych, Usługi sprzedaży hurtowej, detalicznej lub za pośrednictwem Internetu środków
czystości, chemii gospodarczej, kosmetyków oraz artykułów
higienicznych, Usługi sprzedaży hurtowej, detalicznej lub
za pośrednictwem Internetu napojów alkoholowych oraz
bezalkoholowych, Usługi sprzedaży hurtowej, detalicznej
lub za pośrednictwem Internetu tytoniu, wyrobów tytoniowych, zapałek, artykułów dla palaczy, Usługi zaopatrzenia
osób trzecich w żywność i napoje, Usługi zaopatrzenia osób
trzecich w napoje alkoholowe, Usługi pośrednictwa w zakresie nabywania produktów spożywczych i napojów alkoholowych od sprzedawców hurtowych, 38 Przesyłanie informacji
głosowych, tekstowych, obrazowych i danych poprzez sieci
informatyczne i telekomunikacyjne, Łączność poprzez terminale komputerowe, Łączność poprzez sieć światłowodów,
Zapewnienie dostępu do portalu w Internecie, 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, 39 Magazynowanie, Pakowanie towarów, Składowanie
towarów, Spedycja, Logistyka w zakresie organizacji transportu, Transport, Transport towarowy, Dostawa towarów,
Wynajmowanie magazynów, Wynajmowanie miejsc do magazynowania, 43 Usługi w zakresie żywności i napojów
na wynos, Usługi w zakresie sprzedaży posiłków na wynos,
Przygotowywanie dań (żywność i napoje) na zamówienie
oraz ich dostawa, Usługi cateringowe, 45 Licencjonowanie
praw własności przemysłowej, Licencjonowanie koncepcji
franczyzowych, usługi prawne, Licencjonowanie znaków towarowych, usługi prawne.
540657
(220) 2022 03 07
SAMI SWOI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wierzbno
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Sami Swoi SUPERMARKETY

(210)
(731)

(531) 27.05.01
(510), (511) 16 Broszury, Czasopisma, Torebki do pakowania
z papieru lub tworzyw sztucznych, Opakowania z tworzyw
sztucznych, Plakaty, Afisze, Foldery, Prospekty, Kalendarze,
Fotografie, Nalepki, Materiały piśmienne, Etykiety z papieru, Samoprzylepne etykiety drukowane, Etykiety przylepne
z papieru, Pudełka kartonowe, Pudełka tekturowe, Pudełka
z papieru, 35 Usługi reklamowe, Usługi marketingowe, Promocja sprzedaży, Planowanie działalności gospodarczej, Organizacja działalności gospodarczej, Doradztwo dotyczące
działalności gospodarczej, Dostarczanie danych dotyczących działalności gospodarczej, Pomoc w organizowaniu
działalności gospodarczej, Pomoc w zakresie zarządzania
działalnością gospodarczą, Pomoc w zakresie działalności
gospodarczej związana z organizowaniem przedsiębiorstw
na zasadach franchisingu, Przygotowywanie wystaw do ce-
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lów działalności gospodarczej, Administrowanie działalnością gospodarczą, Administrowanie odnoszące się do metod
sprzedaży, Administrowanie sprzedażą, Administrowanie
dotyczące marketingu, Zarządzanie personelem zajmującym się sprzedażą, Dostarczanie informacji marketingowych,
Dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych
i promocyjnych, Oferowanie próbek produktów, Promowanie działalności gospodarczej, Publikowanie materiałów i tekstów reklamowych, Rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, Uaktualnianie materiałów reklamowych, Sponsoring
promocyjny, Usługi w zakresie merchandisingu, Usługi doradcze w zarządzaniu w zakresie franchisingu, Usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej dotyczące franchisingu, Usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych
i promocyjnych, Usługi promocyjne, Analiza cen, Przygotowanie prezentacji do celów handlowych, Przygotowywanie
prezentacji do celów działalności gospodarczej, Udzielanie
informacji dotyczących sprzedaży handlowej, Usługi składania zamówień hurtowych, Zarządzanie w zakresie zamówień
handlowych, Usługi sprzedaży hurtowej, detalicznej lub
za pośrednictwem Internetu artykułów spożywczych, Usługi sprzedaży hurtowej, detalicznej lub za pośrednictwem
Internetu produktów delikatesowych, Usługi sprzedaży hurtowej, detalicznej lub za pośrednictwem Internetu środków
czystości, chemii gospodarczej, kosmetyków oraz artykułów
higienicznych, Usługi sprzedaży hurtowej, detalicznej lub
za pośrednictwem Internetu napojów alkoholowych oraz
bezalkoholowych, Usługi sprzedaży hurtowej, detalicznej
lub za pośrednictwem Internetu tytoniu, wyrobów tytoniowych, zapałek, artykułów dla palaczy, Usługi zaopatrzenia
osób trzecich w żywność i napoje, Usługi zaopatrzenia osób
trzecich w napoje alkoholowe, Usługi pośrednictwa w zakresie nabywania produktów spożywczych i napojów alkoholowych od sprzedawców hurtowych, 38 Przesyłanie informacji
głosowych, tekstowych, obrazowych i danych poprzez sieci
informatyczne i telekomunikacyjne, Łączność poprzez terminale komputerowe, Łączność poprzez sieć światłowodów,
Zapewnienie dostępu do portalu w Internecie, 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, 39 Magazynowanie, Pakowanie towarów, Składowanie
towarów, Spedycja, Logistyka w zakresie organizacji transportu, Transport, Transport towarowy, Dostawa towarów,
Wynajmowanie magazynów, Wynajmowanie miejsc do magazynowania, 43 Usługi w zakresie żywności i napojów
na wynos, Usługi w zakresie sprzedaży posiłków na wynos,
Przygotowywanie dań (żywność i napoje) na zamówienie
oraz ich dostawa, Usługi cateringowe, 45 Licencjonowanie
praw własności przemysłowej, Licencjonowanie koncepcji
franczyzowych, usługi prawne, Licencjonowanie znaków towarowych, usługi prawne.
540699
(220) 2022 03 07
ŚWIĘTOKRZYSKIE KOPALNIE SUROWCÓW
MINERALNYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kielce
(540) (znak słowny)
(540) INDUSTRIA
(510), (511) 1 Środki chemiczne, surowce mineralne przeznaczone dla przemysłu i rolnictwa, dolomit, dolomit do celów przemysłowych, dolomit specjalny do wytwarzania
wypełniaczy dla przemysłu chemicznego i materiałów bu(210)
(731)
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dowlanych, mączki dolomitowe i serycytowe dla przemysłu
szklarskiego chemicznego i materiałów budowlanych, preparaty do uzdatniania wody, nawozy dla rolnictwa, nawozy
użyźniające glebę: nawozy azotowe, nawozy wapniowo-magnezowe, węglanowe (tzw. wapno nawozowe dolomitowe)
do odkwaszania gleb i wzbogacania ich w magnez, nawóz
wapniowy (cyjanamid), Środki do konserwacji cementu z wyjątkiem farb i olejów, spoiwa do betonu, 4 Energia elektryczna wytwarzana z energii słonecznej, energia elektryczna
wytwarzana z energii wiatru, energia elektryczna ze źródeł
odnawialnych, paliwa gazowe, paliwa płynne, paliwa samochodowe, 19 Budowlane materiały niemetalowe, niemetalowe elementy budowlane, bloki kamienne, beton towarowy, masa betonowa prefabrykowana, zaprawy budowlane,
grys, kamień skała glina i minerały, piece hutnicze (cement
do budowy), 35 Usługi sprzedaży hurtowej w związku z paliwami, usługi sprzedaży detalicznej w związku z paliwami,
37 Wydobywanie surowców naturalnych, kopalnictwo materiałów, górnicze roboty wydobywcze surowców mineralnych, usługi eksploatacji kamieniołomów, wynajmowanie
maszyn i urządzeń budowlanych, wynajmowanie sprzętu
budowlanego i burzącego z obsługa operatorską, usługi budowlane konstrukcyjne rozbiórkowe i wyburzeniowe, usługi tankowania paliwa do pojazdów, tankowanie pojazdów
sprężonym wodorem, roboty wydobywcze [górnictwo],
39 Transport, usługi informacji doradztwa i rezerwacji w zakresie transportu, usługi przewozu, usługi wynajmu związane
z transportem i magazynowaniem, pakowanie i składowanie
towarów, czarterowanie pojazdów do transportu, logistyka
transportu, organizowanie transportu, przewożenie i dostarczanie towarów, transport drogowy, transport kolejowy,
transport lądowy, transport i dostawy towarów, transport
samochodowy, usługi pośrednictwa transportowego, usługi transportu samochodami silnikowymi, usługi tranzytowe,
usługi w zakresie transportu samochodami ciężarowymi,
magazynowanie paliw gazowych.
540702
(220) 2022 03 07
ŚWIĘTOKRZYSKIE KOPALNIE SUROWCÓW
MINERALNYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kielce
(540) (znak słowny)
(540) ŚGP INDUSTRIA
(510), (511) 1 Środki chemiczne, surowce mineralne przeznaczone dla przemysłu i rolnictwa, dolomit, dolomit do celów przemysłowych, dolomit specjalny do wytwarzania
wypełniaczy dla przemysłu chemicznego i materiałów budowlanych, mączki dolomitowe i serycytowe dla przemysłu
szklarskiego chemicznego i materiałów budowlanych, preparaty do uzdatniania wody, nawozy dla rolnictwa, nawozy
użyźniające glebę: nawozy azotowe, nawozy wapniowo-magnezowe, węglanowe (tzw. wapno nawozowe dolomitowe)
do odkwaszania gleb i wzbogacania ich w magnez, nawóz
wapniowy (cyjanamid), Środki do konserwacji cementu z wyjątkiem farb i olejów, spoiwa do betonu, 4 Energia elektryczna wytwarzana z energii słonecznej, energia elektryczna
wytwarzana z energii wiatru, energia elektryczna ze źródeł
odnawialnych, paliwa gazowe, paliwa płynne, paliwa samochodowe, 19 Budowlane materiały niemetalowe, niemetalowe elementy budowlane, bloki kamienne, beton towarowy,
masa betonowa prefabrykowana, zaprawy budowlane, grys,
kamień skała glina i minerały, piece hutnicze (cement do budowy), 35 Usługi sprzedaży hurtowej w związku z paliwami,
usługi sprzedaży detalicznej w związku z paliwami, 37 Wydobywanie surowców naturalnych, kopalnictwo materiałów, górnicze roboty wydobywcze surowców mineralnych,
(210)
(731)
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usługi eksploatacji kamieniołomów, wynajmowanie maszyn
i urządzeń budowlanych, wynajmowanie sprzętu budowlanego i burzącego z obsługa operatorską, usługi budowlane
konstrukcyjne rozbiórkowe i wyburzeniowe, usługi tankowania paliwa do pojazdów, tankowanie pojazdów sprężonym
wodorem, roboty wydobywcze [górnictwo], 39 Transport,
usługi informacji doradztwa i rezerwacji w zakresie transportu, usługi przewozu, usługi wynajmu związane z transportem i magazynowaniem, pakowanie i składowanie towarów,
czarterowanie pojazdów do transportu, logistyka transportu,
organizowanie transportu, przewożenie i dostarczanie towarów, transport drogowy, transport kolejowy, transport lądowy, transport i dostawy towarów, transport samochodowy,
usługi pośrednictwa transportowego, usługi transportu samochodami silnikowymi, usługi tranzytowe, usługi w zakresie transportu samochodami ciężarowymi, magazynowanie
paliw gazowych.
540709
(220) 2022 03 08
M.O.L. ROMGUM ŁAWICKI I SPÓŁKA
SPÓŁKA JAWNA, Suchy Las
(540) (znak słowny)
(540) M.R.
(510), (511) 11 Uszczelki do kranów wodociągowych, Elastyczne rury wchodzące w skład instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej, Uszczelki do instalacji sanitarnych i łazienkowych, Uszczelki do armatury wodno-kanalizacyjnej, Uszczelki
do instalacji gazowych, Uszczelki do instalacji wentylacyjnych, Wyroby gumowe do instalacji sanitarnych i łazienkowych, Wyroby gumowe do armatury wodno-kanalizacyjnej,
Wyroby gumowe do instalacji gazowych, Wyroby gumowe
do instalacji wentylacyjnych, Uszczelki do instalacji kanalizacyjnych i odwodnieniowych, 17 Uszczelki do rur, Uszczelki
do rur kanałowych, Uszczelki gumowe, Elementy uszczelniające składające się z gumy, Uszczelki w formie pierścieni,
Uszczelki do stosowania jako uszczelnienia do płynów, Niemetalowe uszczelki do rynien, Przewody gumowe, Rurki gumowe, Gumowe węże elastyczne, Gumowe rury i przewody
rurowe, Gumowe otuliny rurowe do celów ochronnych, Gumowe zaciski do rur, Zatyczki gumowe, Korki gumowe, Elastyczne rury do celów izolacyjnych, Profile z gumy do użytku
w produkcji, Guma, Guma w stanie surowym, Guma półprzetworzona, Guma syntetyczna, Półwykończona guma w postaci profili.
(210)
(731)

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

(531)

540722
(220) 2022 03 08
LAFARGE CEMENT SPÓŁKA AKCYJNA, Małogoszcz
(znak słowno-graficzny)
FIRE CONCRETE

27.05.01, 29.01.13, 26.15.09, 26.11.03, 26.11.07, 24.17.01,
24.17.02
(510), (511) 1 Mieszanki utwardzające beton, Utwardzacze
do betonu, Dodatki do betonu, Dodatki wiążące do betonu,
Mieszaniny chemiczne do wzmacniania betonu, Mieszanki
chemiczne do zastosowania przy ulepszaniu betonu, Powłoki ochronne w płynnej formie do zastosowania na beton
[inne niż farby lub oleje], Powłoki ochronne w formie sprayów do użytku na betonie [inne niż farby lub oleje], Spoiwa
cementowe, Mieszanki do wiązania cementu, Lepiszcza
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do cementu, Dodatki używane do mieszania cementu, Mieszaniny do utwardzania cementu, Preparaty chemiczne będące dodatkami do cementu, 19 Beton, Płyty betonowe, Słupy betonowe, Beton ogniotrwały, Beton zbrojony, Beton syntetyczny, Budowlane elementy z betonu, Betonowe materiały budowlane, Beton gotowy do użycia, Wymieszany beton
wylewany na miejscu, Beton samopoziomujący do użytku
w budownictwie, Zaprawy budowlane, Cement, Mieszanki
cementowe, Płyty cementowe, Preparaty cementujące, Materiały cementujące, Zaprawa cementowa, Masa betonowa
prefabrykowana, Prefabrykaty betonowe, Mieszanki betonowe, Zaprawa betonowa.
540730
(220) 2022 03 08
TOTALIZATOR SPORTOWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WARSAW JUMPING
(210)
(731)

(531)

03.03.01, 03.03.15, 03.03.24, 26.01.01, 26.01.15, 27.05.01,
29.01.12
(510), (511) 16 Kupony, zdrapki, blankiety dotyczące gier, gier
liczbowych, loterii, videoloterii, zakładów wzajemnych, wydawnictwa periodyczne i nieperiodyczne, czasopisma, magazyny w szczególności poświęcone wyścigom konnym, Broszury, foldery, prospekty, plakaty, afisze, zdjęcia, naklejki, wyroby z papieru i tektury, blankiety dotyczące wyścigów konnych,
książki z dziedziny gier, przewodniki strategiczne do gier hazardowych, katalogi dotyczące gier, zwłaszcza hazardowych,
35 Prowadzenie kampanii reklamowych, dystrybucja materiałów reklamowych i informacyjnych, badanie rynku, sporządzanie analiz rynkowych, przetwarzanie informacji, zarządzanie
zbiorami danych w komputerowych bazach danych, reklama,
rozpowszechnianie materiałów reklamowych i informacyjnych, rozwój, rozbudowa i administrowanie sieciami komputerowymi, 36 Sponsorowanie finansowe, pośrednictwo w obrocie bankowym, transfer elektroniczny środków finansowych,
Sponsoring gonitw, 41 Organizowanie i prowadzenie gier
liczbowych, hazardowych, losowych, organizowanie i prowadzenie loterii pieniężnych, loterii zdrapkowych, videoloterii, zakładów wzajemnych, obsługa gier w systemie on-line w sieci
informatycznej, Usługi związane z organizowaniem i prowadzeniem salonów gier, kasyn, dyskotek, sal kinowych, klubów
edukacyjnych i rozrywkowych nocnych klubów, Usługi kasyn
udostępnionych on-line, poprzez Internet i Intranet, Obsługa
komputerowych salonów gier, Usługi w zakresie edukacji i rozrywki, usługi rozrywkowe w dziedzinie gier komputerowych,
gier video, gier interaktywnych, Udostępnianie i obsługa gier
komputerowych, gier video, gier interaktywnych w trybie on-line, organizowanie konkursów, zawodów i turniejów, w tym
pomiędzy uczestnikami gier komputerowych, prowadzenie
klubów gier komputerowych, hazardowych, gier video, gier
interaktywnych, usługi wydawnicze, publikacje elektroniczne
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on-line, działalność sportowa i rekreacyjna, organizowanie zawodów sportowych, organizowanie i prowadzenie wyścigów
konnych, Obsługa urządzeń sportowych, Nauka jazdy konnej,
Organizowanie imprez piknikowo-festynowych (wystawy, jarmarki, konkursy), Imprezy dla dzieci, jazda konna, Współtworzenie i tworzenie telewizyjnych programów, rozrywkowych,
filmów, wypożyczanie urządzeń do gier losowych, produkcja
programów radiowych i telewizyjnych, organizowanie wystaw z dziedziny kultury lub edukacji rozrywka (widowiska),
organizacja i prowadzenie koncertów, organizacja imprez
kulturalnych, muzycznych, rozrywkowych, Organizowanie loterii, konkursów edukacyjnych i rozrywkowych, Organizowanie konkursów, zjazdów, seminariów, warsztatów, kongresów,
szkoleń, pokazy praktycznego kształcenia, nauczanie, organizowanie obozów sportowych, organizowanie wydarzeń
z dziedziny kultury lub edukacji, organizowanie i prowadzenie
warsztatów, usługi w zakresie sportu i kultury, publikowanie,
obsługa publikacji elektronicznych online, usługi w zakresie
zamieszczania i publikacji elektronicznych online, publikacja
książek elektronicznych i czasopism online, publikacja i wydawanie informacji o edukacji, sporcie, imprezach, hazardzie, rozrywce, rekreacji, także w połączeniu z usługami świadczonymi
online, Wynajmowanie obiektów sportowych i wynajmowanie terenu wyścigów konnych.
(210)
(731)
(540)
(540)

540733
(220) 2022 03 08
TRICOMED SPÓŁKA AKCYJNA, Łódź
(znak słowno-graficzny)
TRICOMED SA

(531) 27.05.01, 26.04.02, 26.04.22, 29.01.12
(510), (511) 5 Elastyczne siatki opatrunkowe, bandaże elastyczne, materiały opatrunkowe dla ran pooparzeniowych,
opatrunki silikonowe, opatrunki poliuretanowe, opatrunki
hemostatyczne, materiały opatrunkowe w postaci ubiorów
uciskowych przeznaczonych do rehabilitacyjnego leczenia
blizn pooparzeniowych, 10 Monofilamentowe polipropylenowe siatki chirurgiczne, protezy naczyń krwionośnych,
łaty wewnątrzsercowe i naczyniowe stosowane w kardiochirurgii i do plastyki naczyń krwionośnych, dziane naczynia
krwionośne, dzianiny filtracyjne dla zestawów do przetaczania krwi, barwne oznaczniki do celów chirurgicznych wytwarzane techniką dziewiarską, protezy kości czaszki, dziane
poliestrowo - polipropylenowe protezy kości czaszki, dziane
poliestrowo - polipropylenowe protezy kości żeber, protezy
kości oczodołu, taśmy urologiczne, dziane sztuczne powięzi,
dziane sztuczne ścięgna.
540742
(220) 2022 03 09
PIWOWAR KATARZYNA, SZCZEPANIK PAWEŁ BÓ
SPÓŁKA CYWILNA, Kielce
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Bó Burger & Fries

(210)
(731)

Nr ZT18/2022

(531) 27.05.01, 24.17.01
(510), (511) 43 Usługi barów i restauracji, Restauracje oferujące dania na wynos, Usługi restauracji sprzedających posiłki na wynos, Usługi restauracji fast-food, Usługi restauracji
szybkiej obsługi, Dokonywanie rezerwacji restauracji i posiłków, Usługi barów typu fast-food na wynos.
540749
(220) 2022 03 09
JSW IT SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jastrzębie-Zdrój
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WOZY
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.14, 26.05.03, 26.05.04, 26.04.03, 26.13.25
(510), (511) 9 Dane zapisane elektronicznie, Dane zapisane
magnetycznie, Dyski optyczne zapisane, Dyski wstępnie zaprogramowane, Nagrane magnetyczne nośniki danych, Pliki
multimedialne do pobrania, Zapisane pliki danych, Oprogramowanie, Freeware [oprogramowanie darmowe], Interaktywne multimedialne programy komputerowe, Interaktywne oprogramowanie komputerowe, Kodowane programy,
Oprogramowanie do pobrania, Oprogramowanie i aplikacje
do urządzeń przenośnych, Oprogramowanie informatyczne
do telefonów komórkowych, Oprogramowanie komputerowe do użytku w podręcznych przenośnych elektronicznych
urządzeniach cyfrowych oraz innych użytkowych urządzeniach elektronicznych, Oprogramowanie komputerowe
w postaci aplikacji ewidencyjnej do zarządzania i monitorowania ruchu wozów transportowych oraz ładunków na terenie zakładu górniczego, Platformy oprogramowania komputerowego, Programy do przetwarzania danych, Programy
komputerowe do przetwarzania danych, Programy komputerowe przechowywane w formie cyfrowej, Programy komputerowe nagrane, Zintegrowane pakiety oprogramowania,
Oprogramowanie komputerowych systemów operacyjnych
dotyczących aplikacji ewidencyjnej do zarządzania i monitorowania ruchu wozów transportowych oraz ładunków
na terenie zakładu górniczego, Komputerowe systemy operacyjne, Programy sterujące komputerowe, nagrane, Komputerowe programy operacyjne, Systemy operacyjne dotyczące
aplikacji ewidencyjnej do zarządzania i monitorowania ruchu
wozów transportowych oraz ładunków na terenie zakładu
górniczego, 42 Aktualizacja i projektowanie oprogramowania
komputerowego, Aktualizacja i ulepszanie oprogramowania
komputerowego, Aktualizacja oprogramowania do przetwarzania danych, Aktualizacja i konserwacja oprogramowania
i programów komputerowych, Aktualizacja oprogramowania
komputerowego na rzecz osób trzecich, Aktualizacja oprogramowania komputerowego w zakresie bezpieczeństwa
komputerowego i zapobiegania zagrożeniom komputerowym, Aktualizacja programów komputerowych, Badania
i doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego,
Badania w dziedzinie programów i oprogramowania komputerowego, Badania w zakresie oprogramowania komputerowego, Badania w zakresie programowania komputerowego, Badania związane z opracowywaniem oprogramowania
komputerowego, Badania związane z opracowywaniem
programów i oprogramowania komputerowego, Badania,
opracowywanie, projektowanie i ulepszanie oprogramowania komputerowego, Diagnozowanie błędów w oprogramowaniu komputerowym, Doradztwo specjalistyczne związane
z programowaniem komputerowym, Doradztwo w zakresie
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projektowania i opracowywania oprogramowania komputerowego, Doradztwo w zakresie projektowania oprogramowania komputerowego, Doradztwo w zakresie testowania
systemów aplikacyjnych, Doradztwo związane z projektowaniem i opracowywaniem programów komputerowych,
Doradztwo związane z projektowaniem i opracowywaniem
programów komputerowych baz danych, Doradztwo związane z projektowaniem i opracowywaniem programów
oprogramowania komputerowego, Instalacja i aktualizacja
programów do przetwarzania danych, Instalacja i dostosowanie na zamówienie aplikacji oprogramowania komputerowego, Instalacja i utrzymanie programów komputerowych,
Instalacja, aktualizacja i utrzymanie oprogramowania komputerowego, Instalacja, konfigurowanie i utrzymanie oprogramowania komputerowego, Instalacja, konserwacja i naprawa
oprogramowania komputerowego dla aplikacji ewidencyjnej
do zarządzania i monitorowania ruchu wozów transportowych oraz ładunków na terenie zakładu górniczego, Instalacja, konserwacja, aktualizacja i ulepszanie oprogramowania
komputerowego, Modyfikowanie programów komputerowych, Naprawa [konserwacja, aktualizacja] oprogramowania
komputerowego, Naprawa oprogramowania komputerowego, Opracowywanie baz danych, Opracowywanie i aktualizacja oprogramowania komputerowego, Opracowywanie
i konserwacja oprogramowania komputerowego do baz danych, Opracowywanie i konserwacja oprogramowania komputerowego, Opracowywanie i testowanie oprogramowania,
Opracowywanie i tworzenie komputerowych programów
przetwarzania danych, Opracowywanie interaktywnego
oprogramowania multimedialnego, Opracowywanie oprogramowania komputerowego, Opracowywanie oprogramowania komputerowego dla osób trzecich, Opracowywanie,
aktualizacja i konserwacja systemów oprogramowania komputerowego i baz danych, Pisanie i aktualizacja oprogramowania komputerowego, Pisanie i projektowanie oprogramowania komputerowego, Pisanie na zamówienie programów
komputerowych, oprogramowania i kodu do tworzenia stron
internetowych, Pisanie oprogramowania komputerowego,
Pisanie programów do przetwarzania danych, Pisanie programów komputerowych, Pisanie programów kontrolnych, Prace badawczo-rozwojowe w zakresie oprogramowania komputerowego, Programowanie komputerów, Programowanie
komputerów i konserwacja programów komputerowych,
Programowanie komputerów i projektowanie oprogramowania, Programowanie komputerowe do przetwarzania danych, Programowanie oprogramowania do importowania
danych i zarządzania nimi, Programowanie oprogramowania
operacyjnego do uzyskiwania dostępu i użytkowania sieci
do przetwarzania w chmurze obliczeniowej, Projektowanie
i opracowywanie oprogramowania do przetwarzania danych,
Projektowanie i opracowywanie oprogramowania komputerowego, Projektowanie i opracowywanie oprogramowania
systemowego, Projektowanie i opracowywanie oprogramowania komputerowego do szacowania i obliczania danych,
Projektowanie kodów komputerowych, Projektowanie oprogramowania sterowników, Projektowanie, konserwacja, opracowywanie i aktualizacja oprogramowania komputerowego,
Projektowanie, opracowywanie i wdrażanie oprogramowania do ewidencjonowania i monitorowania ruchu wozów
transportowych oraz ładunków na terenie zakładu górniczego, Projektowanie systemów informatycznych, Projektowanie
systemów informatycznych dotyczących ewidencjonowania
i monitorowania ruchu wozów transportowych oraz ładunków na terenie zakładu górniczego, Projektowanie systemów
informatycznych związanych z finansami, Usługi inżynieryjne
w zakresie programowania komputerowego.
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540755
(220) 2022 03 09
GRZELAK MONIKA SHE-MIĘDZYNARODOWA SZKOŁA
MAKIJAŻU PERMANENTNEGO, Aleksandrów Łódzki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Laser & Nitka KLINIKA ESTETYKI CIAŁA
Enjoy Your Beauty
(210)
(731)

(531)

02.03.05, 02.03.16, 02.03.23, 05.05.16, 05.05.20, 05.05.21,
24.17.01, 27.05.01
(510), (511) 35 Usługi prowadzenia sprzedaży kosmetyków, 41 Usługi edukacyjne dotyczące terapii kosmetycznej,
44 Analiza kolorów [usługi kosmetyczne], Usługi chirurgii kosmetycznej i plastycznej, Usługi klinik chirurgii kosmetycznej
i plastycznej, Usługi kosmetyczne, Usługi kosmetyczne w zakresie wykonywania makijażu, Kosmetyczne wykonywanie
tatuaży za pomocą lasera, Tatuowanie.
540774
(220) 2022 03 09
PGS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Sylia

(210)
(731)

(531) 01.15.15, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 32 Woda gazowana, woda niegazowana, woda
mineralna, woda źródlana, smakowa woda mineralna, woda
wzbogacona witaminami.
540775
(220) 2022 03 09
BAŁDYGA JÓZEF ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA
MIĘSNEGO JBB IMPORT-EKSPORT, Łyse
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) JBB Bałdyga KRÓLEWIECKA EFEKTOWNY KSZTAŁT
PLASTRA IDEALNA DO KANAPEK Z DODATKIEM
DROBIU 100% Polski Kapitał

(210)
(731)
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(531)

05.09.12, 08.07.11, 08.07.17, 08.01.01, 08.01.06, 26.04.02,
26.04.18, 26.04.22, 27.05.01, 29.01.15, 27.07.01, 24.17.05,
26.11.02, 26.11.07, 26.11.08, 25.01.15
(510), (511) 5 Dietetyczna żywność do celów leczniczych,
Dodatki odżywcze do celów leczniczych, Tłuszcze zwierzęce do celów leczniczych lub farmaceutycznych, pokarm
dla niemowląt, 29 Bekon, Chrupki na bazie mięsa, Drób, Dziczyzna, Ekstrakty mięsne, Flaki, Galarety mięsne, Kaszanka,
Kiełbaski w cieście, Kiełbasy, Konserwy mięsne, Krokiety spożywcze, Krwawa kiszka, Mięso, Mięso konserwowane, Mięso
solone, Pasty zawierające tłuszcz do kanapek, Produkty gotowe na bazie mięsa, Raki nieżywe, Smalec, Szynka, Tłuszcze
jadalne, Wątroba, Wędliny, Produkty gotowe na bazie wędlin,
Wieprzowina, Wyroby gotowe na bazie drobiu, Zwierzęcy
szpik kostny jadalny, 35 Badania opinii publicznej, Badanie
rynku, Doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności
gospodarczej, Ekspertyzy w działalności gospodarczej, Sondaże, Organizowanie wystaw lub targów w celach handlowych lub reklamowych, Pokazy towarów, Promocja sprzedaży stosowana dla osób trzecich, Zaopatrzenie osób trzecich
stosowane jako zakupy i sprzedaż produktów dla innych
przedsiębiorstw, Usługi umożliwiające odbiorcom dogodny
wybór i zakup towarów w hurtowni, sklepach, przez internet
z: dietetyczną żywnością do celów leczniczych, dodatkami
odżywczymi do celów leczniczych lub farmaceutycznych,
pokarmem dla niemowląt, towarami branży mięsnej: bekon,
chrupki na bazie mięsa, drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne,
flaki, galarety mięsne, kaszanka, kiełbaski w cieście, kiełbasy,
konserwy mięsne, krokiety spożywcze, krwawa kiszka, mięso, mięso konserwowane, mięso solone, pasty zawierające
tłuszcz do kanapek, produkty gotowe na bazie mięsa, produkty gotowe na bazie wędlin, przetwory z mięsa włączając wyroby z drobiu i królików, konserwy mięsne, podroby
mięsne i z krwi, produkty mięsopodobne, produkty z branż:
spożywczej, odzieżowej, obuwniczej, raki nieżywe, smalec,
sosy mięsne, szynka, tłuszcze jadalne, wątroba, wędliny, wieprzowina, wyroby gotowe na bazie drobiu, zwierzęcy szpik
kostny jadalny.
540779
(220) 2022 03 09
PGS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) SYLIA
(510), (511) 32 Woda gazowana, woda niegazowana, woda
mineralna, woda źródlana, smakowa woda mineralna, woda
wzbogacona witaminami.

(210)
(731)

540781
(220) 2022 03 09
ŚWIĘTOKRZYSKIE KOPALNIE SUROWCÓW
MINERALNYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kielce
(540) (znak słowny)
(540) ŚWIĘTOKRZYSKA GRUPA PRZEMYSŁOWA INDUSTRIA
(510), (511) 1 Środki chemiczne, surowce mineralne przeznaczone dla przemysłu i rolnictwa, dolomit, dolomit do celów przemysłowych, dolomit specjalny do wytwarzania
wypełniaczy dla przemysłu chemicznego i materiałów budowlanych, mączki dolomitowe i serycytowe dla przemysłu
szklarskiego chemicznego i materiałów budowlanych, preparaty do uzdatniania wody, nawozy dla rolnictwa, nawozy
użyźniające glebę: nawozy azotowe, nawozy wapniowo-magnezowe, węglanowe (tzw. wapno nawozowe dolomitowe)
do odkwaszania gleb i wzbogacania ich w magnez, nawóz
wapniowy (cyjanamid), środki do konserwacji cementu z wy-
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jątkiem farb i olejów, spoiwa do betonu, 4 Energia elektryczna wytwarzana z energii słonecznej, energia elektryczna
wytwarzana z energii wiatru, energia elektryczna ze źródeł
odnawialnych, paliwa gazowe, paliwa płynne, paliwa samochodowe, 19 Budowlane materiały niemetalowe, niemetalowe elementy budowlane, bloki kamienne, beton towarowy, masa betonowa prefabrykowana, zaprawy budowlane,
grys, kamień skała glina i minerały, piece hutnicze (cement
do budowy), 35 Usługi sprzedaży hurtowej w związku z paliwami, usługi sprzedaży detalicznej w związku z paliwami,
37 Wydobywanie surowców naturalnych, kopalnictwo materiałów, górnicze roboty wydobywcze surowców mineralnych, usługi eksploatacji kamieniołomów, wynajmowanie
maszyn i urządzeń budowlanych, wynajmowanie sprzętu
budowlanego i burzącego z obsługa operatorską, usługi budowlane konstrukcyjne rozbiórkowe i wyburzeniowe, usługi tankowania paliwa do pojazdów, tankowanie pojazdów
sprężonym wodorem, roboty wydobywcze [górnictwo],
39 Transport, usługi informacji doradztwa i rezerwacji w zakresie transportu, usługi przewozu, usługi wynajmu związane
z transportem i magazynowaniem, pakowanie i składowanie
towarów, czarterowanie pojazdów do transportu, logistyka
transportu, organizowanie transportu, przewożenie i dostarczanie towarów, transport drogowy, transport kolejowy,
transport lądowy, transport i dostawy towarów, transport
samochodowy, usługi pośrednictwa transportowego, usługi transportu samochodami silnikowymi, usługi tranzytowe,
usługi w zakresie transportu samochodami ciężarowymi,
magazynowanie paliw gazowych.
540785
(220) 2022 03 10
BLITZ ENERGY DRINK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rząśnik
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BLITZ
(210)
(731)

(531) 27.05.01
(510), (511) 32 Napoje energetyzujące, Napoje energetyzujące zawierające kofeinę.
(210)
(731)
(540)
(540)

540787
(220) 2022 03 10
Lorenz Snack-World Holding GmbH, HANOVER, DE
(znak słowno-graficzny)
Wolf Bergstrasse

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 26.01.01, 26.01.18
(510), (511) 29 Przekąski ziemniaczane wytłaczane, chipsy
ziemniaczane, chipsy ziemniaczane w formie paluszków,
przekąski ziemniaczane, suszone owoce, przekąski na bazie
owoców, rodzynki, przekąski na bazie orzechów, orzechy su-
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szone, orzechy prażone, orzechy pieczone, orzechy solone,
orzechy przyprawione, orzechy prażone, orzechy preparowane, orzechy z przyprawami, powlekane orzeszki ziemne,
powlekane orzechy laskowe, powlekane orzechy pistacjowe,
mieszanki orzechów (do chrupania), suszone owoce, paluszki
ziemniaczane, produkty strączkowe i inne produkty zawierające skrobię, produkty warzywne do spożycia w postaci
przekąsek, 30 Mąka ziemniaczana do żywności, produkty
zbożowe, przekąski z granulek nieujęte w innych klasach
wytwarzane przez smażenie w oleju lub innymi metodami
gotowania, takimi jak konwekcja gorącym powietrzem lub
w kuchence mikrofalowej, Produkty wypiekane, takie jak
herbatniki solone, paluszki precle, herbatniki cebulowe lub
serowe, Krakersy, Ciastka i herbatniki odpowiednie do długotrwałego przechowywania, zwłaszcza twarde i miękkie
herbatniki.
540791
(220) 2022 03 10
PIWOWAR KATARZYNA, SZCZEPANIK PAWEŁ BÓ
SPÓŁKA CYWILNA, Kielce
(540) (znak słowny)
(540) Bó Burger & Fries
(510), (511) 43 Usługi barów i restauracji, Restauracje oferujące dania na wynos, Usługi restauracji sprzedających posiłki na wynos, Usługi restauracji fast-food, Usługi restauracji
szybkiej obsługi, Dokonywanie rezerwacji restauracji i posiłków, Usługi barów typu fast-food na wynos.
(210)
(731)

(210)
(731)
(540)
(540)
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(540) Międzyzdroje miasto gwiazd!

(531) 01.01.02, 29.01.13, 27.05.05, 27.05.10
(510), (511) 16 Broszury, Afisze, plakaty, Katalogi, Komiksy,
Materiały drukowane, Nalepki, naklejki (materiały piśmienne),
Materiały piśmienne, Publikacje drukowane, 35 Usługi reklamowe, Usługi reklamy online za pośrednictwem sieci komputerowej.
(210)
(731)
(540)
(540)

540819
(220) 2022 03 10
GMINA MIĘDZYZDROJE, Międzyzdroje
(znak słowno-graficzny)
Mewcia Ewcia

540796
(220) 2022 03 10
DMOCHOWSKI KRZYSZTOF, Gdynia
(znak słowno-graficzny)
Celesti
(531) 03.07.09, 03.07.24, 09.01.10, 27.05.05, 29.01.15
(510), (511) 16 Broszury, Afisze, plakaty, Katalogi, Komiksy,
Materiały drukowane, Nalepki, naklejki (materiały piśmienne),
Materiały piśmienne, Publikacje drukowane, 35 Usługi reklamowe, Usługi reklamy online za pośrednictwem sieci komputerowej.
540820
(220) 2022 03 10
LEAD GROUP SPÓŁKA AKCYJNA
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Andrychów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Lead Group
(210)
(731)

(531) 01.15.11, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 30 Makarony, Makaron jajeczny, Makaron suszony, Makaron świeży, Makaron nadziewany, Makaron pełnoziarnisty, Makarony razowe, Kluski, Kasze, Mąka, Pesto, Sosy
pomidorowe, 35 Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej
oraz sprzedaż za pośrednictwem internetu (on-line) w zakresie następujących towarów: makarony, makaron jajeczny,
makaron suszony, makaron świeży, makaron nadziewany,
makaron pełnoziarnisty, makaron razowy, kluski, kasze, mąka,
pesto, sosy pomidorowe.
540801
(220) 2022 03 10
BIAŁY ARKADIUSZ, BIAŁY BERENIKA
PROMYCZEK PRACOWNIA RENTGENOWSKA
SPÓŁKA CYWILNA, Łódź
(540) (znak słowny)
(540) PROMYCZEK
(510), (511) 44 Usługi medyczne.
(210)
(731)

(210) 540818
(220) 2022 03 10
(731) GMINA MIĘDZYZDROJE, Międzyzdroje
(540) (znak słowno-graficzny)

(531) 26.03.03, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 Oprogramowanie komputerowe umożliwiające dokonywanie i przetwarzanie elektronicznych płatności
i transfer funduszy do i od osób trzecich, Oprogramowanie
komputerowe, Oprogramowanie do uwierzytelniania, Peryferyjne urządzenia komputerowe przewodowe i bezprzewodowe, Komputerowe urządzenia zabezpieczające, mianowicie kalkulatory losowych kodów dostępu do głównego
komputera z danymi bankowymi, Karty kredytowe i karty
płatnicze kodowane magnetycznie, Kasy rejestrujące, Maszyny liczące, sprzęt do przetwarzania danych i komputery,
35 Doradztwo i pomoc w zakresie organizowania, prowadzenia i zarządzania działalnością gospodarczą, ekspertyzy
w zakresie działalności gospodarczej, wycena działalności
handlowej, pozyskiwanie informacji o działalności gospodarczej, usługi dotyczące fuzji podmiotów gospodarczych,
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usługi z zakresu prowadzenia księgowości i rachunkowości,
audytu, usługi dotyczące franszyzy, doradztwo podatkowe,
prowadzenie ksiąg, przygotowywanie zeznań podatkowych,
analizy kosztów, doradztwo w zakresie zarządzania personelem, usługi rekrutacji personelu, badania i opinie rynku,
badania i ekspertyzy w dziedzinie działalności gospodarczej,
usługi przygotowywania zeznań podatkowych, informacja
o działalności gospodarczej, reklama i promocja, informacja
o powyższych usługach, doradztwo w zakresie zarządzania
biznesem, Negocjowanie i rozliczanie transakcji handlowych
dla osób trzecich, Reklama, Usługi ekspertów w zakresie efektywności biznesowej, Usługi podatkowe, Doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej z wyłączeniem leśnictwa i ponownego zalesiania, Doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej
z wyłączeniem leśnictwa i ponownego zalesiania, Doradztwo w zarządzaniu działalnością gospodarczą z wyłączeniem leśnictwa i ponownego zalesiania, Pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi
z wyłączeniem leśnictwa i ponownego zalesiania, 36 Analizy
finansowe, usługi bankowe, doradztwo w sprawach finansowych, doradztwo w sprawach ubezpieczeniowych, doradztwo kredytowe, usługi pośrednictwa kredytowego, usługi
pośrednictwa w zakresie sprzedaży produktów inwestycyjnych i bankowych, ekspertyzy dla celów fiskalnych, usługi
w zakresie informacji finansowych i ubezpieczeniowych,
usługi inwestycyjne, operacje finansowe, informacje bankowe, usługi likwidacji przedsiębiorstw, usługi zarządzania
majątkiem, usługi administrowania i zarządzania majątkiem
nieruchomym, usługi wyceny majątku nieruchomego, usługi
pośrednictwa w obrocie majątkiem nieruchomym, wyceny
do celów podatkowych, pośrednictwo ubezpieczeniowe,
usługi w zakresie tworzenia i rejestrami spółek, informacja
o powyższych usługach, doradztwo w sprawach finansowych, Inwestycje finansowe, Inwestycje kapitałowe, Usługi
pośrednictwa w zakresie pozyskiwania finansowania, Usługi finansowe, mianowicie umożliwianie transferu funduszy
i zakupu produktów i usług oferowanych przez osoby trzecie
za pośrednictwem elektronicznych sieci łącznościowych, Kiring i uzgadnianie transakcji finansowych za pośrednictwem
elektronicznych sieci łącznościowych, Usługi kliringowe,
Świadczenie różnorodnych usług w zakresie płatności i finansów, mianowicie obsługa kart kredytowych, emisja kart
kredytowych i linii kredytowych, przetwarzanie i przesyłanie
rachunków i płatności za nie, usługi w zakresie płatności, obsługa przekazywania płatności gwarantowanych, obsługa
funduszy rynku pieniężnego, Usługi finansowe, mianowicie
ochrona i zapobieganie oszustwom finansowym oraz rozwiązywanie sporów, Usługi finansowe, mianowicie umożliwianie darowizn na cele charytatywne za pośrednictwem
elektronicznych sieci łącznościowych, Wymiana walut, Usługi bankowości domowej, Transfer funduszy elektronicznych,
Świadczenie usług bankowych on-line, obsługa operacji
bankowych przez telefon, Usługi ubezpieczeniowe, Finanse,
Obsługa transakcji pieniężnych, Usługi związane z majątkiem nieruchomym, 42 Projektowanie i udoskonalanie oprogramowania komputerowego do przetwarzania płatności
elektronicznych, przetwarzania elektronicznych transferów
funduszy, procesów uwierzytelniania, Projektowanie i udoskonalanie interfejsu programowania aplikacji, Dostarczanie
informacji z dziedziny oprogramowania komputerowego
oraz projektowania i udoskonalania oprogramowania komputerowego, Usługi pomocy technicznej, mianowicie usuwanie błędów oprogramowania komputerowego.
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540826
(220) 2022 03 10
LCL HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zielona Góra
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LCL IT

(210)
(731)

(531) 27.05.05, 27.05.10, 27.05.17, 24.15.01
(510), (511) 42 Zarządzanie usługami w zakresie technologii
informacyjnych, usługi IT w celu ochrony danych, hosting
i wynajmowanie przestrzeni pamięciowej na strony internetowe, doradztwo, konsultacje i informacja w zakresie technologii informacyjnych.
540840
(220) 2022 03 11
LIPIŃSKA MAŁGORZATA MARK - MEGI,
Tuszynek Majoracki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VYN
(210)
(731)

(531)

26.03.15, 26.03.16, 26.03.24, 05.05.20, 27.05.05, 27.05.24,
29.01.12
(510), (511) 25 Odzież damska i dziecięca.
(210)
(731)
(540)
(540)

540841
(220) 2022 03 11
UTECHT KATARZYNA, Szczecin
(znak słowno-graficzny)
LINIA PROJEKTOWANIE PRZESTRZENI

(531) 27.05.05, 27.05.10, 27.05.17, 26.11.01, 26.11.09
(510), (511) 42 Architektura.
(210)
(731)
(540)
(540)

540851
(220) 2022 03 11
ŁUKASZ PAWEŁ P.U.H. ŁUKASZ GOLD DRÓB, Oława
(znak słowno-graficzny)
KROWIE na ROWIE

Nr ZT18/2022
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(531) 03.04.02, 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 29 Burgery, Hamburgery, Sałatki, Frytki, Wołowina, 30 Hamburgery w bułkach, 43 Usługi barów i restauracji,
Usługi mobilnych restauracji.
(210) 540852
(220) 2022 03 11
(731) ŁUKASZ PAWEŁ P.U.H. ŁUKASZ GOLD DRÓB, Oława
(540) (znak słowny)
(540) WITAMINKA 24
(510), (511) 29 Desery mleczne, Desery owocowe, Galaretki,
30 Lody spożywcze, Desery lodowe, Desery [wyroby cukiernicze], Kawa, Galaretki owocowe [słodycze], Wyroby cukiernicze
zawierające galaretkę, Ciasta, Ciasteczka, 32 Soki, 43 Kawiarnie,
Cukiernie, Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, Produktami i transportem (catering), Usługi mobilnych restauracji.
(210)
(731)
(540)
(540)

540853
(220) 2022 03 11
ŁUKASZ PAWEŁ P.U.H. ŁUKASZ GOLD DRÓB, Oława
(znak słowno-graficzny)
gród Ryczyn
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(210) 540860
(220) 2022 03 14
(731) Bakex AG, Rothenburg, CH
(540) (znak słowny)
(540) Ta-Da!
(510), (511) 29 Galaretki, dżemy, Pektyna, Jajka (sproszkowane i konserwowane), Produkty mleczne, Oleje i tłuszcze jadalne, Żelatyna do celów spożywczych, Preparaty ziemniaczane do celów spożywczych, Preparaty proteinowe do użytku
jako dodatki do artykułów spożywczych do spożycia przez
ludzi, 30 Lukier, Mieszanki do lukrowania, Glazura cukiernicza, Słodkie glazury, Mieszanki ciast i mieszanki do ciast,
Mieszanki chlebowe, Preparaty zbożowe do spożycia przez
ludzi, Preparaty do robienia kremów budyniowych, lodów,
chleba, ciast, ciasteczek, ciastek, placków, deserów i sosów,
Proszek do pieczenia, Spulchniacz chlebowy, Mąka, Śmietanka w proszku do celów spożywczych, Esencje i aromaty (inne
niż olejki eteryczne), Chleb, Wyroby cukiernicze nielecznicze,
Karmel, Gotowany karmel, Sosy.
(210)
(731)
(540)
(540)

540895
(220) 2022 03 14
E. GRYCAN, M. GRYCAN SPÓŁKA JAWNA, Majdan
(znak słowno-graficzny)
GRYCAN LODY OD POKOLEŃ Sorbet Truskawka
Banan Pomarańcza JAKOŚĆ GWARANTUJĘ
OSOBIŚCIE Z.GRYCAN ZGrycan EUROPEAN
VEGETARIAN UNION V-LABEL.EU VEGAN BEZ
GLUTENU BEZ LAKTOZY

(531)

07.01.01, 26.01.02, 26.01.16, 26.01.18, 27.05.01, 27.05.24,
29.01.13
(510), (511) 29 Smalec, Pasty mięsne (w tym pasztety, smalec), Ser z mleka koziego, Mięso i wędliny, 30 Miód, Kluski,
Pierogi, Sosy, 33 Miód pitny, Nalewki gorzkie.
(210)
(731)
(540)
(540)

540858
(220) 2022 03 13
GONEK JOANNA JG MEBLE-SYSTEM, Podolany
(znak słowno-graficzny)
MEBLE NA WYMIAR f JGMEBLESYSTEM
(531)

29.01.15, 27.05.05, 27.05.09, 25.01.15, 19.03.01, 08.01.18,
05.07.08, 05.07.11, 05.07.18
(510), (511) 30 Sorbety, lody, desery lodowe, desery z sorbetów.
540932
(220) 2022 03 14
HASCO TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) Hasco - lek - Ekspert w leczeniu bólu
(510), (511) 5 Produkty farmaceutyczne, Suplementy diety
i preparaty dietetyczne, Wyroby medyczne w postaci kapsułek i tabletek, Substancje dietetyczne do celów leczniczych,
Preparaty do celów medycznych, Preparaty farmaceutyczne stosowane w leczeniu ludzi, Preparaty ziołowe, preparaty ziołowo-witaminowe, Doustne środki przeciwbólowe,
35 Usługi promocyjne i reklamowe związane ze wspieraniem i stymulowaniem rozwoju ochrony i profilaktyki zdrowotnej, Usługi promocyjne i reklamowe w zakresie promowania zdrowego życia, zdrowej żywności oraz racjonalnego
odżywiania, Usługa związana z promocją pomocy dzieciom,

(210)
(731)
(531) 27.05.01, 26.04.02, 26.04.09, 29.01.13
(510), (511) 40 Produkcja mebli na zamówienie, Produkcja
mebli na zamówienie i według specyfikacji osób trzecich,
42 Projektowanie mebli.
540859
(220) 2022 03 13
STANISZEWSKI KRZYSZTOF GABINET
PSYCHIATRYCZNO PSYCHOTERAPEUTYCZNY,
Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) PSYCHOKRATES
(510), (511) 44 Usługi w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi.
(210)
(731)
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Organizowanie aukcji publicznych, Promowanie i wspieranie
rozwoju ochrony i profilaktyki zdrowotnej, 41 Nauczanie,
Kształcenie, Rozrywka, Usługi sportowe i kulturalne, Doradztwo w zakresie nauki, edukacji, kształcenia, oświaty i wychowania, Informacja o edukacji, Szkolenie i doskonalenie
umiejętności terapeutów, rehabilitantów, organizacja i prowadzenie konferencji, kongresów, seminariów, sympozjów,
zjazdów, szkoleń, konkursów oraz targów i wystaw edukacyjnych i kulturalnych, 44 Usługi medyczne, Usługi klinik medycznych, Pomoc medyczna, Fizjoterapia, Opieka Medyczna,
Usługi w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi, Usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody ludzi, Usługi farmaceutyczne,
Doradztwo żywieniowe, Dostarczanie informacji dotyczących zdrowia, Profesjonalne doradztwo w zakresie ochrony
zdrowia, Doradztwo w zakresie leczenia farmakologicznego.
540941
(220) 2022 03 14
HASCO TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) Hasco - lek - Ekspert od bólu
(510), (511) 5 Produkty farmaceutyczne, Suplementy diety
i preparaty dietetyczne, Wyroby medyczne w postaci kapsułek i tabletek, Substancje dietetyczne do celów leczniczych,
Preparaty do celów medycznych, Preparaty farmaceutyczne stosowane w leczeniu ludzi, Preparaty ziołowe, preparaty ziołowo-witaminowe, Doustne środki przeciwbólowe,
35 Usługi promocyjne i reklamowe związane ze wspieraniem i stymulowaniem rozwoju ochrony i profilaktyki zdrowotnej, Usługi promocyjne i reklamowe w zakresie promowania zdrowego życia, zdrowej żywności oraz racjonalnego
odżywiania, Usługa związana z promocją pomocy dzieciom,
Organizowanie aukcji publicznych, Promowanie i wspieranie
rozwoju ochrony i profilaktyki zdrowotnej, 41 Nauczanie,
Kształcenie, Rozrywka, Usługi sportowe i kulturalne, Doradztwo w zakresie nauki, edukacji, kształcenia, oświaty i wychowania, Informacja o edukacji, Szkolenie i doskonalenie
umiejętności terapeutów, rehabilitantów, organizacja i prowadzenie konferencji, kongresów, seminariów, sympozjów,
zjazdów, szkoleń, konkursów oraz targów i wystaw edukacyjnych i kulturalnych, 44 Usługi medyczne, Usługi klinik medycznych, Pomoc medyczna, Fizjoterapia, Opieka Medyczna,
Usługi w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi, Usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody ludzi, Usługi farmaceutyczne,
Doradztwo żywieniowe, Dostarczanie informacji dotyczących zdrowia, Profesjonalne doradztwo w zakresie ochrony
zdrowia, Doradztwo w zakresie leczenia farmakologicznego.
(210)
(731)

540962
(220) 2022 03 15
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI MAS
BETONOWYCH BOSTA-BETON SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Bosta Pro Eco
(510), (511) 19 Beton.

(210)
(731)

540963
(220) 2022 03 15
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI MAS
BETONOWYCH BOSTA-BETON SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Bosta Green Eco
(510), (511) 19 Beton.
(210)
(731)

Nr ZT18/2022

541104
(220) 2022 03 18
AGRII POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) Custos Pro
(510), (511) 1 Aktywatory biologiczne, Nawozy biologiczne,
Nawozy biologiczne stosowane do uzdatniania gleby, Nawozy biologiczne stosowane do obróbki nasion, Biostymulatory roślin, Regulatory wzrostu roślin, Odżywki dla roślin,
Mieszanki regulujące wzrost roślin, Środki zabezpieczające
dla roślin, Preparaty do wzmacniania roślin, Mikroorganizmy
do stymulacji wzrostu roślin, Środki ochrony roślin przeciw
patogenom, Biostymulanty będące środkami pobudzającymi wzrost roślin, Biostymulatory stanowiące preparaty
odżywcze dla roślin, Preparaty bakteriologiczne do użytku
w rolnictwie, 5 Herbicydy biologiczne, Fungicydy biologiczne, 35 Marketing, Usługi sprzedaży detalicznej: aktywatorów biologicznych, nawozów biologicznych, nawozów
biologicznych stosowanych do uzdatniania gleby, nawozów
biologicznych stosowanych do obróbki nasion, biostymulatorów roślin, regulatorów wzrostu roślin, odżywek dla roślin,
mieszanek regulujących wzrost roślin, środków zabezpieczających dla roślin, preparatów do wzmacniania roślin, mikroorganizmów do stymulacji wzrostu roślin, środków ochrony
roślin przeciw patogenom, biostymulantów będących środkami pobudzającymi wzrost roślin, biostymulatorów stanowiących preparaty odżywcze dla roślin, herbicydów biologicznych, fungicydów biologicznych, Promocja sprzedaży
dla osób trzecich.
(210)
(731)

541114
(220) 2022 03 20
KRUPIŃSKI ARTUR MEBEL-PARTNER TRADING,
Wieruszów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MEBEL partner
(210)
(731)

(531) 26.04.18, 29.01.13
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w zakresie następujących produktów: meble, meble tapicerowane, akcesoria meblowe wyposażenia domu, dywany, Usługi
sprzedaży detalicznej i hurtowej świadczone online w zakresie następujących produktów: meble, meble tapicerowane,
akcesoria meblowe wyposażenia domu, dywany.
541116
(220) 2022 03 20
CHLEB Z NATURY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) chleb z natury bez glutenu A&J Olejniczak

(210)
(731)

Nr ZT18/2022
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(531)

09.07.19, 05.03.11, 05.03.14, 26.01.15, 26.01.18, 27.05.01,
29.01.12
(510), (511) 30 Chleb, Chleb bezglutenowy, Chleb i bułki, Tosty z chleba, Zakwas chlebowy.
(210) 541134
(220) 2021 08 02
(731) RIGHTEX ELECTRONIC LIMITED, Sheung Wan, CN
(540) (znak słowny)
(540) AITO
(510), (511) 12 Pojazdy elektryczne, Pojazdy zdalnie sterowane inne niż zabawki, Alarmy cofania do pojazdów, Urządzenia antykradzieżowe do pojazdów, Samochody elektryczne,
Samochody hybrydowe, Silniki do pojazdów lodowych, Silniki benzynowe do pojazdów lądowych, Samochody, Koła
samochodowe, Drzwi do samochodów, Deski rozdzielcze
do samochodów, Skrzynie biegów do samochodów, Wycieraczki przednie do pojazdów, Mechanizmy sprzęgła do samochodów, Obwody hydrauliczne do samochodów, Samochody autonomiczne, Skutery zasilane elektrycznie [pojazdy], Pojazdy samobalansujące, Rowery, Elektryczne wózki
inwalidzkie, Drony z kamerą, Podwozie pojazdu, Foteliki bezpieczeństwa dla dzieci do pojazdów, Hamulce do pojazdów,
Pokrowce na siedzenia do pojazdów.
541135
(220) 2022 03 18
CEDC INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Oborniki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ŻUBRÓWKA NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI RZEŚKI ROKITNIK

(210)
(731)

w zakresie nauczania języków, Usługi szkoleniowe dotyczące nauczania języków, Prowadzenie korespondencyjnych
kursów nauki języków, Prowadzenie zdalnych kursów nauki
języków, Usługi w zakresie organizowania i prowadzenia
konferencji, seminariów i sympozjów, Usługi w zakresie publikowania materiałów, Usługi w zakresie produkcji nagrań
dźwiękowych, nagrań wideo oraz filmów, Usługi doradztwa,
informacji i konsultacji w zakresie wszystkich wymienionych
wyżej usług.
(210) 541147
(220) 2022 03 18
(731) MACALLY INTERNATIONAL CO., LTD., Tajpej, CN
(540) (znak słowny)
(540) MACALLY
(510), (511) 9 Wzmacniacze, Baterie elektryczne, Pamięci
komputerowe, Sprzęt peryferyjny do komputerów, Złącza elektryczne, Styki elektryczne, Kontakty elektryczne
(gniazdka), Wtyczki elektryczne, Etui na smartfony, Pokrowce do komputerów kieszonkowych (palmtopów), Pokrowce
do tabletów, Pokrowce na laptopy, Słuchawki, Identyfikacyjne karty magnetyczne, Karty inteligentne, karty z układem scalonym, Głośniki, Tuby głośnikowe, Megafony, Mikrofony, Klawiatury komputerowe, Myszy komputerowe,
Podkładki pod myszy komputerowe, Dyski optyczne, Folie
ochronne dostosowane do smartfonów, Czytniki [sprzęt
do przetwarzania danych], Urządzenia do transmisji dźwięku, Osobiste urządzenia stereofoniczne, Podpórki pod nadgarstki do użytku z komputerem, Pokrowce na klawiatury
komputerowe.
(210)
(731)
(540)
(540)

(531) 03.04.04, 05.03.20, 27.05.01, 27.05.10, 29.01.15
(510), (511) 33 Napoje alkoholowe, z wyjątkiem piwa.
(210)
(731)
(540)
(540)

541142
(220) 2022 03 18
CALLAN WORKS LIMITED, Londyn, GB
(znak słowno-graficzny)
CAllAN

(531) 27.05.01, 29.01.08
(510), (511) 9 Nagrania dźwięku oraz wideo: płyty, taśmy,
kasety, kartridże, Aparatura i instrumenty instruktażowe i dydaktyczne, Oprogramowanie komputerowe, Oprogramowanie aplikacji mobilny, 16 Druki, publikacje, książki i podręczniki, Materiały instruktażowe i dydaktyczne, 41 Usługi

49

541157
(220) 2022 03 21
ŚWIĄTKOWSKI PIOTR SELTIS, Okocim
(znak słowno-graficzny)
LOVINE Beauty excellence

(531) 27.05.05, 27.05.10, 29.01.12
(510), (511) 3 Kosmetyki, Serum do celów kosmetycznych,
Serum pielęgnacyjne, Serum do włosów, Lakiery do paznokci, Preparaty do depilacji i golenia, Kremy z filtrem
przeciwsłonecznym, Preparaty do ochrony przeciwsłonecznej do użytku kosmetycznego, Nawilżane chusteczki
kosmetyczne, Kremy do redukcji cellulitu, Kosmetyczne
peelingi do ciała, Kremy przeciw starzeniu się skóry, Maseczki do twarzy, Maseczki oczyszczające, Maseczki zwężające pory stosowane jako kosmetyki, Maski kosmetyczne, Mydła, Żele pod prysznic, Żele do użytku kosmetycznego, Balsamy do ciała, Kremy do skóry, Kremy do rąk, Toniki do skóry, Preparaty ścierne do ciała, Zestawy kosmetyków, Bawełniane płatki kosmetyczne, Płatki oczyszczające
nasączone preparatami toaletowymi, Mgiełki do ciała,
Kremy do twarzy, Żelowe płatki pod oczy do celów kosmetycznych, Środki do demakijażu, Preparaty do higieny intymnej lub do celów dezodorujących [przybory
toaletowe], 8 Przybory do obcinania i usuwania włosów,
Urządzenia do elektrolizy [depilatory], Ręczne przybory higieniczne i do pielęgnacji urody dla ludzi, Lokówki,
Urządzenia do laserowego usuwania włosów, inne niż
do celów medycznych, Przybory do depilacji, elektryczne
lub nieelektryczne, 10 Elektryczne masażery kosmetyczne, Nieelektryczne urządzenia do masażu, Urządzenia
do masażu, Aparaty do masażu wibracyjnego, Aparatu-
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ra do mikrodermabrazji, Urządzenia do leczenia cellulitu, Urządzenia do dermabrazji, Dermarollery, Urządzenia
medyczne do poprawiania kondycji skóry wykorzystujące laser, Urządzenia do terapeutycznej stymulacji ciała,
Sprzęt do zabiegów estetycznych twarzy wykorzystujący
fale ultradźwiękowe, Przyrządy do masażu estetycznego,
21 Przybory kosmetyczne, Przybory kosmetyczne, do higieny i pielęgnacji urody, Aplikatory do kosmetyków, Aplikatory do makijażu, Przyrządy do demakijażu, Dozowniki
do kosmetyków, Gąbki, Grzebienie, Futerały dopasowane
do przyborów kosmetycznych, Kosmetyczki z przyborami
toaletowymi, Kosmetyczki [wyposażone], Pojemniki przystosowane do przechowywania przyborów toaletowych,
Szczotki obrotowo-dźwiękowe do pielęgnacji skóry, Wibracyjne soniczne szczotki do włosów.
541179
(220) 2022 03 21
CONNECT TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zebrzydowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BESKID ENERGY

(210)
(731)

(531) 26.11.03, 26.11.09, 27.05.01, 27.05.10, 29.01.12
(510), (511) 9 Fotowoltaiczne moduły słoneczne, Akumulatory energii fotowoltaicznej, Instalacje fotowoltaiczne
do wytwarzania energii elektrycznej [elektrownie fotowoltaiczne], Urządzenia fotowoltaiczne do wytwarzania
energii elektrycznej, Instalacje elektryczne, Elektryczne
i elektroniczne instalacje do wideomonitoringu, Instalacje
elektrycznego okablowania, Elektryczne instalacje sterujące, 11 Instalacje oświetleniowe, Elektryczne instalacje
oświetleniowe do wnętrz, Pompy ciepła, 37 Montaż i konserwacja instalacji fotowoltaicznych, Montaż i konserwacja
pomp ciepła, Instalacja ogniw i modułów fotowoltaicznych,
Konserwacja, naprawa i odnowa urządzeń i instalacji fotowoltaicznych, 42 Sporządzanie projektów i opracowywanie systemów fotowoltaicznych, Sporządzanie projektów
pomp ciepła i instalacji ogrzewania.
(210) 541250
(220) 2022 04 01
(731) SELATO GÓRKA SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Bochnia
(540) (znak słowny)
(540) HELLO CASE
(510), (511) 9 Banki energii, Bezprzewodowe zestawy
słuchawkowe do smartfonów, Części i akcesoria do urządzeń audio, Etui na telefony komórkowe, Folie ochronne
dostosowane do smartfonów, Kijki do robienia selfie jako
akcesoria do smartfonów, Ładowarki do smartfonów,
Pokrowce na smartfony, Rysiki elektroniczne, Słuchawki
do smartfonów, Stacje dokujące do smartfonów, Uchwyty
na telefony komórkowe, Zestawy słuchawkowe do smartfonów.
541265
(220) 2022 04 04
BIENVENIDO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(210)
(731)

Nr ZT18/2022

(540) Bienvenido

(531) 01.05.01, 01.05.06, 27.05.01, 29.01.01, 24.15.11, 24.15.13
(510), (511) 45 Badania prawne, Usługi w zakresie przygotowywania dokumentów prawnych, Doradztwo w zakresie
własności intelektualnej, Usługi monitorowania prawnego,
Usługi adwokackie, Usługi prawne związane z negocjacją
kontraktów dla osób trzecich, Usługi prawne w dziedzinie
imigracji, Usługi związane z przeniesieniem tytułu własności
[usługi prawne].
(210) 541268
(220) 2022 04 04
(731) ROSKOSZ JAKUB, Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) MARLÉ Home
(510), (511) 6 Dekoracje ścienne 3D wykonane z metali
nieszlachetnych, Ozdoby ścienne z metali nieszlachetnych,
Przylepne ozdoby ścienne z metali nieszlachetnych, Przylepne ozdoby ścienne z brązu, Rzeźby z metali nieszlachetnych,
Rzeźby z metalu, 14 Ozdoby ścienne z metali szlachetnych,
Ozdoby wykonane z lub pokryte szlachetnymi i półszlachetnymi metalami lub kamieniami i ich imitacjami, Ozdoby
z gagatu, Ozdoby z metali szlachetnych [statuetki], Ozdoby
z żółtego bursztynu, Przylepne ozdoby na ścianę z metali
szlachetnych, Bibeloty z brązu, Ozdobne rzeźby wykonane z metali szlachetnych, Rzeźby z metali szlachetnych,
19 Dekoracje wykonane z kamienia, Latarnie kamienne
[ozdoby ogrodowe z kamienia], Ozdoby z kamienia, Betonowe rzeźby, Kamienne rzeźby, Marmurowe rzeźby, Rzeźby kamienne, Rzeźby niemetalowe, Rzeźby wykonane z kamienia,
Rzeźby wykonane z marmuru, Rzeźby z marmuru, Rzeźby
z betonu, Marmur, Marmurowe rzeźby, Marmur do budownictwa, Marmur (materiał budowlany), Płyty z marmuru,
Obudowy kominków z marmuru, Dzieła sztuki wykonane
z kamienia, betonu lub marmuru, 20 Stoły marmurowe,
Krzesła na jednej nodze, Krzesła na kółkach, Krzesła obrotowe, Krzesła stołowe, Lustra i lusterka stojące, Lustra [meble],
Lustra [nieprzenośne], Lustra o pełnej długości w ramie, stojące, wertykalnie obrotowe [psyche], Lustra ścienne, Lustra
(srebrzone szkło), Ozdobne lustra, Toaletki z trzema lustrami,
Ozdoby ścienne z drewna, Ozdoby z drewna na środek stołu,
Rzeźby drewniane, Rzeźby wykonane z drewna, Rzeźby wykonane z gipsu, Ławy (meble), Konsole (meble), Stoły biurowe, Stoły toaletowe, Stoły (meble), Stoły konferencyjne, Stoły
kuchenne, Stoły (blaty-), Kontuary (stoły), Stoły do pisania,
Biurka i stoły, Stoły do pracy, Stoły do celów toaletowych,
Stoły na jednej nodze, Stoły z regulacją wysokości, Niskie
stoły w stylu japońskim (zataku), Stoliki, Stoliki kawowe, Stoliki salonowe, Stoliki do herbaty, Stoliki przy kanapie, Stoliki
nocne, Stoliki z mozaiką, Stoliki przyścienne z szufladami, Dekoracje ścienne 3D wykonane z drewna, Dekoracje wiszące
[ozdoby], Statuetki, figurki, dzieła sztuki, ozdoby i dekoracje
wykonane z takich materiałów, jak drewno, wosk, gips lub
z tworzyw sztucznych, zawarte w tej klasie, Meble do wnętrz,
Krzesła, Krzesła bankietowe, Krzesła biurowe, Krzesła konferencyjne, 42 Projektowanie mebli, Projektowanie umeblowania, Projektowanie kuchni, Projektowanie łazienek, Projektowanie dekoracji wnętrz, Projektowanie wnętrz komercyj-
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nych, Projektowanie mebli biurowych, Planowanie (projektowanie) biur, Projektowanie wnętrz budynków, Doradztwo
w zakresie dekoracji wnętrz, Usługi architektury wnętrz,
Usługi doradcze w zakresie projektowania wnętrz, Usługi
konsultacyjne w zakresie projektowania wnętrz, Usługi w zakresie architektury i projektowania wnętrz, Usługi w zakresie
projektowania wystroju wnętrz biurowych, Usługi w zakresie
projektowania wystroju wnętrz domowych.
(210)
(731)
(540)
(540)

51

wnętrz, Usługi w zakresie projektowania wystroju wnętrz
biurowych, Usługi w zakresie projektowania wystroju wnętrz
domowych.
(210)
(731)
(540)
(540)

541270
(220) 2022 04 04
ROSKOSZ JAKUB, Wrocław
(znak słowno-graficzny)
M

541269
(220) 2022 04 04
ROSKOSZ JAKUB, Wrocław
(znak słowno-graficzny)
MARLÉ Home

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 6 Dekoracje ścienne 3D wykonane z metali
nieszlachetnych, Ozdoby ścienne z metali nieszlachetnych,
Przylepne ozdoby ścienne z metali nieszlachetnych, Przylepne ozdoby ścienne z brązu, Rzeźby z metali nieszlachetnych,
Rzeźby z metalu, 14 Ozdoby ścienne z metali szlachetnych,
Ozdoby wykonane z lub pokryte szlachetnymi i półszlachetnymi metalami lub kamieniami i ich imitacjami, Ozdoby z gagatu, Ozdoby z metali szlachetnych [statuetki], Ozdoby z żółtego
bursztynu, Przylepne ozdoby na ścianę z metali szlachetnych,
Bibeloty z brązu, Ozdobne rzeźby wykonane z metali szlachetnych, Rzeźby z metali szlachetnych, 19 Dekoracje wykonane
z kamienia, Latarnie kamienne [ozdoby ogrodowe z kamienia], Ozdoby z kamienia, Betonowe rzeźby, Kamienne rzeźby,
Marmurowe rzeźby, Rzeźby kamienne, Rzeźby niemetalowe,
Rzeźby wykonane z kamienia, Rzeźby wykonane z marmuru, Rzeźby z marmuru, Rzeźby z betonu, Marmur, Marmurowe rzeźby, Marmur do budownictwa, Marmur (materiał
budowlany), Płyty z marmuru, Obudowy kominków z marmuru, Dzieła sztuki wykonane z kamienia, betonu lub marmuru, 20 Stoły marmurowe, Krzesła na jednej nodze, Krzesła
na kółkach, Krzesła obrotowe, Krzesła stołowe, Lustra i lusterka stojące, Lustra [meble], Lustra [nieprzenośne], Lustra
o pełnej długości w ramie, stojące, wertykalnie obrotowe
[psyche], Lustra ścienne, Lustra (srebrzone szkło), Ozdobne
lustra, Toaletki z trzema lustrami, Ozdoby ścienne z drewna,
Ozdoby z drewna na środek stołu, Rzeźby drewniane, Rzeźby
wykonane z drewna, Rzeźby wykonane z gipsu, Ławy (meble), Konsole (meble), Stoły biurowe, Stoły toaletowe, Stoły
(meble), Stoły konferencyjne, Stoły kuchenne, Stoły (Blaty-),
Kontuary (stoły), Stoły do pisania, Biurka i stoły, Stoły do pracy, Stoły do celów toaletowych, Stoły na jednej nodze, Stoły
z regulacją wysokości, Niskie stoły w stylu japońskim (zataku), Stoliki, Stoliki kawowe, Stoliki salonowe, Stoliki do herbaty, Stoliki przy kanapie, Stoliki nocne, Stoliki z mozaiką, Stoliki
przyścienne z szufladami, Dekoracje ścienne 3D wykonane
z drewna, Dekoracje wiszące [ozdoby], Statuetki, figurki, dzieła sztuki, ozdoby i dekoracje wykonane z takich materiałów,
jak drewno, wosk, gips lub z tworzyw sztucznych, zawarte
w tej klasie, Meble do wnętrz, Krzesła, Krzesła bankietowe,
Krzesła biurowe, Krzesła konferencyjne, 42 Projektowanie
mebli, Projektowanie umeblowania, Projektowanie kuchni, Projektowanie łazienek, Projektowanie dekoracji wnętrz,
Projektowanie wnętrz komercyjnych, Projektowanie mebli
biurowych, Planowanie (projektowanie) biur, Projektowanie
wnętrz budynków, Doradztwo w zakresie dekoracji wnętrz,
Usługi architektury wnętrz, Usługi doradcze w zakresie projektowania wnętrz, Usługi konsultacyjne w zakresie projektowania wnętrz, Usługi w zakresie architektury i projektowania

(531) 05.05.20, 05.05.21, 27.05.21, 29.01.12
(510), (511) 6 Dekoracje ścienne 3D wykonane z metali
nieszlachetnych, Ozdoby ścienne z metali nieszlachetnych,
Przylepne ozdoby ścienne z metali nieszlachetnych, Przylepne ozdoby ścienne z brązu, Rzeźby z metali nieszlachetnych,
Rzeźby z metalu, 14 Ozdoby ścienne z metali szlachetnych,
Ozdoby wykonane z lub pokryte szlachetnymi i półszlachetnymi metalami lub kamieniami i ich imitacjami, Ozdoby
z gagatu, Ozdoby z metali szlachetnych [statuetki], Ozdoby
z żółtego bursztynu, Przylepne ozdoby na ścianę z metali
szlachetnych, Bibeloty z brązu, Ozdobne rzeźby wykonane
z metali szlachetnych, Rzeźby z metali szlachetnych, 19 Dekoracje wykonane z kamienia, Latarnie kamienne [ozdoby ogrodowe z kamienia], Ozdoby z kamienia, Betonowe rzeźby,
Kamienne rzeźby, Marmurowe rzeźby, Rzeźby kamienne,
Rzeźby niemetalowe, Rzeźby wykonane z kamienia, Rzeźby
wykonane z marmuru, Rzeźby z marmuru, Rzeźby z betonu, Marmur, Marmurowe rzeźby, Marmur do budownictwa,
Marmur (materiał budowlany), Płyty z marmuru, Obudowy
kominków z marmuru, Dzieła sztuki wykonane z kamienia,
betonu lub marmuru, 20 Stoły marmurowe, Krzesła na jednej
nodze, Krzesła na kółkach, Krzesła obrotowe, Krzesła stołowe,
Lustra i lusterka stojące, Lustra [meble], Lustra [nieprzenośne], Lustra o pełnej długości w ramie, stojące, wertykalnie
obrotowe [psyche], Lustra ścienne, Lustra (srebrzone szkło),
Ozdobne lustra, Toaletki z trzema lustrami, Ozdoby ścienne
z drewna, Ozdoby z drewna na środek stołu, Rzeźby drewniane, Rzeźby wykonane z drewna, Rzeźby wykonane z gipsu, Ławy (meble), Konsole (meble), Stoły biurowe, Stoły toaletowe, Stoły (meble), Stoły konferencyjne, Stoły kuchenne,
Stoły (Blaty-), Kontuary (stoły), Stoły do pisania, Biurka i stoły,
Stoły do pracy, Stoły do celów toaletowych, Stoły na jednej nodze, Stoły z regulacją wysokości, Niskie stoły w stylu
japońskim (zataku), Stoliki, Stoliki kawowe, Stoliki salonowe,
Stoliki do herbaty, Stoliki przy kanapie, Stoliki nocne, Stoliki
z mozaiką, Stoliki przyścienne z szufladami, Dekoracje ścienne 3D wykonane z drewna, Dekoracje wiszące [ozdoby],
Statuetki, figurki, dzieła sztuki, ozdoby i dekoracje wykonane
z takich materiałów, jak drewno, wosk, gips lub z tworzyw
sztucznych, zawarte w tej klasie, Meble do wnętrz, Krzesła,
Krzesła bankietowe, Krzesła biurowe, Krzesła konferencyjne,
42 Projektowanie mebli, Projektowanie umeblowania, Projektowanie kuchni, Projektowanie łazienek, Projektowanie
dekoracji wnętrz, Projektowanie wnętrz komercyjnych, Projektowanie mebli biurowych, Planowanie (projektowanie)
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541317
(220) 2022 03 22
PANAS MAREK STOLARZ PANAS, Strzelce
(znak słowno-graficzny)
PANAS SCHODY PODŁOGI DRZWI

biur, Projektowanie wnętrz budynków, Doradztwo w zakresie dekoracji wnętrz, Usługi architektury wnętrz, Usługi
doradcze w zakresie projektowania wnętrz, Usługi konsultacyjne w zakresie projektowania wnętrz, Usługi w zakresie
architektury i projektowania wnętrz, Usługi w zakresie projektowania wystroju wnętrz biurowych, Usługi w zakresie
projektowania wystroju wnętrz domowych.

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

541281
(220) 2022 04 05
FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWO-PRODUKCYJNA
PLAST-PAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wola Batorska
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RS HAND MADE

(531) 27.05.01
(510), (511) 6 Schody metalowe, 19 Schody niemetalowe,
Podłogi drewniane parkietowe, Podłogi drewniane, Drewniane podłogi parkietowe, Drewniane podłogi sportowe,
Podłogi z drewna, Podłogi z twardego drewna, Podłogi niemetalowe, Schody (stopnie) niemetalowe, Niemetalowe pokrycia na schody, 20 Meble.

(210)
(731)

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

(531)

27.05.01, 27.05.22, 26.01.04, 26.01.18, 26.01.20, 26.01.21,
26.13.25
(510), (511) 21 Statuetki, figurki, tabliczki i dzieła sztuki wykonane z takich materiałów, jak porcelana, terakota lub szkło,
zawarte w tej klasie.
541292
(220) 2022 03 22
KLIŚ JAROSŁAW USŁUGI SZKOLENIOWOZARZĄDZAJĄCE MGR JAROSŁAW KLIŚ, Tychy
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GARAŻ BARBERHOUSE FRYZJER MĘSKI

(210)
(731)

(531)

02.09.25, 10.05.04, 10.05.05, 10.05.13, 10.05.25, 14.07.20,
26.01.04, 26.01.11, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 41 Nauka fryzjerstwa, Seminaria edukacyjne
w zakresie technik fryzjerskich, 44 Usługi fryzjerskie, Salony
fryzjerskie, Męskie salony fryzjerskie, Usługi obcinania włosów, Usługi doradztwa w zakresie pielęgnacji włosów, Usługi
w zakresie pielęgnacji twarzy, Usługi w zakresie pielęgnacji
włosów, Usługi w zakresie pielęgnacji skóry głowy, Usługi obcinania i golenia brody lub wąsów.
541301
(220) 2022 03 22
BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) Bielenda in good hands
(510), (511) 3 Kosmetyki.
(210)
(731)

541327
(220) 2022 03 22
GRUPA BMB PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice
(znak słowno-graficzny)
RUBICON

(531) 17.02.04, 27.05.01
(510), (511) 9 Urządzenia lub przyrządy do mierzenia lub
obliczania odległości, Sprzęt i przyrządy do przetwarzania
informacji z funkcją wskazywania lub pomiaru czasu, Urządzenia i przyrządy do przetwarzania informacji, z których
wszystkie mogą być noszone lub przystosowane do noszenia, Komputery, z których wszystkie mogą być noszone
lub przystosowane do noszenia, Urządzenia lub przyrządy
do mierzenia lub obliczania odległości, z których wszystkie mogą być noszone lub przystosowane do noszenia,
Urządzenia i przyrządy do przetwarzania informacji funkcją
wskazywania lub pomiaru czasu, z których wszystkie mogą
być noszone lub przystosowane do noszenia, Urządzenia
i przyrządy do monitorowania (inne niż do użytku medycznego), Przenośne elektroniczne monitory lub wyświetlacze
tętna, Monitory lub wyświetlacze prędkości, odległości lub
tempa, Mierniki lub wyświetlacze mocy dla ludzi, Czujniki
lub wyświetlacze do monitorowania aktywności, Czujniki
lub wyświetlacze rejestrujące aktywność [inne niż do użytku medycznego], Globalne systemy pozycjonowania (GPS),
w tym zegarki, lub urządzenia komunikacji bezprzewodowej, lub czujniki do pomiaru temperatury, lub kombinacje
dowolnych z tych urządzeń, Liczniki do oceny wpływu ćwiczeń na osobę, Urządzenia lub instrumenty do globalnego
pozycjonowania, Aparaty lub przyrządy do pomiaru, rejestracji lub oceny mocy, Aparaty lub przyrządy do pomiaru,
rejestracji lub oceny mocy u sportowców lub sportsmenek,
Urządzenia lub przyrządy do rejestrowania lub oceny wydolności fizycznej, Urządzenia lub przyrządy do rejestrowania
lub oceny wyników sportowych, czujnik do pomiaru temperatury, słuchawki bezprzewodowe, urządzenia do telefonii
bezprzewodowej, urządzenia do bezprzewodowej transmisji danych, bezprzewodowe urządzenia komunikacyjne
do transmisji treści multimedialnych, 14 Zegarki z systemem
globalnego pozycjonowania (GPS) lub z wbudowaną funkcją GPS, Zegarki z funkcją komunikacji bezprzewodowej, Zegarki z wbudowanym oprogramowaniem i wbudowanymi
ekranami do wyświetlania, wysyłania i odbierania tekstów,
danych i informacji, Przenośne cyfrowe urządzenia elektroniczne w formie zegarka na rękę ze zintegrowanym oprogra-
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mowaniem i ze zintegrowanymi ekranami do wyświetlania,
wysyłania i odbierania tekstów, danych i informacji, akcesoria
do zegarków, Części do zegarków.

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

53

541358
(220) 2022 03 23
LUBERDA FAMILY FOUNDATION, Rabka-Zdrój
(znak słowno-graficzny)
ilf LUBERDA FAMILY FOUNDATION

541341
(220) 2022 03 22
POLSKIE WYDAWNICTWO SPECJALISTYCZNE
PROMEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HOTEL TRENDS POLAND & CEE
(210)
(731)

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.10, 27.05.17, 26.04.01, 26.04.07
(510), (511) 41 Organizowanie i prowadzenie konferencji.
541342
(220) 2022 03 22
POLSKIE WYDAWNICTWO SPECJALISTYCZNE
PROMEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) hotel investment trends POLAND & CEE

(210)
(731)

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.04.04, 26.04.09
(510), (511) 41 Organizowanie i prowadzenie konferencji.
(210) 541344
(220) 2022 03 22
(731) CEDROB SPÓŁKA AKCYJNA, Ujazdówek
(540) (znak słowny)
(540) AGROCED
(510), (511) 1 Nawozy, Nawozy azotowe, Nieorganiczne nawozy, Syntetyczne nawozy, Płynne nawozy, Nawozy złożone,
Nawozy naturalne, Nawozy chemiczne, Nawozy mineralne,
Nawozy mieszane, Sole [nawozy], Nawozy biologiczne, Nawozy morskie, Podłoża hodowlane, Nawozy i środki chemiczne do użytku w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie.
541349
(220) 2022 03 22
BIOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) BIOPAR
(510), (511) 5 Leki dla ludzi, leki pomocnicze do celów medycznych, leki wzmacniające, preparaty farmaceutyczne.
(210)
(731)

541352
(220) 2022 03 23
KROTEX PHARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) ODPORNOŚĆ ECOMER
(510), (511) 5 Nutraceutyki do stosowania jako suplementy
diety, Preparaty farmaceutyczne do zapobiegania zaburzeniom układu odpornościowego, Suplementy diety poprawiające kondycję i wytrzymałość, Odżywcze suplementy
diety, Suplementy dietetyczne i odżywcze, Suplementy diety dla ludzi, Suplementy diety, Suplementy żywnościowe.
(210)
(731)

(531) 26.04.01, 26.04.04, 27.05.01, 29.01.14, 26.05.08
(510), (511) 9 Elektroniczne bazy danych, Komputerowe
bazy danych, Interaktywne bazy danych, E-booki, 16 Materiały szkoleniowe i instruktażowe, Książki edukacyjne, Publikacje reklamowe, Ulotki reklamowe, 35 Informacja o działalności gospodarczej i informacja handlowa, Organizacja
działalności gospodarczej, Promowanie działalności gospodarczej, Usługi konsultacyjne i doradcze w dziedzinie strategii biznesowej, Usługi informacyjne w zakresie działalności
gospodarczej udostępniane on-line z komputerowej bazy
danych lub Internetu, Usługi reklamowe w celu zwiększania
świadomości społecznej w zakresie kwestii zdrowotnych,
Usługi reklamowe w celu zwiększania świadomości społecznej w zakresie spraw środowiskowych, Usługi reklamowe w celu zwiększania świadomości społecznej w zakresie
kwestii społecznych, Usługi agencji marketingowych, Usługi agencji reklamowych, Doradztwo zawodowe (inne niż
związane z edukacją i szkoleniami), Doradztwo biznesowe
dotyczące finansowania rozwoju, Biznesowe usługi doradcze w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, Usługi
reklamowe i marketingowe świadczone za pomocą mediów
społecznościowych, 36 Zbiórki funduszy i sponsorowanie
finansowe, Sponsorowanie i patronat finansowy, Zbiórki funduszy na cele dobroczynne, Organizacja zbiórek charytatywnych, Organizowanie zbiórek charytatywnych [na rzecz osób
trzecich], Sponsorowanie działalności sportowej, Inwestowanie funduszy na cele charytatywne, Usługi gromadzenia
funduszy na cele charytatywne dla dzieci potrzebujących,
Udzielanie informacji związanych ze zbiórkami funduszy
na cele charytatywne, Gromadzenie funduszy na cele charytatywne za pomocą imprez rozrywkowych, Organizowanie wydarzeń mających na celu zbieranie funduszy na cele
charytatywne, Organizowanie działań mających na celu
zbieranie funduszy na cele charytatywne, Usługi zbierania
funduszy na cele charytatywne za pośrednictwem organizowania i prowadzenia gal, Oferowanie dotacji na projekty
uświadamiające w dziedzinie ochrony środowiska i zdrowia,
Zbiórka funduszy dobroczynnych jako środki ostrożności
i zapobieganie katastrofom, Organizowanie akcji zbierania
funduszy w celu wspomagania badań i procedur medycznych na rzecz osób będących w potrzebie, Usługi zbierania
funduszy za pośrednictwem strony internetowej do finansowania publicznego [crowdfunding], Informacja o ubezpieczeniach, Doradztwo w sprawach ubezpieczeniowych, Usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego, Usługi informacyjne
związane z ubezpieczeniem, Usługi ubezpieczeniowe w zakresie sportu, Obsługa roszczeń z tytułu ubezpieczeń, Usługi doradztwa i pośrednictwa związane z ubezpieczeniami
od wypadków, Usługi ubezpieczeniowe związane z ugodą
z dożywotnim odszkodowaniem świadczone dla ubezpie-
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czycieli majątku i od nieszczęśliwych wypadków, 39 Usługi
w zakresie transportu i wycieczek dla osób niepełnosprawnych, Usługi charytatywne, mianowicie zapewnianie transportu osobom w wieku podeszłym oraz niepełnosprawnym,
41 Organizowanie seminariów edukacyjnych, Organizowanie
i prowadzanie konferencji i seminariów, Organizowanie i prowadzanie konferencji edukacyjnych, Organizowanie sympozjów edukacyjnych, Organizowanie imprez edukacyjnych,
Produkcja edukacyjnych programów telewizyjnych, Świadczenie usług edukacyjnych związanych ze sprawnością fizyczną, Organizacja zawodów rekreacyjnych, Organizowanie
zajęć sportowych i zawodów sportowych, Organizowanie
imprez sportowych, Organizowanie turniejów sportowych,
Organizowanie szkoleń sportowych, Organizowanie obozów
sportowych, Organizowanie lokalnych wydarzeń sportowych, Organizowanie społecznych imprez sportowych i kulturalnych, Zapewnianie kursów szkoleniowych, Zapewnianie
kursów edukacyjnych, Organizowanie spotkań i konferencji,
Organizowanie i prowadzenie konferencji, kongresów i sympozjów, Organizowanie koncertów, Organizowanie festiwali,
Organizowanie wystaw w celach rozrywkowych, Organizowanie wystaw w celach edukacyjnych, Organizacja imprez
kulturalnych i artystycznych, Edukacja sportowa, Edukacja
[nauczanie], Obozy letnie [rozrywka i edukacja], Edukacja
online z komputerowej bazy danych lub za pomocą Internetu czy ekstranetów, 42 Badania i analizy naukowe, Prowadzenie badań naukowych, Udostępnianie informacji naukowych, Publikowanie informacji naukowych, Udzielanie informacji dotyczących badań naukowych, Doradztwo w zakresie badań naukowych, Usługi w zakresie badań naukowych,
Dostarczanie informacji naukowych w dziedzinie zmiany klimatu i globalnego ocieplenia, 44 Usługi charytatywne, mianowicie świadczenie usług medycznych dla osób potrzebujących, Ochrona zdrowia, Usługi w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi, Usługi poradnictwa psychologicznego w zakresie sportu, Udostępnianie sprzętu i obiektów do ćwiczeń
fizycznych do celów rehabilitacji zdrowotnej, 45 Świadczenie
usług w zakresie osobistego wsparcia dla rodzin pacjentów
cierpiących na choroby zagrażające życiu, Świadczenie usług
w zakresie osobistego wsparcia dla pacjentów chorujących
na raka oraz dla ich rodzin, Usługi dotrzymywania towarzystwa osobom starszym i niepełnosprawnym.
541363
(220) 2022 03 24
SELENA MARKETING INTERNATIONAL SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TYTAN INDUSTRY

(210)
(731)

(531) 26.04.04, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 1 Kleje topliwe, Kleje do obróbki drewna do użytku przemysłowego, Rozpuszczalniki do użytku w procesach
produkcyjnych, Kleje poliuretanowe, Kleje i preparaty klejące
przeznaczone dla przemysłu, Kleje do użytku w przemyśle
budowlanym.
(210) 541372
(220) 2022 03 24
(731) UNIVERSUM SPÓŁDZIELNIA PRACY, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)

Nr ZT18/2022

(540) universum

(531) 29.01.12, 27.05.01, 01.15.05, 13.01.01
(510), (511) 35 Usługi w zakresie sprzedaży: trumien i urn
pogrzebowych, nagrobków, krzyży metalowych, niemetalowych i drewnianych, odzieży żałobnej, obuwia, nakryć
głowy, Pośrednictwo w działalności handlowej dla osób
trzecich, Pośrednictwo w zawieraniu umów kupna i sprzedaży na rzecz osób trzecich, Pośrednictwo w zawieraniu
umów kupna i sprzedaży kwiatów i wieńców nagrobnych,
Pośrednictwo w zawieraniu umów kupna i sprzedaży nekrologów umieszczanych w prasie i internecie i innych mediach,
37 Usługi montażu i demontażu nagrobków oraz pomników
i krzyży cmentarnych, Naprawa nagrobków, Konserwacja nagrobków, Czyszczenie kamieniarki, Czyszczenie i pielęgnacja
grobów, Usługi sprzątania grobów, Usługi sprzątania wokół
grobów, Montowanie elementów nagrobków, pomników
i krzyży cmentarnych, 39 Usługi transportowe w zakresie przewozu zwłok, 40 Usługi rzemieślnicze wytwarzania
na zamówienie elementów nagrobków, pomników i krzyży
cmentarnych, Rzeźbienie w kamieniu, Kucie napisów w kamieniu, Grawerowanie nagrobków, 45 Usługi pogrzebowe,
Usługi pogrzebowe towarzyszące kremacji, Usługi dotyczące
kremacji i pochówku zmarłych, Pośrednictwo w procedurach
prawnych związanych z pogrzebami, Pośrednictwo w procedurach prawnych związanych z uzyskiwaniem aktów zgonu.
(210) 541373
(220) 2022 03 23
(731) Astellas Pharma Europe B.V., Lejda, NL
(540) (znak słowny)
(540) ASAMAX
(510), (511) 5 Preparaty farmaceutyczno i leki do stosowania
u ludzi.
541421
(220) 2022 03 25
CORAZ ZDROWIEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Coraz Zdrowiej

(210)
(731)

(531) 26.11.03, 26.11.11, 26.11.12, 27.05.01, 27.05.05, 02.09.01
(510), (511) 9 Publikacje elektroniczne do pobrania, Oprogramowanie komputerowe, Oprogramowanie szkoleniowe,
Oprogramowanie pośredniczące, Oprogramowanie społecznościowe, Programowanie do planowania, Platformy oprogramowania komputerowego dla sieci społecznościowych, Platformy i oprogramowanie do telefonów cyfrowych, 35 Usługi
sprzedaży online kursów szkoleniowych w zakresie rehabilitacji
i fizjoterapii, Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej świadczone
w sklepach, hurtowniach, punktach wyspecjalizowanych oraz
online w zakresie następujących towarów: urządzenia i przyrządy do fizjoterapii i rehabilitacji, urządzenia i przyrządy stanowiące wyposażenie gabinetów do fizjoterapii, rehabilitacji i masażu,
sprzęt do uprawiania sportu i ćwiczeń gimnastycznych, Usługi
programów lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych,
Organizacja, prowadzenie i nadzorowanie programów lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych, Usługi w zakresie
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prowadzenia sprzedaży publikacji elektronicznych, Promocja
sprzedaży dla osób trzecich, Organizowanie targów i wystaw
handlowych i reklamowych, Usługi agencji informacji handlowej, Zarządzanie zbiorami informatycznymi, Pozyskiwanie
danych do komputerowych baz danych, Systematyzacja komputerowych baz danych, Komputerowe zarządzanie plikami,
41 Kursy szkoleniowe związane z medycyną, Kursy szkoleniowe w zakresie rehabilitacji i fizjoterapii, Organizowanie i obsługa konferencji, kongresów, zjazdów i szkoleń branżowych,
42 Platforma jako usługa [PaaS] obejmująca platformy oprogramowania do transmisji obrazów, treści audiowizualnych, treści
wideo i wiadomości, Oprogramowanie jako usługa [SaaS].
541424
(220) 2022 03 24
ŚWIĘTOKRZYSKIE KOPALNIE SUROWCÓW
MINERALNYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kielce
(540) (znak słowny)
(540) CALCIGROW
(510), (511) 1 Środki chemiczne, surowce mineralne przeznaczone dla przemysłu i rolnictwa, dolomit, dolomit
do celów przemysłowych, dolomit specjalny do wytwarzania wypełniaczy dla przemysłu chemicznego i materiałów budowlanych, mączki dolomitowe i serycytowe
dla przemysłu szklarskiego chemicznego i materiałów budowlanych, preparaty do uzdatniania wody, nawozy dla
rolnictwa, nawozy użyźniające glebę: nawozy azotowe,
nawozy wapniowo-magnezowe, węglanowe (tzw. wapno
nawozowe dolomitowe) do odkwaszania gleb i wzbogacania ich w magnez, nawóz wapniowy (cyjanamid), Środki
do konserwacji cementu z wyjątkiem farb i olejów, spoiwa
do betonu, 4 Energia elektryczna wytwarzana z energii słonecznej, energia elektryczna wytwarzana z energii wiatru,
energia elektryczna ze źródeł odnawialnych, paliwa gazowe, paliwa płynne, paliwa samochodowe, 19 Budowlane
materiały niemetalowe, niemetalowe elementy budowlane, bloki kamienne, beton towarowy, masa betonowa prefabrykowana, zaprawy budowlane, grys, kamień skała glina
i minerały, piece hutnicze (cement do budowy), 35 Usługi
sprzedaży hurtowej w związku z paliwami, usługi sprzedaży
detalicznej w związku z paliwami, 37 Wydobywanie surowców naturalnych, kopalnictwo materiałów, górnicze roboty
wydobywcze surowców mineralnych, usługi eksploatacji
kamieniołomów, wynajmowanie maszyn i urządzeń budowlanych, wynajmowanie sprzętu budowlanego i burzącego z obsługa operatorską, usługi budowlane konstrukcyjne rozbiórkowe i wyburzeniowe, usługi tankowania paliwa
do pojazdów, tankowanie pojazdów sprężonym wodorem,
roboty wydobywcze [górnictwo], 39 Transport, usługi informacji doradztwa i rezerwacji w zakresie transportu,
usługi przewozu, usługi wynajmu związane z transportem
i magazynowaniem, pakowanie i składowanie towarów,
czarterowanie pojazdów do transportu, logistyka transportu, organizowanie transportu, przewożenie i dostarczanie
towarów, transport drogowy, transport kolejowy, transport
lądowy, transport i dostawy towarów, transport samochodowy, usługi pośrednictwa transportowego, usługi transportu samochodami silnikowymi, usługi tranzytowe, usługi
w zakresie transportu samochodami ciężarowymi, magazynowanie paliw gazowych.
(210)
(731)

(210)
(731)

541427
(220) 2022 03 24
ŚWIĘTOKRZYSKIE KOPALNIE SUROWCÓW
MINERALNYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kielce
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(540) (znak słowny)
(540) MAGICAL
(510), (511) 1 Środki chemiczne, surowce mineralne przeznaczone dla przemysłu i rolnictwa, dolomit, dolomit do celów przemysłowych, dolomit specjalny do wytwarzania
wypełniaczy dla przemysłu chemicznego i materiałów budowlanych, mączki dolomitowe i serycytowe dla przemysłu
szklarskiego chemicznego i materiałów budowlanych, preparaty do uzdatniania wody, nawozy dla rolnictwa, nawozy
użyźniające glebę: nawozy azotowe, nawozy wapniowo-magnezowe, węglanowe (tzw. wapno nawozowe dolomitowe)
do odkwaszania gleb i wzbogacania ich w magnez, nawóz
wapniowy (cyjanamid), Środki do konserwacji cementu z wyjątkiem farb i olejów, spoiwa do betonu, 4 Energia elektryczna wytwarzana z energii słonecznej, energia elektryczna
wytwarzana z energii wiatru, energia elektryczna ze źródeł
odnawialnych, paliwa gazowe, paliwa płynne, paliwa samochodowe, 19 Budowlane materiały niemetalowe, niemetalowe elementy budowlane, bloki kamienne, beton towarowy, masa betonowa prefabrykowana, zaprawy budowlane,
grys, kamień skała glina i minerały, piece hutnicze (cement
do budowy), 35 Usługi sprzedaży hurtowej w związku z paliwami, usługi sprzedaży detalicznej w związku z paliwami,
37 Wydobywanie surowców naturalnych, kopalnictwo materiałów, górnicze roboty wydobywcze surowców mineralnych, usługi eksploatacji kamieniołomów, wynajmowanie
maszyn i urządzeń budowlanych, wynajmowanie sprzętu
budowlanego i burzącego z obsługa operatorską, usługi budowlane konstrukcyjne rozbiórkowe i wyburzeniowe, usługi tankowania paliwa do pojazdów, tankowanie pojazdów
sprężonym wodorem, roboty wydobywcze [górnictwo],
39 Transport, usługi informacji doradztwa i rezerwacji w zakresie transportu, usługi przewozu, usługi wynajmu związane
z transportem i magazynowaniem, pakowanie i składowanie
towarów, czarterowanie pojazdów do transportu, logistyka
transportu, organizowanie transportu, przewożenie i dostarczanie towarów, transport drogowy, transport kolejowy,
transport lądowy, transport i dostawy towarów, transport
samochodowy, usługi pośrednictwa transportowego, usługi transportu samochodami silnikowymi, usługi tranzytowe,
usługi w zakresie transportu samochodami ciężarowymi,
magazynowanie paliw gazowych.
541436
(220) 2022 03 25
TOPINAMBUR POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ełk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TOPINAMBA
(210)
(731)

(531)

05.03.11, 05.03.13, 05.03.15, 05.05.20, 05.05.21, 26.01.03,
26.01.15, 26.11.12, 27.05.01, 27.05.17, 29.01.12
(510), (511) 5 Suplementy diety, Błonnik pokarmowy,
Probiotyki (suplementy), Dodatki odżywcze, Suplementy
dietetyczne i odżywcze, Słodycze do celów leczniczych,
29 Dżemy, Przetwory owocowe [dżemy], Czipsy o niskiej
zawartości tłuszczu, Przekąski z owoców, Przekąski na bazie
warzyw, Przekąski na bazie warzyw strączkowych, Przekąski
na bazie suszonych owoców, Warzywa przetworzone, Warzywa konserwowane, Warzywa suszone, Liofilizowane wa-
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rzywa, Sałatki warzywne, Pasty warzywne, Chipsy warzywne, Mieszanki warzywne, Pasztet warzywny, Purée z warzyw,
Galaretki z warzyw, Warzywa w puszkach, Gotowe dania
warzywne, Gotowe produkty z warzyw, Przystawki na bazie
warzyw, Warzywne pasty do smarowania, Substytuty mięsa na bazie warzyw, Potrawy gotowe składające się głównie
z warzyw, 30 Czipsy na bazie mąki, Czipsy na bazie zbóż,
Słodycze do żucia, Słodycze nielecznicze, Słodycze w postaci musów, Przekąski składające się głównie z wyrobów cukierniczych, Kawa, Herbata, Nielecznicze napoje herbaciane,
Napoje na bazie substytutów kawy, Substytuty herbaty, Substytuty kawy, Zagęszczacze warzywne, Przeciery warzywne
[sosy], Krakersy o smaku warzyw, 32 Soki warzywne, Napoje
warzywne, Niegazowane napoje bezalkoholowe, Warzywne
napoje typu smoothie, Napoje owocowe i soki owocowe,
Syropy do napojów, Napoje składające się z mieszanki soków
owocowych i warzywnych, 35 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, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z preparatami do produkcji napojów, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku ze środkami spożywczymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku ze środkami spożywczymi, Pokazy towarów,
Informacja handlowa, Zarządzanie w zakresie zamówień zakupowych, Usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe,
Zarządzanie programami lojalnościowymi, motywacyjnymi
lub promocyjnymi.
(210)
(731)
(540)
(540)

541437
(220) 2022 03 25
MAXIMA International Sourcing, UAB, Wilno, LT
(znak słowno-graficzny)
O!jajo Codziennie na Twoim stole!

(531)

03.07.03, 24.17.04, 27.05.01, 27.05.02, 27.05.04, 27.05.09,
27.05.10, 27.01.06, 27.03.15, 29.01.12
(510), (511) 29 Jaja.

541452
(220) 2022 03 25
IRON LUNG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Alterborn
(510), (511) 9 Oprogramowanie gier, Oprogramowanie gier
rzeczywistości wirtualnej, Programy gier komputerowych
do pobierania, Nagrane oprogramowanie gier komputerowych, Gry wideo [gry komputerowe] w formie programów
komputerowych zapisanych na nośnikach danych, Gry wideo nagrane na dysku [oprogramowanie komputerowe],
Platformy oprogramowania komputerowego, Programy
komputerowe do gier wideo i gier komputerowych, Programy do gier komputerowych do pobrania z Internetu
[oprogramowanie], Filmy wideo, Filmy do pobrania, Filmy
kinematograficzne, 28 Gry, zabawki i akcesoria do zabawy,
Przenośne [podręczne] gry komputerowe, Gry elektroniczne, Przenośne [podręczne] aparaty do gier wideo, Przeno(210)
(731)

Nr ZT18/2022

śne [podręczne] aparaty do gier elektronicznych, Zabawki,
Karty do gry, Gry fabularne, Gry planszowe, Elektroniczne
gry planszowe, Figurki do zabawy, Figurki akcji do zabawy,
Figurki do zabawy wykonane z tworzyw sztucznych, Figurki
zabawkowe do kolekcjonowania.
(210)
(731)
(540)
(540)

(531)

541455
(220) 2022 03 25
BANK NOWY SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań
(znak słowno-graficzny)
BANK NOWY

07.01.08, 07.01.12, 07.01.24, 26.04.09, 26.11.03, 26.11.08,
26.15.25, 27.05.01, 27.05.17, 29.01.12
(510), (511) 35 Usługi w zakresie organizowania programów lojalnościowych i promocji, Analizy i badania dotyczące działalności gospodarczej, usługi informacyjne
w zakresie działalności gospodarczej, Pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, Zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, Doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, Wywiad
gospodarczy, Doradztwo w zakresie organizacji i zarządzania działalnością gospodarczą, Ekspertyzy w zakresie
wydolności przedsiębiorstw, Organizowanie sprzedaży
w trybie aukcji i przetargów publicznych, Promowanie
usług finansowych i ubezpieczeniowych na rzecz osób
trzecich, Wyceny działalności gospodarczej, Analizy kosztowo-cenowe, Wyceny handlowe, Organizowanie wystaw
w celach handlowych lub reklamowych, Prognozy i analizy ekonomiczne oraz rynkowe, Informacje i badania gospodarcze, handlowe, Statystyczne zestawienia, Analizy
kosztów, rynkowe, Audyt, 36 Usługi finansowe, pieniężne
i bankowe, Usługi ubezpieczeniowe, Usługi depozytów
sejfowych, Usługi w zakresie nieruchomości, Usługi w zakresie wycen, Wydawanie kart przedpłaconych i bonów,
Zbiórki funduszy i sponsorowanie finansowe, Usługi kredytowania, Usługi weryfikacji czeków, emisji czeków podróżnych, emisji bonów wartościowych, emisji i obsługi
kart kredytowych oraz debetowych, Usługi prowadzenia
notowań giełdowych, Fundusze oraz usługi powiernicze,
Usługi leasingowe, Usługi inwestycji oraz nakładów kapitałowych, Usługi tworzenia kapitałów, funduszy, Usługi
administrowania, zarządzania, wyceny, dzierżawy oraz
pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, Analizy, ekspertyzy, konsultacyjno-doradcze usługi finansowe, fiskalne, podatkowe oraz ubezpieczeniowe, Zautomatyzowane usługi w zakresie obrotu papierami wartościowymi,
Skomputeryzowane usługi finansowe dotyczące obrotu
wekslowego, Pożyczki (finansowanie) i dyskonto weksli,
Negocjacje w kwestii inkasowania sumy czekowej i weksli, Przyjmowanie weksli, Emisja weksli własnych, Transfer elektroniczny kapitału, Zarządzanie finansami, Obrót
towarami giełdowymi i papierami wartościowymi, Obrót
finansowymi instrumentami pochodnymi, Pośrednictwo
pieniężne, Udzielanie informacji związanych z obrotem
papierami wartościowymi oraz kontraktami terminowymi
na indeksy papierów wartościowych na rynkach zagranicznych, Usługi w zakresie obrotu finansowego, Zapewnianie kapitału obrotowego, Tworzenie funduszy inwestycyjnych, Usługi funduszy zabezpieczających, Usługi
kantorów wymiany walut, Prowadzenie rozliczeń finanso-
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wych transakcji, Usługi obrotu wierzytelnościami, Usługi
windykacyjne, Usługi likwidacji przedsiębiorstw, Usługi
w zakresie pośrednictwa: finansowego, kredytowego,
w płatnościach, w sprzedaży usług finansowych, Usługi
maklerskie w obrocie papierami wartościowymi, Wycena
numizmatyczna.
(210) 541463
(220) 2022 03 26
(731) BROWAR JAGIEŁŁO SPÓŁKA JAWNA, Pokrówka
(540) (znak słowny)
(540) Browar Jagiełło
(510), (511) 32 Piwo, Piwo i piwo bezalkoholowe, Piwo
i produkty piwowarskie, Piwo bezglutenowe, Piwo bezalkoholowe, Piwo jasne typu ale, Piwo pełne jasne, Piwo
pszeniczne.
541468
(220) 2022 03 26
EURO-WIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warzyce
(540) (znak słowny)
(540) EUROWIN
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej, hurtowej i poprzez Internet następujących towarów: artykuły do produkcji alkoholu, maszyny do wyrobu serów, maszyny do pakowania serów, substancje chemiczne i preparaty do produkcji alkoholu, aparatura i urządzenia do uzyskiwania związków fenolowych i do produkcji alkoholu, preparaty do klarowania wina, środki do klarowania wina, środki chemiczne
do użytku w produkcji wina, kadzie metalowe, zakrętki
metalowe, napełniarki, prasy koszowe, tłocznie do wina,
prasy do wina [maszyny], chłodziarki do wina, destylatory
[do przetwarzania chemicznego], korki, kadzie drewniane
do zlewania wina, niemetalowe zakrętki i zamknięcia do butelek i pojemników, beczki i beczułki, niemetalowe, butelki,
karafki [na alkohol], sitka do wina, aeratory do wina, kieliszki
do wina, wylewki do wina, wiaderka do chłodzenia wina,
degustatory do wina [pipety], pompki próżniowe do wina,
podstawki pod butelki wina, z metali szlachetnych, słoiki,
drożdże i zaczyny, osad gorzelniany [pozostałości w czasie produkcji wina], piwo, piwo bezalkoholowe, preparaty
do produkcji napojów alkoholowych, wina o obniżonej zawartości alkoholu, napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa),
wina, napoje na bazie wina, soków owocowych i wody
gazowanej, zbiorniki z metalu, sadzonki roślin, świeże winogrona do produkcji wina, maszyny do użytku w uprawie
winorośli, Usługi informacji handlowej w zakresie wina.
(210)
(731)

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

541471
(220) 2022 03 27
WAŚKO GRZEGORZ FHU MORE, Stryszawa
(znak słowno-graficzny)
SLOW TATRY ZWOLNIJ CELEBRUJ ODDYCHAJ
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(531)

06.01.01, 06.01.02, 06.01.04, 07.01.24, 26.05.01, 26.05.08,
26.05.16, 26.11.03, 26.11.09, 26.11.25, 27.05.01, 27.05.10,
27.05.17, 29.01.12
(510), (511) 41 Usługi rozrywkowe świadczone przez hotele,
Usługi rozrywkowe ośrodków wczasowych, Udostępnianie
basenów kąpielowych, Pływalnie [baseny], Organizowanie
konferencji, wystaw i konkursów, Usługi w zakresie rekreacji, Udostępnianie obiektów i sprzętu do rekreacji sportowej, Udostępnianie obiektów i sprzętu narciarskiego, Udostępnianie obiektów i sprzętu rozrywkowego w hotelach,
Publikowanie przewodników, map turystycznych, spisów
i wykazów miast online i nie do pobrania, do użytku przez
podróżnych, Zapewnienie obiektów i sprzętu na potrzeby
rozrywki, 43 Hotele, hostele i pensjonaty, zakwaterowanie
wakacyjne i turystyczne, Usługi restauracyjne świadczone
przez hotele, Usługi hotelowe, Hotelowe usługi kateringowe, Usługi pensjonatów, Tymczasowe zakwaterowanie,
Usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, Domy turystyczne, Usługi w zakresie obozów turystycznych [zakwaterowanie], Udostępnianie obiektów i sprzętu na konferencje,
44 Usługi spa, Usługi w zakresie pielęgnacji urody świadczone przez uzdrowisko [spa], Usługi w zakresie higieny
i pielęgnacji urody ludzi, Masaże, Usługi w zakresie zabiegów upiększających.
(210) 541472
(220) 2022 03 27
(731) WAŚKO GRZEGORZ FHU MORE, Stryszawa
(540) (znak słowny)
(540) SLOW TATRY
(510), (511) 41 Usługi rozrywkowe świadczone przez hotele,
Usługi rozrywkowe ośrodków wczasowych, Udostępnianie
basenów kąpielowych, Pływalnie [baseny], Organizowanie
konferencji, wystaw i konkursów, Usługi w zakresie rekreacji, Udostępnianie obiektów i sprzętu do rekreacji sportowej, Udostępnianie obiektów i sprzętu narciarskiego, Udostępnianie obiektów i sprzętu rozrywkowego w hotelach,
Publikowanie przewodników, map turystycznych, spisów
i wykazów miast online i nie do pobrania, do użytku przez
podróżnych, Zapewnienie obiektów i sprzętu na potrzeby
rozrywki, 43 Hotele, hostele i pensjonaty, zakwaterowanie
wakacyjne i turystyczne, Usługi restauracyjne świadczone
przez hotele, Usługi hotelowe, Hotelowe usługi kateringowe, Usługi pensjonatów, Tymczasowe zakwaterowanie,
Usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, Domy turystyczne, Usługi w zakresie obozów turystycznych [zakwaterowanie], Udostępnianie obiektów i sprzętu na konferencje,
44 Usługi spa, Usługi w zakresie pielęgnacji urody świadczone przez uzdrowisko [spa], Usługi w zakresie higieny
i pielęgnacji urody ludzi, Masaże, Usługi w zakresie zabiegów upiększających.
(210) 541531
(220) 2022 03 29
(731) BROWAR JAGIEŁŁO SPÓŁKA JAWNA, Pokrówka
(540) (znak słowny)
(540) Jagiełło
(510), (511) 32 Piwo, Piwo bezglutenowe, Piwo bezalkoholowe, Piwo i piwo bezalkoholowe, Piwo i produkty piwowarskie, Piwo jasne typu ale, Piwo o smaku kawy, Piwo pełne
jasne, Piwo pszeniczne.
541539
(220) 2022 03 30
GH WEAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)

(210)
(731)
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(540) GH GYM HERO

541575
(220) 2022 03 31
MUSKAŁA PAWEŁ FIZJO EQUIPMNENT
TERAPIA RUCHOWA, Czermno
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ANTI SCOLIO

(531) 27.05.01, 02.09.01
(510), (511) 25 Odzież, Obuwie, Nakrycia głowy, Części
odzieży, obuwia i nakryć głowy, 28 Sprzęt do uprawiania
sportu i ćwiczeń fizycznych.

(531) 27.05.01, 02.01.01, 02.01.30, 02.09.22, 26.11.03, 26.11.08
(510), (511) 10 Urządzenia i przyrządy do fizjoterapii, Aparatura do zabiegów fizjoterapeutycznych.

541540
(220) 2022 03 30
GH WEAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GH
(210)
(731)

(531) 27.05.01
(510), (511) 25 Odzież, Obuwie, Nakrycia głowy, Części
odzieży, obuwia i nakryć głowy, 28 Sprzęt do uprawiania
sportu i ćwiczeń fizycznych.
(210)
(731)
(540)
(540)

541570
(220) 2022 03 30
LORENS PAWEŁ G.ROSSI GROUP, Kraków
(znak słowno-graficzny)
GRAViTY

(531) 27.05.01
(510), (511) 9 Zegarki inteligentne, Paski do zegarków
do przekazywania danych smartfonom, Paski do zegarków
przekazujące dane do innych urządzeń elektronicznych,
Instrukcje obsługi w formie elektronicznej, 14 Pudełka
na zegarki cyfrowe, Etui na zegarki cyfrowe, Ozdobne etui
na zegarki, Bransolety i zegarki połączone, Zegarki cyfrowe
z timerem automatycznym, Zegarki do użytku w sporcie,
Zegarki na rękę z urządzeniami GPS, Zegarki sportowe, Zegarki z funkcją komunikacji na odległość, Zegarki z funkcją
komunikacji bezprzewodowej, Paski do zegarków wykonane z metalu, skóry lub plastiku, Paski do zegarków, Pudełka
na smartwatche, 16 Instrukcje obsługi do użytku z zegarkami
cyfrowymi, Instrukcje obsługi do użytku z zegarkami inteligentnymi, Torebki oraz artykuły do pakowania i przechowywania z papieru, kartonu lub tworzyw sztucznych, Instrukcje
obsługi do użytku ze smartwatchami, 35 Usługi sprzedaży
detalicznej dotyczące inteligentnych zegarków, Usługi sprzedaży hurtowej dotyczące inteligentnych zegarków, Usługi
sprzedaży detalicznej dotyczące smartwatchów, Usługi
sprzedaży hurtowej dotyczące smartwatchów.

(210)
(731)

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

541577
(220) 2022 03 31
AZZOUZ NADA, Szczecin
(znak słowno-graficzny)
ARAMIA

(531) 27.05.01, 29.01.12, 02.03.07, 02.03.23, 02.03.28, 19.09.02
(510), (511) 43 Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, Usługi barów i restauracji,
Rezerwacje hotelowe, Organizowanie posiłków w hotelach,
Udostępnianie miejsc noclegowych w hotelach.
(210) 541647
(220) 2016 03 23
(731) NOVEL BRANDS LIMITED, Brighton, GB
(540) (znak słowny)
(540) Reality Engine
(510), (511) 9 Oprogramowanie do rzeczywistości rozszerzonej do użytku w urządzeniach mobilnych w celu integracji danych elektronicznych ze środowiskiem świata zewnętrznego, 35 Agencje reklamowe, 42 Projektowanie oprogramowania komputerowego.
541649
(220) 2022 04 04
WISDOMIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pszczyna
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Wisdomic

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 26.11.03, 26.11.13
(510), (511) 36 Usługi inwestycyjne, 37 Usługi budowlane.
541656
(220) 2022 04 04
AS DEAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin
(540) (znak słowno-graficzny)
(210)
(731)
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(540) PIEROGARNIA STOLNICA Ekspress PIEROGI &
ZAPIEKANKI

(540) SUNSET BULVAR

(531) 08.07.02, 11.01.22, 26.01.05, 26.01.11, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 29 Zapiekanki [żywność], 30 Pierogi.

(531)

541658
(220) 2022 04 04
POLAK ANDRZEJ LABORATORIUM PROTETYKI
STOMATOLOGICZNEJ ART-DENT, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ART-DENT ANDRZEJ POLAK 1994

(210)
(731)

(531)

24.09.02, 24.09.03, 25.07.01, 25.07.25, 26.11.03, 26.11.08,
26.13.25, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.14
(510), (511) 40 Produkcja na zamówienie protez dentystycznych.
(210)
(731)
(540)
(540)

541659
(220) 2022 04 04
NOWAK DAWID INKOD GROUP, Katowice
(znak słowno-graficzny)
DRICSO

(531) 27.05.01, 29.01.03
(510), (511) 42 Poradnictwo informatyczne, Tworzenie i projektowanie indeksów informacji opartych na stronach internetowych dla osób trzecich [usługi informatyczne], Usługi
doradztwa informatycznego, Programowanie komputerów
i projektowanie oprogramowania, Programowanie komputerowe w zakresie systemów do przetwarzania i przesyłania
danych, Tworzenie, konserwacja oraz modernizowanie oprogramowania komputerowego, Tworzenie oprogramowania komputerowego, Tworzenie, utrzymywanie i adaptacja
oprogramowania komputerowego, Doradztwo, konsultacje
i informacja w zakresie technologii informacyjnych.
(210) 541660
(220) 2022 04 04
(731) WĘGŁOWSKI KRZYSZTOF, Skierniewice
(540) (znak słowno-graficzny)
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01.03.13, 01.03.16, 26.01.20, 26.04.05, 26.04.10, 26.04.24,
27.05.01, 27.05.05, 27.05.17, 29.01.13
(510), (511) 41 Koncerty muzyczne, Koncerty muzyczne
na żywo.
541663
(220) 2022 04 05
4 YOU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Księżno
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) bez Cukiernia

(210)
(731)

(531) 26.04.02, 26.04.18, 27.05.01, 27.05.10, 27.05.17, 29.01.12
(510), (511) 30 Wyroby cukiernicze, ciasta, tarty i ciasteczka,
Batoniki energetyczne na bazie zbóż, Batoniki muesli, Batoniki na bazie czekolady będące zamiennikami posiłków,
Batoniki na bazie pszenicy, Batoniki owsiane, Batoniki z polewą czekoladową, Batoniki zawierające mieszankę ziaren,
orzechów i suszonych owoców [wyroby cukiernicze], Batoniki zbożowe będące zamiennikami posiłków, Batony sezamowe, Batony spożywcze na bazie zbóż, Batony zbożowe,
Ciastka zbożowe do spożycia przez ludzi, Przekąski na bazie
wafli ryżowych, Przekąski wykonane z mąki razowej, Batony z orzechów w karmelu, Bezy, Brownie [ciastka czekoladowe], Brioszki (drożdżowe bułeczki), Bułeczki chrupkie,
Bułeczki z kremem, Bułeczki z rodzynkami z mleczną czekoladą, Bułki chrupiące, Ciasta, Ciasta czekoladowe, Ciasta
czekoladowe wykonane z czekoladowego biszkoptu, Ciasta mrożone, Ciasta [słodkie lub słone], Ciasta w polewie
czekoladowej, Ciasta wegańskie, Ciasta z bakaliami, Ciasta
z cukierkami, Ciasta z dyni, Ciasta z kremem, Ciasta z melasą, Ciasteczka, Ciasteczka maślane, Ciasteczka migdałowe,
Ciastka, Ciastka czekoladowe, Ciastka migdałowe, Ciastka
owsiane spożywcze, Ciastka w polewie o smaku czekoladowym, Ciasto kruche, Ciasto migdałowe, Ciasto na słodkie
wypieki, Ciasto śliwkowe, Ciasto śniadaniowe, Crème brûlée
[przypalony krem], Czekoladowe wafle karmelowe, Duńskie
ciastka maślane, Eklerki, Herbatniki, Kruche ciastka maślane
częściowo oblane polewą o smaku czekoladowym, Kruche
ciastka maślane częściowo oblane czekoladą, Kruche ciasto,
Makaroniki (ciastka), Naleśniki [cienkie], Napoleonki, Pączki,
Pasty czekoladowe, Rogaliki, Sernik, Słodkie bułeczki typu
muffin, Słodkie drożdżowe bułki duńskie, Szarlotka, Tarty
(słodkie lub słone), Tarty (z owocami), Wafelki, 43 Usługi
zaopatrzenia w żywność i napoje, Kawiarnie, Koktajlbary,
Lodziarnie.
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541664
(220) 2022 04 05
4 YOU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Księżno
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Fit Flurry

(210)
(731)

i artykuły do transportu i pakowania, 37 Usługi budowlane,
konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe, Usługi w zakresie wykopywania i wydobywania zasobów naturalnych,
Wynajem narzędzi, instalacji i sprzętu budowlanego, rozbiórkowego, czyszczącego i konserwacyjnego, Wydobywanie
surowców naturalnych.
541700
(220) 2022 04 06
BNP PARIBAS BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Konto na teraz BNP Paribas Bank
(510), (511) 9 Aplikacje komputerowe do pobrania, Bankomaty, Biochipy, Biometryczne dokumenty tożsamości, Chipy
[układy scalone], Chipy z kodem DNA, Czytniki [sprzęt
do przetwarzania danych], Czytniki książek cyfrowych, Dyski
kompaktowe [CD-ROM-y], Dyski magnetyczne, Dyski optyczne, Dyskietki, Ekrany [fotografia], Elektroniczne pióra [ekranopisy], Elektroniczne tablice wyświetlające, Elektroniczne terminarze osobiste, Etui na okulary, Etui na smartfony, Folie
ochronne dostosowane do smartfonów, Folie ochronne
przystosowane do ekranów komputerowych, Grafika do pobrania do telefonów komórkowych, Hologramy, Identyfikacyjne karty magnetyczne, Inteligentne bransoletki (przyrządy pomiarowe), Inteligentne pierścionki, Interaktywne tablice elektroniczne, Interaktywne terminale z ekranami dotykowymi, Interfejsy audio, Interfejsy komputerowe, Kalkulatory,
Kalkulatory kieszonkowe, Karty inteligentne [karty z układem
scalonym], Klucze kryptograficzne do pobrania do otrzymywania i wydawania kryptowaluty, Klucze kryptograficzne
do pobrania do otrzymywania i wydawania kryptoaktywów,
Kodowane identyfikacyjne bransoletki magnetyczne, Kodowane karty magnetyczne, Kodowane karty-klucze, Komputery, Komputery cienki klient, Komputery do noszenia na ciele lub w ubraniach, Komputery kieszonkowe [PDA], Komputery przenośne [podręczne], Liczydła, Magnetyczne nośniki
danych, Maszyny do liczenia i sortowania pieniędzy, Maszyny sumujące, Miarki [przyrządy miernicze], Mierniki, Monitory
[programy komputerowe], Monitory [sprzęt komputerowy],
Nośniki do rejestracji dźwięku, Numeryczne wyświetlacze
elektroniczne, Okulary, Okulary 3D, Okulary inteligentne,
Okulary ochronne do uprawiania sportu, Okulary przeciwoślepieniowe, Okulary przeciwsłoneczne, Oprawki do okularów, Oprogramowanie komputerowych wygaszaczy ekranu,
nagrane lub do pobrania, Optyczne czytniki znaków, Optyczne nośniki danych, Pagery radiowe, Pamięci komputerowe,
Pamięci zewnętrzne USB, Paski do telefonów komórkowych,
Paszporty biometryczne, Platformy oprogramowania komputerowego, nagrane lub do pobrania, Pliki graficzne do pobierania, Pliki muzyczne do pobierania, Płyty gramofonowe,
Płyty kompaktowe [audio-wideo], Podkładki pod myszy
komputerowe, Podpórki pod nadgarstki do użytku z komputerem, Podręczne słowniki elektroniczne, Pojemniczki
na szkła kontaktowe, Pokrowce do komputerów kieszonkowych [PDA], Pokrowce do tabletów, Pokrowce na laptopy,
Pokrowce na smartfony, Portfele elektroniczne do pobrania,
Programy komputerowe [oprogramowanie do pobrania],
Programy komputerowe nagrane, Programy sterujące komputerowe, nagrane, Przenośne odtwarzacze multimedialne,
Przyrządy do śledzenia aktywności do noszenia na sobie,
Przyrządy matematyczne, Przyrządy nawigacyjne, Przyrządy
obserwacyjne, Przyrządy pomiarowe, Publikacje elektroniczne, do pobrania, Ramki cyfrowe do zdjęć, Skanery [urządzenia do przetwarzania danych], Słuchawki [zakładane na głowę], Słuchawki do komunikacji zdalnej, Słuchawki telefoniczne, Smartfony, Sprzęt komputerowy, Sprzęt peryferyjny
(210)
(731)

(531)

01.15.15, 26.01.03, 26.01.13, 26.01.16, 26.01.18, 26.11.13,
27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 30 Lód, lody spożywcze, mrożone jogurty i sorbety, Batony lodowe, Ciasta lodowe, Desery lodowe, Desery
z warstwą lodów, owoców i bitej śmietany [parfait], Lizaki
lodowe, Lizaki lodowe o smaku mlecznym, Lizaki lodowe
zawierające mleko, Lizaki mrożone, Lód, Lodowe słodycze,
Lodowe wyroby cukiernicze, Lody bez mleka, Lody jadalne, Lody mleczne, Lody na bazie jogurtu [lody jako główny
składnik], Lody o smaku czekoladowym, Lody owocowe,
Lody owocowe w postaci batonów, Lody spożywcze, Lody
truflowe, Lody typu sandwich, Lody wielosmakowe, Lody
włoskie, Lody wodne o smaku owocowym w postaci lizaków, Lody wodne [sorbety], Lody z owocami, Lody zawierające czekoladę, Mieszanki do przyrządzania produktów lodowych, Mieszanki do sporządzania lodów, Mrożone wyroby
cukiernicze zawierające lody, Produkty lodowe na bazie soi,
Słodycze lodowe, Słodycze lodowe w postaci lizaków, Sorbety [lody], Tort lodowy, Wegańskie lody, Wyroby lodowe,
43 Lodziarnie.
541680
(220) 2022 04 05
PROLEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) SNOVITAL
(510), (511) 20 Meble sypialniane, szafki do sypialni, łóżka,
pościel, materace, poduszki, poduszki ozdobne, poduszki
dekoracyjne, poduszki z wypełnieniem, materace łóżkowe,
materace sprężynowe, materace piankowe, 25 Maski na oczy
do spania.
(210)
(731)

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

541690
(220) 2022 04 05
MAZUREK JACEK LARGET, Tomaszów Mazowiecki
(znak słowno-graficzny)
HOBEN

(531) 26.11.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 6 Drobne wyroby metalowe, Metalowe drzwi,
bramy, okna i osłony okienne, Metalowe konstrukcje i budynki przenośne, Metalowe materiały i elementy budowlane
i konstrukcyjne, Metalowe materiały nieprzetworzone i półprzetworzone, będące półproduktami, Metalowe pojemniki

Nr ZT18/2022

Nr ZT18/2022
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do komputerów, Stojaki przystosowane do laptopów, Sznurki do okularów, Tablety, Tarcze odblaskowe noszone na ubraniu w celu zapobiegania wypadkom drogowym, Telefony,
Telefony bezprzewodowe, Telefony komórkowe, Terminale
do kart kredytowych, Tokeny bezpieczeństwa [urządzenia
szyfrujące], Torby do noszenia komputerów, Urządzenia
do fakturowania, Urządzenia do komunikacji wewnętrznej,
Urządzenia do kontroli frankowania, Urządzenia do nauczania, Urządzenia do odtwarzania dźwięku, Urządzenia
do przetwarzania danych, Urządzenia do rejestrowania czasu
i daty, Urządzenia do rejestrowania dźwięku, Urządzenia
do transmisji dźwięku, Urządzenia monitorujące, inne niż
do celów medycznych, Urządzenia telekomunikacyjne w postaci biżuterii, Wskaźniki ilości, Wykrywacze fałszywych monet, Zegarki inteligentne, Zestawy do korzystania z telefonu
bez użycia rąk, Zestawy na głowę do rzeczywistości wirtualnej, 16 Adresarki, Afisze, plakaty, Afisze, plakaty z papieru lub
kartonu, Aktówki [artykuły biurowe], Akwaforty [grafika], Albumy do wklejania, Almanachy [roczniki], Arkusze z wiskozy
do zawijania, Artykuły biurowe [z wyjątkiem mebli], Atlasy,
Atrament, Atrament korektorski [heliografia], Banknoty, Bibuły, Bielizna stołowa papierowa, Bieżniki stołowe papierowe,
Bilety, Biuletyny informacyjne, Biurowe maszyny do stemplowania, Bloki [artykuły papiernicze], Bony wartościowe, Brokat
do celów biurowych, Broszury, Chorągiewki papierowe,
Chromolitografie, Chusteczki do nosa [papierowe], Chusteczki papierowe do usuwania makijażu, Czasopisma [periodyki], Diagramy, Dozowniki taśmy przylepnej [artykuły biurowe], Drukowane rozkłady, Ekierki do rysowania, Etui na identyfikatory [artykuły biurowe], Etykiety [owijki] na butelki z papieru lub kartonu, Etykiety z papieru lub kartonu, Fiszki, Folia
z tworzywa sztucznego do opakowywania, Folie z bąbelkami z tworzywa sztucznego do opakowywania, Formularze
[blankiety, druki], Fotografie [wydrukowane], Fotograwiura,
Frankownice do użytku biurowego, Gazety, Girlandy papierowe, Globusy, Identyfikatory [artykuły biurowe], Indeksy,
skorowidze, Kalendarze, Kałamarze (wpuszczane w pulpit),
Kartki muzyczne z życzeniami, Kartki z życzeniami, Karton,
Karton z miazgi drzewnej [artykuły papiernicze], Karty do kolekcjonowania, inne niż do gier, Kasetki na biurko na materiały biurowe [artykuły biurowe], Kasetki na stemple [pieczątki],
Katalogi, Klamerki, klipsy do papieru, Kleje do materiałów
papierniczych lub do użytku domowego, Klipsy do etui
na identyfikatory [artykuły biurowe], Klipsy do piór i długopisów, Koperty [artykuły piśmienne], Koperty na butelki z papieru lub kartonu, Książki, Lak do pieczętowania, Litograficzne dzieła sztuki, Mapy geograficzne, Masy specjalne do pieczętowania do użytku piśmiennego, Maszynki do ostrzenia
ołówków, elektryczne lub nie, Maszyny do pisania, Materiały
do pisania, Materiały do rysowania, Materiały drukowane,
Materiały opakowaniowe [amortyzujące, do wyściełania]
z papieru lub kartonu, Materiały piśmienne, Materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem aparatów), Maty stołowe
z papieru, Nalepki, naklejki [materiały piśmienne], Nawilżacze
[artykuły biurowe], Nawilżacze do powierzchni klejących [artykuły biurowe], Niszczarki do papieru do użytku biurowego,
Notatniki [notesy], Noże do papieru [artykuły biurowe], Numeratory, Obciągi offsetowe z materiałów nietekstylnych,
Obrazy [malarstwo], oprawione lub nie, Obrazy i zdjęcia, Obsadki do piór, Ochraniacze na palce do użytku biurowego,
Ochronne okładki na książki, Odciskarki do kart kredytowych,
nieelektryczne, Okładki na książeczki czekowe, Okładki, obwoluty [artykuły papiernicze], Oleodruki, Ołówki, Ołówki
na grafit [ołówki automatyczne], Ołówki węglowe, Opaski
na rękę do przytrzymywania przyborów do pisania, Opaski
papierowe na cygara, Opłatki do pieczętowania, Papier
do malarstwa i kaligrafii, Papier do pisania [listowy], Papier
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do zawijania, Papier higieniczny, Papier mâché, Papier parafinowany, Papier pergaminowy, Papier przebitkowy, Papier
ryżowy, Papier srebrny, Papier świecący, Papier w arkuszach
[artykuły piśmienne], Papier z miazgi drzewnej, Papierowe
nakrycia [obrusy] stołowe, Papierowe podkładki pod szklanki,
Perforatory biurowe, Periodyki [czasopisma], Pędzle, Pędzle
do pisania, Pieczątki z adresem, Pinezki, Pióra i długopisy [artykuły biurowe], Pióra kulkowe, Pióra ze stali, Piórka do rysowania [grafiony], Plany, Płytki adresowe do adresarek, Podkładki do pisania z klipsem, Podkładki na biurko, Podpórki
do książek, Podręczniki [książki], Podstawki do długopisów
i ołówków, Poduszki do stempli, pieczęci, Pojemniki na ołówki, Portrety, Prospekty, Przebitki [materiały piśmienne], Przezrocza [materiały piśmienne], Przybory do wycierania tablic
do pisania, Przybory szkolne [artykuły piśmienne], Przyciski
do papieru, Przyrządy do pisania, Przyrządy do rysowania,
Publikacje drukowane, Pudełka na pióra, Pudełka z papieru
lub kartonu, Ramki i stojaki do fotografii, Rejestry, księgi
główne [książki], Reprodukcje graficzne, Ryciny [grawerowanie], Rysunki, Segregatory na luźne kartki, Skoroszyty, Skoroszyty do dokumentów, Skoroszyty na dokumenty, Skrobaki
wymazujące biurowe, Spinacze do papieru, Spinacze do pieniędzy, Stalówki, Stalówki ze złota, Stemple do pieczętowania, Suszki do piór, Szablony [artykuły piśmienne], Szablony
do dekorowania żywności i napojów, Szablony do wymazywania, Szyldy z papieru lub z kartonu, Tablice arytmetyczne,
Tablice ogłoszeniowe z kartonu lub papieru, Tace do sortowania i liczenia pieniędzy, Taśma klejąca [materiały piśmienne], Taśmy elastyczne do użytku biurowego, Taśmy i karty
papierowe do zapisu programów komputerowych, Teczki
z notatnikiem i przyborami do pisania [artykuły papiernicze],
Teczki z notatnikiem i przyborami do pisania [zestawy], Temperówki do ołówków, elektryczne lub nieelektryczne, Torby
papierowe, Torebki do pakowania [koperty, woreczki] z papieru lub tworzyw sztucznych, Transparenty z papieru, Tuby
z tektury, Tusz chiński, Uchwyty do stempli, pieczęci, Ulotki,
Urządzenia do laminowania dokumentów do użytku biurowego, Urządzenia do oprawiania fotografii, Urządzenia
do zaklejania kopert do biura, Urządzenia i maszyny do introligatorstwa [sprzęt biurowy], Usuwalne znaczki (stemple),
Washi [papier japoński], Wieczne pióra, Wskaźniki do pokazywania szczegółów na tablicy, nieelektryczne, Wstążki papierowe, inne niż pasmanteria lub dekoracje do włosów, Wypełnienie z papieru lub kartonu, Wyroby przeznaczone
do wymazywania, Wzorce pisma do kopiowania, Zakładki
do książek, Zakładki do stron, Zakreślacze, Zawiadomienia
[artykuły papiernicze], Zestawy drukarskie, przenośne [artykuły biurowe], Zeszyty do pisania lub rysowania, Zszywacze
[artykuły biurowe], Zszywki biurowe, Zwijacze do identyfikatorów [artykuły biurowe], 35 Administrowanie programami
lojalności konsumenta, Agencje informacji handlowej, Aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach
danych, Aktualizacja i utrzymywanie informacji w rejestrach,
Analizy kosztów, Audyt działalności gospodarczej, Audyt finansowy, Badania biznesowe, Badania dotyczące działalności gospodarczej, Badania opinii publicznej, Badania rynkowe, Badania w zakresie biznesu, 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, Handlowe informacje i porady udzielane
konsumentom w wyborze towarów i usług, Indeksowanie
stron internetowych w celach handlowych lub reklamowych, Informacja o działalności gospodarczej, Komputerowe
bazy danych (Pozyskiwanie danych do -), Komputerowe za-
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rządzanie plikami, Marketing ukierunkowany, Marketing
w ramach wydawania oprogramowania, Obróbka tekstów,
Organizacja pokazów mody w celach promocyjnych, Outsourcing [doradztwo biznesowe], Pokazy towarów, Pomoc
przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub
handlowymi, Pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, Prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, Produkcja filmów reklamowych, Profilowanie konsumentów do celów komercyjnych lub marketingowych, Promocja sprzedaży dla osób trzecich, Promowanie
towarów i usług w formie sponsorowania wydarzeń sportowych, Publikowanie tekstów reklamowych, Rejestracja komunikatów pisemnych i danych, Reklama, Reklama korespondencyjna, Reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, Reklama typu „płać za kliknięcie”, Reklama zewnętrzna, Rozwijanie koncepcji reklamowych, Sporządzanie
indeksów informacji do celów handlowych lub reklamowych, Reklamy radiowe i telewizyjne, Sporządzanie wyciągów z konta, Statystyczne zestawienia, Systematyzacja danych w komputerowych bazach danych, Telefoniczne udzielanie informacji [dla nieobecnych abonentów], Telemarketing, Tworzenie tekstów reklamowych, Uaktualnianie materiałów reklamowych, Udostępnianie informacji o działalności
gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej, Usługi
doradcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą, Usługi
doradztwa w zakresie działalności gospodarczej, Usługi ekspertów w zakresie efektywności biznesowej, Usługi komunikacji korporacyjnej, Usługi lobbingu handlowego, Usługi
marketingowe, Usługi pośrednictwa biznesowego dotyczące kontaktowania ze sobą potencjalnych inwestorów prywatnych z przedsiębiorcami potrzebującymi finansowania,
Usługi pośrednictwa w handlu, Usługi prenumeraty gazet
dla osób trzecich, Usługi przeglądu prasy, Usługi public relations, Usługi relacji z mediami, Usługi w zakresie opracowania
graficznego do celów reklamowych, Usługi w zakresie wywiadu rynkowego, Usługi związane z listami prezentów, Wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu, Wynajmowanie przestrzeni reklamowej, Wystawy w celach handlowych lub reklamowych, Wyszukiwanie informacji
w plikach komputerowych dla osób trzecich, Zapewnianie
platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, Zapewnianie rankingów użytkowników w celach
handlowych lub reklamowych, Zapewnianie recenzji użytkowników w celach handlowych lub reklamowych, Zarządzanie w działalności gospodarczej dla usługodawców pracujących jako wolni strzelcy, Zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, 36 Analizy finansowe, Bankowość hipoteczna, Bankowość online, Depozyty kosztowności, Doradztwo w sprawach finansowych, Doradztwo w sprawach
ubezpieczeniowych, Doradztwo w zakresie długów, Emisja
bonów wartościowych, Emisja czeków podróżnych, Fundusze inwestycyjne wzajemne, Handel walutami i wymiana
walut, Inwestycje finansowe, Inwestycje kapitałowe, Leasing
finansowy, Maklerstwo, Notowania giełdowe, Ocena finansowa aktywów własności intelektualnej, Opracowywanie kosztorysów do celów wyceny kosztów, Organizacja zbiórek pieniężnych, Organizowanie finansowania projektów budowlanych, Pośrednictwo giełdowe [akcje i obligacje], Pośrednictwo w obrocie akcjami i obligacjami, Powiernictwo, Pożyczanie pod zastaw, Pożyczki [finansowanie], Pożyczki ratalne,
Przetwarzanie płatności dokonanych za pomocą kart debetowych, Przetwarzanie płatności dokonanych za pomocą
kart kredytowych, Sponsorowanie finansowe, Transakcje finansowe, Transfer elektroniczny środków pieniężnych, Transfery elektroniczne wirtualnych walut, Udostępnianie informacji finansowych za pośrednictwem strony internetowej,
Udzielanie informacji finansowych, Udzielanie rabatów

Nr ZT18/2022

w uczestniczących obiektach innych osób poprzez wykorzystanie karty członkowskiej, Usługi aktuarialne, Usługi badań
dotyczących finansów, Usługi banków oszczędnościowych,
Usługi depozytów sejfowych, Usługi dotyczące maklerstwa
giełdowego, Usługi finansowania, Usługi gwarancyjne, Usługi gwarantowania ubezpieczeń morskich, Usługi gwarantowania ubezpieczeń od pożarów, Usługi gwarantowania
ubezpieczeń od wypadków, Usługi gwarantowania ubezpieczeń zdrowotnych, Usługi portfela elektronicznego (usługi
w zakresie płatności), Usługi ubezpieczeniowe, Usługi w zakresie świadczeń emerytalnych, Usługi związane z majątkiem nieruchomym, Weryfikacja czeków, Wycena antyków,
Wycena dzieł sztuki, Wycena finansowa [ubezpieczenia, bankowość, nieruchomości], Wycena nieruchomości, Wycena
zbiorów numizmatycznych, Wycena znaczków, Wyceny fiskalne, Wymiana finansowa waluty wirtualnej, Zarządzanie
finansami, Zbiórki funduszy na cele dobroczynne, Emisja kart
kredytowych i debetowych, Usługi związane z kartami kredytowymi i kartami płatniczymi, 41 Doradztwo zawodowe,
Informacja o edukacji, Informacja o imprezach rozrywkowych, Informacja o rekreacji, Komputerowe przygotowanie
materiałów do publikacji elektronicznej, Kultura fizyczna,
Kursy korespondencyjne, Nauczanie indywidualne, Organizowanie balów, Organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, Organizowanie i prowadzenie koncertów, 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], Organizowanie loterii, Organizowanie widowisk [impresariat], Organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych,
Organizowanie zawodów sportowych, Przekazywanie
know-how [szkolenia], Publikowanie książek, Publikowanie
on-line elektronicznych książek i czasopism, Publikowanie
tekstów, innych niż teksty reklamowe, Radiowe programy
rozrywkowe, Redagowanie tekstów (innych niż teksty reklamowe), Udostępnianie filmów online nie do pobrania, Udostępnianie muzyki cyfrowej [nie do pobrania] w Internecie,
Udostępnianie publikacji elektronicznych [nie do pobrania],
Usługi biblioteczne, Usługi reporterskie, Usługi rozrywkowe,
Usługi w zakresie oświaty [nauczanie], Wystawianie spektakli
na żywo, Zapewnianie rankingów użytkowników w celach
rozrywkowych lub kulturalnych, Zapewnianie recenzji użytkowników w celach rozrywkowych lub kulturalnych.
541718
(220) 2022 04 06
PHARM SUPPLY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RETINEA PHARMA

(210)
(731)

(531) 02.09.04, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 3 Preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, Środki
perfumeryjne i zapachowe, Środki toaletowe, 5 Preparaty
i artykuły higieniczne, Farmaceutyki i naturalne środki lecznicze, 35 Usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe,
Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, Pomoc
w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą.

Nr ZT18/2022
(210)
(731)
(540)
(540)
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541722
(220) 2022 04 07
PIETRZYK SZYMON, Zakopane
(znak słowno-graficzny)
SO GASTRO pizza

(531) 26.03.23, 27.05.01, 27.05.02, 29.01.15
(510), (511) 43 Usługi restauracyjne, Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem.
541723
(220) 2022 04 06
GYNCENTRUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Gutbiome Intestinal Microbiome Analysis

(210)
(731)
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(531) 26.04.05, 26.04.18, 27.05.01, 27.05.03, 27.05.24, 29.01.15
(510), (511) 35 Administrowanie programami lojalności
konsumenta, Agencje informacji handlowej, Agencje reklamowe, Aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych, Aktualizacja i utrzymywanie informacji w rejestrach, Analizy kosztów, Audyt działalności gospodarczej, Badania biznesowe, Badania dotyczące działalności
gospodarczej, Badania opinii publicznej, Badania rynkowe,
Badania w zakresie biznesu, Bezpośrednia reklama pocztowa, Doradztwo biznesowe w zakresie transformacji cyfrowej, Doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych
w reklamie, Doradztwo w zakresie zarządzania biznesem,
Dostarczanie informacji dotyczących kontaktów handlowych i biznesowych, Marketing opierający się na współpracy z influencerem [influencer marketing], Marketing ukierunkowany, Outsourcing [doradztwo biznesowe], Optymalizacja wyszukiwarek do celów promocji dodatkowej, Usługi
ekspertów w zakresie efektywności biznesowej, 41 Badania
edukacyjne, Organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, Organizowanie i prowadzenie konferencji, Organizowanie i prowadzenie kongresów, Organizowanie l prowadzenie warsztatów [szkolenie], Organizowanie
konkursów [edukacja lub rozrywka], Organizowanie wystaw
w celach kulturalnych lub edukacyjnych, Przekazywanie
wiedzy biznesowej i know-how [szkolenie], Publikowanie
książek, Publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism, Publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe,
Sprawdziany edukacyjne.
541731
(220) 2022 04 07
ATM DEWELOPER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Brodnica
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) atm DEWELOPER

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 44 Usługi analiz medycznych do celów diagnostycznych i leczniczych świadczone przez laboratoria medyczne, Badania przesiewowe, Usługi medyczne.
541724
(220) 2022 04 06
GYNCENTRUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Endobiome Endometrial Microbiome Analysis

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 44 Usługi analiz medycznych do celów diagnostycznych i leczniczych świadczone przez laboratoria medyczne, Badania przesiewowe, Usługi medyczne.
541727
(220) 2022 04 06
FUZERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) F FUZERS

(531) 07.01.24, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 37 Budowa budynków wielorodzinnych, Budowa bloków mieszkalnych, Budowa budynków mieszkalnych
i komercyjnych, Budowa nieruchomości mieszkalnych, Budownictwo mieszkaniowe.
541737
(220) 2022 04 06
GYNCENTRUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Spermbiome Semen Microbiome Analysis

(210)
(731)

(210)
(731)

(531) 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 44 Usługi analiz medycznych do celów diagnostycznych i leczniczych świadczone przez laboratoria medyczne, Badania przesiewowe, Usługi medyczne.
(210) 541739
(220) 2022 04 06
(731) KRZYŚKÓW MARTA FD SALE GROUP, Kluczbork
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) HOME-DESIGN24
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nienaturalna, substytuty kawy, Miód: wielokwiatowy, ze spadzi iglastej, gryczany, lipowy, Przyprawy, zielenina jako przyprawy, Aromaty inne niż oleje esencyjne, aromaty do napojów inne niż oleje esencyjne, 44 Fryzjerstwo, Masaż, Salony
piękności, Usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody ludzi,
Usługi SPA, Łaźnie tureckie, Usługi manicure i pedicure.
(210)
(731)
(540)
(540)

541747
(220) 2022 04 06
FUNDACJA NATURE FOUNDATION, Łódź
(znak słowno-graficzny)
HIMALAYA SALT

(531) 27.05.01, 26.04.17, 26.04.18
(510), (511) 20 Meble.
(210)
(731)
(540)
(540)

541740
(220) 2022 04 06
KAMSOFT SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice
(znak słowno-graficzny)
pharmind

(531) 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 35 Usługi reklamowe, w tym reklama on-line
w sieci komputerowej, Usługi doradcze dotyczące reklamy,
promocji i marketingu, Usługi w zakresie promocji sprzedaży,
Usługi w zakresie programów lojalnościowych, Usługi marketingowe, 42 Usługi w zakresie technologii informacyjnych.
(210)
(731)
(540)
(540)

541760
(220) 2022 04 07
LATOSZYN ZDRÓJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Latoszyn
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) L LATOSZYNIANKA ZDRÓJ 1850

(210)
(731)

541741
(220) 2022 04 06
KAMSOFT SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice
(znak słowno-graficzny)
pharmind

(531) 26.04.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 Usługi reklamowe, w tym reklama on-line
w sieci komputerowej, Usługi doradcze dotyczące reklamy,
promocji i marketingu, Usługi w zakresie promocji sprzedaży,
Usługi w zakresie programów lojalnościowych, Usługi marketingowe, 42 Usługi w zakresie technologii informacyjnych.
(210)
(731)
(540)
(540)

(531) 06.01.02, 27.05.01
(510), (511) 3 Aromaty [olejki eteryczne], Balsamy do celów
kosmetycznych, Kosmetyki, Kremy kosmetyczne, Mydła, Preparaty kosmetyczne do kąpieli, 44 Fryzjerstwo, Masaż, Salony piękności, Usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody
ludzi, Usługi SPA, Łaźnie tureckie, Usługi manicure i pedicure.

541743
(220) 2022 04 06
FUNDACJA NATURE FOUNDATION, Łódź
(znak słowno-graficzny)
AFRICA ORGANIC PALARNIA KAWY

(531) 05.01.03, 05.01.05, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 Aromaty [olejki eteryczne], Balsamy do celów
kosmetycznych, Kosmetyki, Kremy kosmetyczne, Mydła, Preparaty kosmetyczne do kąpieli, 30 Herbaty, napoje na bazie
herbaty, kawa, napoje na bazie kawy, kawa nie palona, kawa

(531) 26.01.01, 26.11.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 32 Woda źródlana, Woda, Woda niegazowana,
Woda gazowana, Woda mineralna.
(210)
(731)
(540)
(540)

541761
(220) 2022 04 07
SZKLA.COM SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków
(znak słowno-graficzny)
WALKER

(531) 27.05.01, 27.05.17
(510), (511) 9 Soczewki kontaktowe, szkła okularowe, oprawy okularowe, okulary przeciwsłoneczne, 35 Prowadzenie
sklepu, w tym sklepu internetowego w zakresie: szkła kontaktowe, pojemniczki na szkła kontaktowe, szkła korekcyjne,
oprawki do okularów, szkła do okularów, okulary, binokle,
Prowadzenie hurtowni oraz sprzedaż wysyłkowa w zakresie:
szkła kontaktowe, pojemniczki na szkła kontaktowe, szkła
korekcyjne, oprawki do okularów, szkła do okularów, okulary,
binokle.
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541762
(220) 2022 04 07
KODANO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) kodano optyk
(210)
(731)
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(531) 29.01.14, 01.15.15, 26.11.13, 26.11.25
(510), (511) 10 Protetyczne przyrządy silikonowe, 25 Bielizna
dla mężczyzn, Męska bielizna jednoczęściowa, Staniki sportowe.
541776
(220) 2022 04 07
ATLAS INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EcoFood 24
(210)
(731)

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.01.01, 26.01.04
(510), (511) 9 Szkła kontaktowe, szkła korekcyjne, szkła
do okularów, 35 Prowadzenie sklepu w tym sklepu internetowego w zakresie: szkła kontaktowe, pojemniczki na szkła
kontaktowe, szkła korekcyjne, oprawki do okularów, szkła
do okularów, okulary, binokle, Prowadzenie hurtowni oraz
sprzedaż wysyłkowa w zakresie: szkła kontaktowe, pojemniczki na szkła kontaktowe, szkła korekcyjne, oprawki do okularów, szkła do okularów, okulary, binokle, 39 Dostarczanie
towarów konsumpcyjnych.
(210)
(731)
(540)
(540)

541764
(220) 2022 04 07
KULKA MARIUSZ, Jaworzno
(znak słowno-graficzny)
CARBO-WAGI

(531)

29.01.15, 27.05.01, 03.01.06, 03.01.08, 05.03.13, 05.03.20,
03.01.24, 03.01.26
(510), (511) 31 Karmy i pasze dla zwierząt.

(531) 26.03.01, 26.11.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 Wagi kontrolne, Wagi pomostowe, Wagi elektryczne, Wagi elektroniczne, Wagi sprężynowe, Przyrządy
do pomiaru wagi, 35 Usługi sprzedaży detalicznej w związku
z wagami kontrolnymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z wagami kontrolnymi, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z wagami pomostowymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z wagami pomostowymi, Usługi sprzedaży
detalicznej w związku z wagami elektrycznymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z wagami elektrycznymi, Usługi
sprzedaży detalicznej w związku z wagami elektronicznymi,
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z wagami elektronicznymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z wagami
sprężynowymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z wagami sprężynowymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku
z przyrządami do pomiaru wagi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z przyrządami do pomiaru wagi.
(210) 541768
(220) 2022 04 07
(731) KONDRAT KSAWERY WIW, Łódź
(540) (znak graficzny)
(540)

541779
(220) 2022 04 07
KUŚMIEREK-RUDY ANNA PIERNIKI WROCŁAWSKIE-PIERNIKOWE DEKORACJE, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PIERNIKI WROCŁAWSKIE BOMBA LEGNICKA
(210)
(731)

(531)

02.09.01, 07.01.01, 07.01.03, 26.04.02, 26.04.18, 27.05.01,
27.05.05, 27.05.09, 29.01.12
(510), (511) 30 Piernik, ciastka.
541786
(220) 2022 04 08
INDYKPOL BRAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)

(210)
(731)
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(540) INDYKPOL Delika Szynka gotowana z indyka

(531)

26.04.02, 26.04.07, 26.04.11, 26.03.01, 03.07.04, 26.01.01,
26.01.15, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.14
(510), (511) 29 Mięso i wędliny, Wyroby z mięsa, Wyroby garmażeryjne na bazie mięsa, Dania mięsne gotowe do spożycia, Parówki, Kabanosy, Kiełbasa, 43 Usługi gastronomiczne,
Usługi cateringowe.
(210)
(731)
(540)
(540)

541817
(220) 2022 04 09
KACZOROWSKI EMIL, Piotrków Trybunalski
(znak słowno-graficzny)
DoWoZoWo

Nr ZT18/2022

(540) Mix And Mix
(510), (511) 25 Odzież, Nakrycia głowy, Części odzieży, obuwia i nakryć głowy, 35 Usługi reklamowe, marketingowe
i promocyjne, 41 Muzyczne usługi wydawnicze i usługi w zakresie nagrywania muzyki, Muzyczne usługi wydawnicze,
Usługi miksowania muzyki, Usługi w zakresie komponowania muzyki, Usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe.
(210) 541845
(220) 2022 04 11
(731) BUCZYŃSKA MARTA, Gdańsk
(540) (znak słowny)
(540) Vierna
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży hurtowej w związku
z odzieżą, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z odzieżą,
Usługi sprzedaży detalicznej związane ze sprzedażą odzieży
i dodatków odzieżowych, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie nagranych płyt z muzyką, Usługi sprzedaży hurtowej
w zakresie nagranych płyt z muzyką, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie nagrań wideo z muzyką, Usługi sprzedaży
hurtowej w zakresie nagrań wideo z muzyką, 41 Organizowanie koncertów, Organizowanie wydarzeń muzycznych.
541853
(220) 2022 04 11
WYDAWNICTWO NASZA KSIĘGARNIA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NK

(210)
(731)

(531) 26.04.02, 27.05.01, 27.05.10
(510), (511) 35 Usługi w zakresie zamówień online w dziedzinie restauracji oferujących posiłki na wynos oraz z dostawą na miejsce.
(210)
(731)
(540)
(540)

541826
(220) 2022 04 10
RUSNAK JANUSZ P.P.H.U. INTER-STYL, Podegrodzie
(znak słowno-graficzny)
MIEDZIANA PERŁA

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.11.01, 26.11.08, 26.13.25
(510), (511) 43 Organizacja przyjęć weselnych [żywność
i napoje], Organizacja przyjęć weselnych [miejsca], Usługi cateringu specjalizującego się w ręcznym krojeniu szynki podczas wesel i prywatnych imprez, Usługi informacji, doradztwa i rezerwacji w zakresie dostarczania żywności i napojów,
Wynajem mebli, bielizny stołowej, serwisów stołowych
i sprzętu do podawania jedzenia i napojów, Usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, Oferowanie żywności i napojów
dla gości w restauracjach, Oferowanie żywności i napojów
w restauracjach i barach, Restauracje serwujące wykwintne
artykuły spożywcze, Usługi barów i restauracji.
(210) 541833
(220) 2022 04 11
(731) HANKUS RAFAŁ MIX INVEST, Żywiec
(540) (znak słowny)

(531) 26.04.18, 26.04.04, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 Książki w formacie cyfrowym do pobierania
z Internetu, Książki dźwiękowe, Książki audio, Książki zapisane na płytach, Książki elektroniczne do pobrania, Publikacje
elektroniczne, Publikacje elektroniczne do pobrania, związane z grami, Serie książek dla dzieci do pobrania, Płyty DVD,
Płyty [nagrania dźwiękowe], Płyty nagrane z dźwiękiem, Nagrane płyty CD ROM, Nagrane płyty CD, Interaktywne płyty DVD, Nagrane płyty VCD, Nagrane płyty DVD, Płyty VCD,
16 Książeczki z opowiadaniami dla dzieci, Książki, Podręczniki
[książki], Komiksy [książki], Książki niebeletrystyczne, Książki
beletrystyczne, Książki edukacyjne, Książki informacyjne,
Książki fantasy, Książki kucharskie, Książki z obrazkami, Książki
z opowiadaniami, Książki dla dzieci, Książki z zadaniami dla
dzieci, Książki dla dzieci z elementem audio, Książki z dziedziny gier i grania, Książki drukowane w dziedzinie edukacji
muzycznej, Drukowane książki, czasopisma, gazety i inne
media papierowe, Publikacje edukacyjne, Publikacje drukowane, Publikacje encyklopedyczne, Publikacje periodyczne
drukowane, Periodyki [czasopisma], Kalendarze, Kalendarze
drukowane, Serie książek beletrystycznych, Serie książek niebeletrystycznych, Podręczniki edukacyjne, Drukowane materiały edukacyjne, Ilustrowane albumy, Materiały piśmienne,
Materiały drukowane, Papierowe materiały biurowe, Drukowane materiały ilustracyjne, Drukowane materiały szkoleniowe, Drukowane materiały dydaktyczne, Drukowane
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materiały piśmienne, Materiały drukarskie i introligatorskie,
Materiały edukacyjne i instruktażowe, Materiały piśmienne
i wyposażenie edukacyjne, Biuletyny [materiały drukowane],
Drukowane opowieści przedstawione w formie ilustrowanej,
Materiały drukowane i artykuły papiernicze oraz wyposażenie edukacyjne, Monografie, 28 Puzzle, Puzzle [zabawki],
Układanki [puzzle], Gry, Gry quizowe, Gry planszowe, Gry
memory [gry pamięciowe], Gry fabularne, Gry - łamigłówki, Karty do gry, Gry - łamigłówki logiczne, Pudełka na karty
do gry, Plansze do gry w warcaby, Gry związane z postaciami
fikcyjnymi, Gry karciane, Zestawy figurek do zabawy, Śmieszne gadżety do zabawy, Gry, zabawki i akcesoria do zabawy,
Zabawki, Zabawki mówiące, Zabawki elektroniczne, Zabawki
pluszowe, Zabawki wypchane, Zabawki inteligentne, Zabawki edukacyjne, Wypchane zwierzęta [zabawki], Zabawki dla
niemowląt, Zabawki dla dzieci, Inteligentne pluszowe zabawki, Modele będące zabawkami, Zabawki rozwojowe dla
niemowląt, Elektroniczne zabawki do nauki, Wielofunkcyjne
zabawki dla niemowląt, Zabawki w postaci puzzli, Wielofunkcyjne zabawki dla dzieci, Zabawki sprzedawane w formie zestawów, Zabawki przystosowane do celów edukacyjnych, Przytulanki w postaci zwierząt, Misie pluszowe, Misie
wypchane, Elektroniczne gry edukacyjne dla dzieci, Artykuły
do zabawy dla dzieci, Elektroniczne urządzenia do gier edukacyjnych dla dzieci, 41 Wydawanie audiobooków, Usługi
wydawnicze, Usługi wydawnicze (w tym elektroniczne usługi wydawnicze), Usługi wydawnicze w zakresie tekstów elektronicznych, Usługi wydawnicze za pośrednictwem środków
skomputeryzowanych, Usługi wydawnicze w zakresie książek
i czasopism, Usługi wydawnicze w zakresie elektronicznych
książek i czasopism w Internecie, Publikowanie, Publikacja
czasopism, Usługi publikacji, Publikowanie tekstów, Publikowanie czasopism, Publikowanie multimediów, Publikowanie
książek, Publikowanie fotografii, Publikowanie podręczników,
Publikowanie elektroniczne, Publikowanie opowiadań, Udostępnianie publikacji elektronicznych, Publikacja materiałów
edukacyjnych, Publikowanie materiałów drukowanych i publikacji drukowanych, Publikowanie drogą elektroniczną,
Publikowanie multimedialne książek, Publikowanie tekstów
edukacyjnych, Publikowanie książek edukacyjnych, Publikowanie książek, czasopism, Publikowanie czasopism elektronicznych, Publikacja multimedialna materiałów drukowanych, Multimedialne wydania publikacji elektronicznych,
Publikacja i redagowanie książek, Przygotowywanie tekstów
do publikacji, Publikowanie materiałów multimedialnych online, Publikowanie książek i recenzji, Publikowanie drukowanych materiałów edukacyjnych, Usługi w zakresie publikacji
książek, Publikacja i redagowanie materiałów drukowanych,
Komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji, Publikowanie druków w formie elektronicznej, Publikowanie
przewodników edukacyjnych i szkoleniowych, Publikowanie
materiałów drukowanych dotyczących edukacji, Usługi konsultacyjne w zakresie publikacji książek, Publikowanie multimedialne magazynów, czasopism i gazet, Publikowanie gazet, periodyków, katalogów i broszur, Publikowanie książek i czasopism
elektronicznych online, Publikowanie książek, magazynów, almanachów i czasopism, Publikacja elektroniczna on-line periodyków i książek, Publikowanie on-line elektronicznych książek
i czasopism, Usługi publikowania cyfrowych materiałów wideo,
audio i rozrywki multimedialnej, Wydawanie czasopism, Multimedialne wydania czasopism, Wydawanie czasopism i książek
w postaci elektronicznej, Publikacja kalendarzy, Organizowanie
imprez edukacyjnych, Organizowanie konkursów edukacyjnych, Organizowanie wystaw edukacyjnych, Organizowanie
i przeprowadzanie targów w celach kulturalnych lub edukacyjnych, Rozpowszechnianie materiałów edukacyjnych.

(210)
(731)
(540)
(540)
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541858
(220) 2022 04 11
GAWLIK ŁUKASZ, Dębica
(znak słowno-graficzny)
Bruczek

(531) 27.05.01, 26.15.09, 26.04.14, 29.01.15
(510), (511) 9 Oprogramowanie do aplikacji Internetowych,
Mobilne aplikacje, Aplikacje do pobrania, Aplikacje komputerowe do pobrania, Aplikacje do pobrania na smartfony.
(210)
(731)
(540)
(540)

541870
(220) 2022 04 11
MAJ JAKUB P.U.H., Staszów
(znak słowno-graficzny)
DERMO eco

(531) 26.04.02, 26.04.04, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 Dystrybucja broszur reklamowych, Dystrybucja
drukowanych materiałów reklamowych, Dystrybucja materiałów reklamowych, Dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych, Dystrybucja tekstów reklamowych, Dystrybucja ulotek, broszur, druków i próbek do celów
reklamowych, Działalność reklamowa, w szczególności w dziedzinie sieci telematycznych i telefonicznych, Oferowanie i wynajem przestrzeni reklamowej, czasu reklamowego i mediów
na reklamy, Publikacja treści reklamowych, Publikowanie druków do celów reklamowych, Publikowanie druków do celów reklamowych w postaci elektronicznej, Publikowanie materiałów
i tekstów reklamowych, Publikowanie materiałów reklamowych
online, Publikowanie materiałów reklamowych, Publikowanie
tekstów reklamowych, Reklama i usługi reklamowe, Reklama
poprzez przesyłanie materiałów reklamowych online dla osób
trzecich poprzez elektroniczne sieci komunikacyjne, Rozpowszechnianie materiałów reklamowych w internecie, Rozpowszechnianie materiałów reklamowych, Rozpowszechnianie
produktów do celów reklamowych, Udostępnianie i wynajem
przestrzeni reklamowej w Internecie, Udostępnianie powierzchni reklamowej, Udostępnianie przestrzeni reklamowej w mediach elektronicznych, Udostępnianie przestrzeni reklamowej
za pomocą środków elektronicznych oraz globalnych sieci informacyjnych, Usługi promocyjne i reklamowe, Usługi reklamowe, Usługi reklamowe dotyczące baz danych, Usługi reklamowe
i marketingowe online, Usługi reklamowe za pośrednictwem
bazy danych, Usługi reklamowe związane z prowadzeniem
działalności gospodarczej, Usługi rozpowszechniania materiałów reklamowych, Usługi w zakresie publikowania tekstów reklamowych, Wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu, Wynajem powierzchni reklamowej na stronach
internetowych, Wynajem powierzchni reklamowej i materiałów
reklamowych, Wynajem przestrzeni reklamowej w Internecie,
Wynajem przestrzeni reklamowej on-line.
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(210) 541871
(220) 2022 04 11
(731) MAKAREWICZ MARIA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Golden Spark
(510), (511) 25 Odzież, Części odzieży, obuwia i nakryć głowy, Nakrycia głowy, Obuwie.
(210) 541880
(220) 2022 04 11
(731) POCZTA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) envelo
(510), (511) 16 Znaczki pocztowe, katalogi, materiały drukowane, materiały piśmienne, pieczęcie, publikacje drukowane,
kalendarze, afisze, tablice ogłoszeniowe, materiały papiernicze, broszury, torby i torebki do pakowania, Zeszyty, kartki
okolicznościowe, wyroby z kartonu, papeterie, karty pocztowe, widokówki, karnety, czyste blankiety, 36 Usługi w zakresie: pośrednictwa finansowego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych i komputerowych, elektronicznych transakcji
telefonem komórkowym, urządzeniem mobilnym, obsługi
płatności handlu elektronicznego, w tym zakładanie kont wykorzystywanych do zakupu towarów i usług przez Internet, telefon i urządzenie mobilne, dokonywania rozliczeń za pomocą pieniądza elektronicznego, płatności elektronicznej, w tym
elektroniczne wytwarzanie i transmisja rachunków z danymi
dotyczącymi płatności, obsługi kart, kart bankowych, kart
kredytowych, kart debetowych, zabezpieczania elektronicznego transferu środków finansowych/pieniężnych i transakcji on-line, obsługa rozliczeń i rejestracji transakcji poprzez
otwartą platformę elektroniczną, 39 Usługi w zakresie: dostarczania i przechowywania przesyłek, paczek i korespondencji,
frankowania przesyłek pocztowych, transportu samochodowego, usługi kurierskie listów i towarów, usługi logistyki transportu, 42 Usługi w zakresie: aktualizacji stron internetowych,
zarządzania użytkownikami i prawami w komputerowych
sieciach danych, doradztwa w zakresie sprzętu komputerowego, projektowania i tworzenia stron internetowych, instalacji
i konserwacji oprogramowania komputerowego, konwersji
danych lub dokumentów na formę elektroniczną, administrowania serwerami, odzyskiwania danych komputerowych,
udostępniania lub wynajmu elektronicznych miejsc pamięci
w Internecie (przestrzeni sieciowych).
(210)
(731)
(540)
(540)

541892
(220) 2022 04 11
REINHOLZ SZYMON, Gruczno
(znak słowno-graficzny)
MIODY GRUCZEŃSKIE

541893
(220) 2022 04 11
BIZNES NA PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BIZNES NA PLUS

(210)
(731)

(531) 26.11.09, 26.11.13, 24.17.05, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 Analizy kosztów, Audyt działalności gospodarczej, Audyt finansowy, Badania biznesowe, Badania dotyczące działalności gospodarczej, Badania rynkowe, Badania
w zakresie biznesu, Doradztwo w zakresie organizacji działalności gospodarczej, Doradztwo w zakresie organizowania
i prowadzenia działalności gospodarczej, Doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, Handlowe informacje i porady udzielane konsumentom w wyborze towarów i usług,
Negocjowanie i rozliczanie transakcji handlowych dla osób
trzecich, Negocjowanie umów biznesowych dla osób trzecich, Obsługa administracyjna firm na zlecenie, Outsourcing
(doradztwo biznesowe), Informacja o działalności gospodarczej, Pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, Pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, Usługi doradcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą, Usługi doradztwa w zakresie działalności
gospodarczej, Usługi ekspertów w zakresie efektywności
biznesowej, Usługi marketingowe, 36 Agencje ściągania wierzytelności, Doradztwo w sprawach finansowych, Doradztwo w zakresie długów, Usługi likwidacji przedsiębiorstw, finansowe, 41 Doradztwo zawodowe, Kształcenie praktyczne
[pokazy], Organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych
z udziałem osób, Organizowanie i prowadzenie kongresów,
Organizowanie i prowadzenie seminariów, Organizowanie
i prowadzenie sympozjów, Organizowanie i prowadzenie
warsztatów [szkolenie], Przekazywanie know-how [szkolenia], Redagowanie tekstów (innych niż teksty reklamowe),
45 Audyty zgodności z prawem, Audyty zgodności z przepisami, Badania prawne, Mediacje, Sprawy sporne (usługi
pomocy w), Usługi alternatywnego rozwiązywania sporów, Usługi arbitrażowe, Usługi monitorowania prawnego,
Usługi prawne związane z negocjacją kontraktów dla osób
trzecich, Usługi w zakresie przygotowywania dokumentów
prawnych.
(210)
(731)
(540)
(540)

(531) 03.13.04, 26.01.15, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 30 Miody kremowane z dodatkami, Miód naturalny, Mleczko pszczele, Syrop cukru inwertowanego [miód
sztuczny].

Nr ZT18/2022

541894
(220) 2022 04 11
SZCZEPANIAK MICHAŁ, Zakopane
(znak słowno-graficzny)
Medical Art Clinic Podhale

(531) 24.13.01, 26.02.07, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 Marketing, Udzielanie informacji konsumenckich o produktach w zakresie kosmetyków, Usługi administracyjne w zakresie kierowania pacjentów na konsultacje,

Nr ZT18/2022
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Prezentowanie produktów w mediach do celów sprzedaży detalicznej, 44 Pomoc stomatologiczna, stomatologia
kosmetyczna, usługi stomatologiczne w zakresie leczenia
kanałowego, usługi protetyki stomatologicznej, usługi stomatologiczne w zakresie chirurgii implantacyjnej, chirurgia
kosmetyczna, usługi medyczne, usługi w zakresie opieki
zdrowotnej dla ludzi, usługi dentystyczne, usługi w zakresie
zdrowia psychicznego, doradztwo w zakresie urody, higiena
i pielęgnacja urody, gabinety pielęgnacji skóry, kosmetyczne zabiegi laserowe skóry, usługi zabiegów kosmetycznych
na twarz i ciało, konsultacje dentystyczne, usługi w zakresie
wybielania zębów, doradztwo związane ze stomatologią,
usługi kliniki dentystycznej, usługi ortodontyczne, placówki opieki medycznej/zdrowotnej, pomoc medyczna, usługi wstawiania implantów, salony piękności, chiroplastyka,
usługi implantacji, opieka pielęgniarska i medyczna, szpitale,
usługi sztucznego zapłodnienia, usługi farmaceutyczne, rehabilitacja, szpitale, porady w zakresie farmakologii.
541898
(220) 2022 04 11
4ZOO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Puławy
(540) (znak słowny)
(540) TrufLove
(510), (511) 31 Karma dla psów, Kości dla psów, Ściółka dla
psów, Suchary dla psów, Preparaty spożywcze dla psów,
Przysmaki dla psów [jadalne], Puszkowane pożywienie dla
psów, Kości do żucia dla psów, Napoje dla zwierząt z rodziny
psów, Karmy o smaku sera dla psów, Artykuły jadalne do żucia dla psów, Karmy w puszce przeznaczone dla psów, Karma
dla psów biorących udział w gonitwach, Mleko do stosowania jako artykuł spożywczy dla psów, Możliwe do strawienia
kości do żucia dla psów, Ściółka dla zwierząt, Napoje dla
zwierząt, Słód dla zwierząt, Mączka dla zwierząt, Ciastka dla
zwierząt, Solone ciastka dla zwierząt, Otręby [pokarm dla
zwierząt], Pokarm dla zwierząt domowych, Karma dla zwierząt domowych, Napoje dla zwierząt domowych, Preparaty
spożywcze dla zwierząt, Pasza dla zwierząt tucznych, Pasze
zbożowe dla zwierząt, Ciastka zbożowe dla zwierząt, Ciasteczka zbożowe dla zwierząt, Herbatniki zbożowe dla zwierząt, Jadalne smakołyki dla zwierząt, Suszona lucerna dla
zwierząt, Algarobilla [pasza dla zwierząt], Herbatniki słodowe
dla zwierząt, Ciastka słodowe dla zwierząt, Syntetyczny pokarm dla zwierząt, Podściółka dla zwierząt domowych, Mieszanka paszowa dla zwierząt, Mieszanki paszowe dla zwierząt, Ściółka dla małych zwierząt, Pokarm dla zwierząt udomowionych, Żwirek dla kota i dla małych zwierząt, Glony jako
pasza dla zwierząt, Drożdże jako pasza dla zwierząt, Materiały
na podściółkę dla zwierząt, Jadalne przysmaki dla zwierząt
domowych, Mielone produkty spożywcze dla zwierząt,
Wzbogacane substancje odżywcze dla zwierząt, Mleko
w proszku dla zwierząt, Artykuły jadalne do żucia dla zwierząt, Nasiona roślin strączkowych [karma dla zwierząt], Lizawka (sól do lizania dla zwierząt), Proteiny pszeniczne do żywności dla zwierząt, Mleko w proszku dla zwierząt domowych,
Jadalne produkty do żucia dla zwierząt domowych, Żywność
na bazie owsa przeznaczona dla zwierząt, Artykuły spożywcze dla zwierząt na bazie mleka, Kości i pałeczki jadalne dla
zwierząt domowych, Mleko do stosowania jako karma dla
zwierząt, Papier pokryty piaskiem [ściółka] dla zwierząt domowych, Pokarm dla zwierząt domowych w formie gryzaków, Produkty żywnościowe dla zwierząt na bazie mleka,
Smakołyki dla zwierząt domowych w rodzaju patyczków
wołowych, Papier pokryty piaskiem do wyściełania dla zwierząt domowych, Jadalne kości i kostki do żucia dla zwierząt
domowych, Karma dla ptaków domowych, Artykuły spo(210)
(731)
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żywcze zawierające wołowinę do karmienia psów, Artykuły
spożywcze zawierające wątróbkę do karmienia psów, Artykuły spożywcze o smaku wątróbki do karmienia psów, Artykuły spożywcze w postaci kółeczek do karmienia psów, Artykuły spożywcze o smaku wołowiny do karmienia psów, Artykuły spożywcze zawierające mięso z kurczaka do karmienia
psów, Artykuły spożywcze o smaku mięsa z kurczaka do karmienia psów, Otręby ryżowe [pokarm dla zwierząt], Drożdże
do pasz dla zwierząt, Karmy i pasze dla zwierząt, 35 Promowanie działalności gospodarczej, Administrowanie działalnością gospodarczą, Planowanie działalności gospodarczej, Informacja o działalności gospodarczej, Organizacja zarządzania działalnością gospodarczą, Usługi sprzedaży detalicznej
i hurtowej w związku z następującymi towarami: preparaty
do kąpieli dla zwierząt, produkty do pielęgnacji skóry zwierząt, płyny dla psów, środki odstraszające insekty dla psów,
środki do mycia psów [insektycydy], lecznicze szampany dla
zwierząt domowych, maszynki do strzyżenia psów, gwizdki
do przywoływania psów, torebki papierowe na odchody
zwierząt domowych, torebki z tworzyw sztucznych na odchody zwierząt domowych, łopatki wykonane z kartonu
do usuwania odchodów zwierząt domowych, torebki z tworzyw sztucznych do usuwania odchodów zwierząt domowych, torby papierowe do celów domowych, papierowe
podkładki do klatek dla zwierząt domowych, podkłady papierowe do kuwet dla zwierząt domowych, wkładki papierowe do kuwet dla zwierząt domowych, torby z tworzyw
sztucznych, do celów domowych, podkłady z tworzywa
sztucznego do kuwet dla zwierząt domowych, obroże dla
zwierząt, smycze dla zwierząt, odzież dla zwierząt, ubranka
dla zwierząt, uprzęże dla zwierząt, okrycia dla zwierząt, wędzidła dla zwierząt [uprząż], worki do karmienia zwierząt, obroże dla zwierząt domowych, odzież dla zwierząt domowych, stroje dla zwierząt domowych, nosidełka dla zwierząt
[torby], kokardy dla zwierząt domowych, smycze dla zwierząt
domowych, peleryny dla zwierząt domowych, przykrycia
i okrycia dla zwierząt, elektroniczne obroże dla zwierząt domowych, obroże dla zwierząt domowych zawierające informacje medyczne, obroczniaki [worki służące karmieniu zwierząt], maski przeciw muchom dla zwierząt, wędzidła dla
zwierząt, getry dla zwierząt, okrycia dla psów, buty dla psów,
smycze dla psów, odzież dla psów, obroże dla psów, parki
(okrycia) dla psów, płaszcze przeciwdeszczowe dla psów domowych, ochraniacze dla psów przeciw zaznaczaniu terenu,
gryzaki ze skóry surowej dla psów, koszyki dla psów, posłania
dla psów, budy dla psów, budy dla psów [psie budy], klapki
w ścianach lub drzwiach do wchodzenia dla psów i kotów,
nie z metalu lub kamienia, posłania dla zwierząt, posłania dla
zwierząt domowych, budy dla zwierząt domowych, budki
dla zwierząt domowych, czerpaki do karmy dla psów, szczotki dla zwierząt domowych, niezmechanizowane podajniki
karmy dla zwierząt, szczotki do zębów dla zwierząt, szczotki
z włosia dla zwierząt, zabawki dla psów, sztuczne kości będące zabawkami dla psów, zabawki dla zwierząt, karma dla
psów, kości dla psów, ściółka dla psów, suchary dla psów,
preparaty spożywcze dla psów, przysmaki dla psów [jadalne], puszkowane pożywienie dla psów, kości do żucia dla
psów, napoje dla zwierząt z rodziny psów, karmy o smaku
sera dla psów, artykuły jadalne do żucia dla psów, karmy
w puszce przeznaczone dla psów, karma dla psów biorących
udział w gonitwach, mleko do stosowania jako artykuł spożywczy dla psów, możliwe do strawienia kości do żucia dla
psów, ściółka dla zwierząt, napoje dla zwierząt, słód dla zwierząt, mączka dla zwierząt, ciastka dla zwierząt, solone ciastka
dla zwierząt, otręby [pokarm dla zwierząt], pokarm dla zwierząt domowych, karma dla zwierząt domowych, napoje dla
zwierząt domowych, preparaty spożywcze dla zwierząt, pa-
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sza dla zwierząt tucznych, pasze zbożowe dla zwierząt, ciastka zbożowe dla zwierząt, ciasteczka zbożowe dla zwierząt,
herbatniki zbożowe dla zwierząt, jadalne smakołyki dla zwierząt, suszona lucerna dla zwierząt, algarobilla [pasza dla zwierząt], herbatniki słodowe dla zwierząt, ciastka słodowe dla
zwierząt, syntetyczny pokarm dla zwierząt, podściółka dla
zwierząt domowych, mieszanka paszowa dla zwierząt, mieszanki paszowe dla zwierząt, ściółka dla małych zwierząt, pokarm dla zwierząt udomowionych, żwirek dla kota i dla małych zwierząt, glony jako pasza dla zwierząt, drożdże jako
pasza dla zwierząt, materiały na podściółkę dla zwierząt, jadalne przysmaki dla zwierząt domowych, mielone produkty
spożywcze dla zwierząt, wzbogacane substancje odżywcze
dla zwierząt, mleko w proszku dla zwierząt, artykuły jadalne
do żucia dla zwierząt, nasiona roślin strączkowych [karma dla
zwierząt], sól do lizania dla zwierząt Lizawka, proteiny pszeniczne do żywności dla zwierząt, mleko w proszku dla zwierząt domowych, jadalne produkty do żucia dla zwierząt domowych, żywność na bazie owsa przeznaczona dla zwierząt,
artykuły spożywcze dla zwierząt na bazie mleka, kości i pałeczki jadalne dla zwierząt domowych, mleko do stosowania
jako karma dla zwierząt, papier pokryty piaskiem [ściółka] dla
zwierząt domowych, pokarm dla zwierząt domowych w formie gryzaków, produkty żywnościowe dla zwierząt na bazie
mleka, smakołyki dla zwierząt domowych w rodzaju patyczków wołowych, papier pokryty piaskiem do wyściełania dla
zwierząt domowych, jadalne kości i kostki do żucia dla zwierząt domowych, karma dla ptaków domowych, artykuły spożywcze zawierające wołowinę do karmienia psów, artykuły
spożywcze zawierające wątróbkę do karmienia psów, artykuły spożywcze o smaku wątróbki do karmienia psów, artykuły spożywcze w postaci kółeczek do karmienia psów, artykuły spożywcze o smaku wołowiny do karmienia psów, artykuły spożywcze zawierające mięso z kurczaka do karmienia
psów, artykuły spożywcze o smaku mięsa z kurczaka do karmienia psów, otręby ryżowe [pokarm dla zwierząt], drożdże
do pasz dla zwierząt, karmy i pasze dla zwierząt.
541900
(220) 2022 04 11
PREDENKIEWICZ RAFAŁ PRZEDSIĘBIORSTWO
WIELOBRANŻOWE ARPOL, Toruń
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BUMAR CENTRUM

(210)
(731)

(531) 26.11.12, 27.05.01
(510), (511) 35 Dekoracja wystaw sklepowych, Organizacja
wydarzeń komercyjnych, Pokazy towarów, Prezentowanie
produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, Wynajmowanie przestrzeni reklamowej, Wypożyczanie stoisk
handlowych, Wystawy w celach handlowych lub reklamowych, 36 Organizowanie wynajmu nieruchomości, Usługi
związane z majątkiem nieruchomym, Wynajem powierzchni
biurowej, Zarządzanie nieruchomością, Wynajmowanie centrów handlowych, Wynajem miejsca w punkcie sprzedaży
detalicznej, Wynajem sal wystawowych.
(210) 541901
(220) 2022 04 11
(731) ZAJKOWSKI MACIEJ, Brończany
(540) (znak słowny)

Nr ZT18/2022

(540) MITUDOBRZE
(510), (511) 44 Usługi fizjoterapii, Usługi psychologów, Usługi terapii głosu i terapii logopedycznej, Usługi terapii psychologicznej, Usługi terapii psychologiczno-pedagogicznej,
Usługi terapii zaburzeń integracji sensorycznej.
541905
(220) 2022 04 11
4ZOO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Puławy
(540) (znak słowny)
(540) PasteLove
(510), (511) 31 Karma dla psów, Kości dla psów, Ściółka dla
psów, Suchary dla psów, Preparaty spożywcze dla psów,
Przysmaki dla psów [jadalne], Puszkowane pożywienie dla
psów, Kości do żucia dla psów, Napoje dla zwierząt z rodziny
psów, Karmy o smaku sera dla psów, Artykuły jadalne do żucia dla psów, Karmy w puszce przeznaczone dla psów, Karma
dla psów biorących udział w gonitwach, Mleko do stosowania jako artykuł spożywczy dla psów, Możliwe do strawienia
kości do żucia dla psów, Ściółka dla zwierząt, Napoje dla
zwierząt, Słód dla zwierząt, Mączka dla zwierząt, Ciastka dla
zwierząt, Solone ciastka dla zwierząt, Otręby [pokarm dla
zwierząt], Pokarm dla zwierząt domowych, Karma dla zwierząt domowych, Napoje dla zwierząt domowych, Preparaty
spożywcze dla zwierząt, Pasza dla zwierząt tucznych, Pasze
zbożowe dla zwierząt, Ciastka zbożowe dla zwierząt, Ciasteczka zbożowe dla zwierząt, Herbatniki zbożowe dla zwierząt, Jadalne smakołyki dla zwierząt, Suszona lucerna dla
zwierząt, Algarobilla [pasza dla zwierząt], Herbatniki słodowe
dla zwierząt, Ciastka słodowe dla zwierząt, Syntetyczny pokarm dla zwierząt, Podściółka dla zwierząt domowych, Mieszanka paszowa dla zwierząt, Mieszanki paszowe dla zwierząt, Ściółka dla małych zwierząt, Pokarm dla zwierząt udomowionych, Żwirek dla kota i dla małych zwierząt, Glony jako
pasza dla zwierząt, Drożdże jako pasza dla zwierząt, Materiały
na podściółkę dla zwierząt, Jadalne przysmaki dla zwierząt
domowych, Mielone produkty spożywcze dla zwierząt,
Wzbogacane substancje odżywcze dla zwierząt, Mleko
w proszku dla zwierząt, Artykuły jadalne do żucia dla zwierząt, Nasiona roślin strączkowych [karma dla zwierząt], Lizawka (sól do lizania dla zwierząt), Proteiny pszeniczne do żywności dla zwierząt, Mleko w proszku dla zwierząt domowych,
Jadalne produkty do żucia dla zwierząt domowych, Żywność
na bazie owsa przeznaczona dla zwierząt, Artykuły spożywcze dla zwierząt na bazie mleka, Kości i pałeczki jadalne dla
zwierząt domowych, Mleko do stosowania jako karma dla
zwierząt, Papier pokryty piaskiem [ściółka] dla zwierząt domowych, Pokarm dla zwierząt domowych w formie gryzaków, Produkty żywnościowe dla zwierząt na bazie mleka,
Smakołyki dla zwierząt domowych w rodzaju patyczków
wołowych, Papier pokryty piaskiem do wyściełania dla zwierząt domowych, Jadalne kości i kostki do żucia dla zwierząt
domowych, Karma dla ptaków domowych, Artykuły spożywcze zawierające wołowinę do karmienia psów, Artykuły
spożywcze zawierające wątróbkę do karmienia psów, Artykuły spożywcze o smaku wątróbki do karmienia psów, Artykuły spożywcze w postaci kółeczek do karmienia psów, Artykuły spożywcze o smaku wołowiny do karmienia psów, Artykuły spożywcze zawierające mięso z kurczaka do karmienia
psów, Artykuły spożywcze o smaku mięsa z kurczaka do karmienia psów, Otręby ryżowe [pokarm dla zwierząt], Drożdże
do pasz dla zwierząt, Karmy i pasze dla zwierząt, 35 Promowanie działalności gospodarczej, Administrowanie działalnością gospodarczą, Planowanie działalności gospodarczej, Informacja o działalności gospodarczej, Organizacja zarządzania działalnością gospodarczą, Usługi sprzedaży detalicznej
(210)
(731)
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i hurtowej w związku z następującymi towarami: preparaty
do kąpieli dla zwierząt, produkty do pielęgnacji skóry zwierząt, płyny dla psów, środki odstraszające insekty dla psów,
środki do mycia psów [insektycydy], lecznicze szampany dla
zwierząt domowych, maszynki do strzyżenia psów, gwizdki
do przywoływania psów, torebki papierowe na odchody
zwierząt domowych, torebki z tworzyw sztucznych na odchody zwierząt domowych, łopatki wykonane z kartonu
do usuwania odchodów zwierząt domowych, torebki z tworzyw sztucznych do usuwania odchodów zwierząt domowych, torby papierowe do celów domowych, papierowe
podkładki do klatek dla zwierząt domowych, podkłady papierowe do kuwet dla zwierząt domowych, wkładki papierowe do kuwet dla zwierząt domowych, torby z tworzyw
sztucznych, do celów domowych, podkłady z tworzywa
sztucznego do kuwet dla zwierząt domowych, obroże dla
zwierząt, smycze dla zwierząt, odzież dla zwierząt, ubranka
dla zwierząt, uprzęże dla zwierząt, okrycia dla zwierząt, wędzidła dla zwierząt [uprząż], worki do karmienia zwierząt, obroże dla zwierząt domowych, odzież dla zwierząt domowych, stroje dla zwierząt domowych, nosidełka dla zwierząt
[torby], kokardy dla zwierząt domowych, smycze dla zwierząt
domowych, peleryny dla zwierząt domowych, przykrycia
i okrycia dla zwierząt, elektroniczne obroże dla zwierząt domowych, obroże dla zwierząt domowych zawierające informacje medyczne, obroczniaki [worki służące karmieniu zwierząt], maski przeciw muchom dla zwierząt, wędzidła dla
zwierząt, getry dla zwierząt, okrycia dla psów, buty dla psów,
smycze dla psów, odzież dla psów, obroże dla psów, parki
(okrycia) dla psów, płaszcze przeciwdeszczowe dla psów domowych, ochraniacze dla psów przeciw zaznaczaniu terenu,
gryzaki ze skóry surowej dla psów, koszyki dla psów, posłania
dla psów, budy dla psów, budy dla psów [psie budy], klapki
w ścianach lub drzwiach do wchodzenia dla psów i kotów,
nie z metalu lub kamienia, posłania dla zwierząt, posłania dla
zwierząt domowych, budy dla zwierząt domowych, budki
dla zwierząt domowych, czerpaki do karmy dla psów, szczotki dla zwierząt domowych, niezmechanizowane podajniki
karmy dla zwierząt, szczotki do zębów dla zwierząt, szczotki
z włosia dla zwierząt, zabawki dla psów, sztuczne kości będące zabawkami dla psów, zabawki dla zwierząt, karma dla
psów, kości dla psów, ściółka dla psów, suchary dla psów,
preparaty spożywcze dla psów, przysmaki dla psów [jadalne], puszkowane pożywienie dla psów, kości do żucia dla
psów, napoje dla zwierząt z rodziny psów, karmy o smaku
sera dla psów, artykuły jadalne do żucia dla psów, karmy
w puszce przeznaczone dla psów, karma dla psów biorących
udział w gonitwach, mleko do stosowania jako artykuł spożywczy dla psów, możliwe do strawienia kości do żucia dla
psów, ściółka dla zwierząt, napoje dla zwierząt, słód dla zwierząt, mączka dla zwierząt, ciastka dla zwierząt, solone ciastka
dla zwierząt, otręby [pokarm dla zwierząt], pokarm dla zwierząt domowych, karma dla zwierząt domowych, napoje dla
zwierząt domowych, preparaty spożywcze dla zwierząt, pasza dla zwierząt tucznych, pasze zbożowe dla zwierząt, ciastka zbożowe dla zwierząt, ciasteczka zbożowe dla zwierząt,
herbatniki zbożowe dla zwierząt, jadalne smakołyki dla zwierząt, suszona lucerna dla zwierząt, algarobilla [pasza dla zwierząt], herbatniki słodowe dla zwierząt, ciastka słodowe dla
zwierząt, syntetyczny pokarm dla zwierząt, podściółka dla
zwierząt domowych, mieszanka paszowa dla zwierząt, mieszanki paszowe dla zwierząt, ściółka dla małych zwierząt, pokarm dla zwierząt udomowionych, żwirek dla kota i dla małych zwierząt, glony jako pasza dla zwierząt, drożdże jako
pasza dla zwierząt, materiały na podściółkę dla zwierząt, jadalne przysmaki dla zwierząt domowych, mielone produkty
spożywcze dla zwierząt, wzbogacane substancje odżywcze
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dla zwierząt, mleko w proszku dla zwierząt, artykuły jadalne
do żucia dla zwierząt, nasiona roślin strączkowych [karma dla
zwierząt], sól do lizania dla zwierząt Lizawka, proteiny pszeniczne do żywności dla zwierząt, mleko w proszku dla zwierząt domowych, jadalne produkty do żucia dla zwierząt domowych, żywność na bazie owsa przeznaczona dla zwierząt,
artykuły spożywcze dla zwierząt na bazie mleka, kości i pałeczki jadalne dla zwierząt domowych, mleko do stosowania
jako karma dla zwierząt, papier pokryty piaskiem [ściółka] dla
zwierząt domowych, pokarm dla zwierząt domowych w formie gryzaków, produkty żywnościowe dla zwierząt na bazie
mleka, smakołyki dla zwierząt domowych w rodzaju patyczków wołowych, papier pokryty piaskiem do wyściełania dla
zwierząt domowych, jadalne kości i kostki do żucia dla zwierząt domowych, karma dla ptaków domowych, artykuły spożywcze zawierające wołowinę do karmienia psów, artykuły
spożywcze zawierające wątróbkę do karmienia psów, artykuły spożywcze o smaku wątróbki do karmienia psów, artykuły spożywcze w postaci kółeczek do karmienia psów, artykuły spożywcze o smaku wołowiny do karmienia psów, artykuły spożywcze zawierające mięso z kurczaka do karmienia
psów, artykuły spożywcze o smaku mięsa z kurczaka do karmienia psów, otręby ryżowe [pokarm dla zwierząt], drożdże
do pasz dla zwierząt, karmy i pasze dla zwierząt.
541909
(220) 2022 04 11
4ZOO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Puławy
(540) (znak słowny)
(540) Psiakersy
(510), (511) 31 Karma dla psów, Kości dla psów, Ściółka dla
psów, Suchary dla psów, Preparaty spożywcze dla psów,
Przysmaki dla psów [jadalne], Puszkowane pożywienie dla
psów, Kości do żucia dla psów, Napoje dla zwierząt z rodziny
psów, Karmy o smaku sera dla psów, Artykuły jadalne do żucia dla psów, Karmy w puszce przeznaczone dla psów, Karma
dla psów biorących udział w gonitwach, Mleko do stosowania jako artykuł spożywczy dla psów, Możliwe do strawienia
kości do żucia dla psów, Ściółka dla zwierząt, Napoje dla
zwierząt, Słód dla zwierząt, Mączka dla zwierząt, Ciastka dla
zwierząt, Solone ciastka dla zwierząt, Otręby [pokarm dla
zwierząt], Pokarm dla zwierząt domowych, Karma dla zwierząt domowych, Napoje dla zwierząt domowych, Preparaty
spożywcze dla zwierząt, Pasza dla zwierząt tucznych, Pasze
zbożowe dla zwierząt, Ciastka zbożowe dla zwierząt, Ciasteczka zbożowe dla zwierząt, Herbatniki zbożowe dla zwierząt, Jadalne smakołyki dla zwierząt, Suszona lucerna dla
zwierząt, Algarobilla [pasza dla zwierząt], Herbatniki słodowe
dla zwierząt, Ciastka słodowe dla zwierząt, Syntetyczny pokarm dla zwierząt, Podściółka dla zwierząt domowych, Mieszanka paszowa dla zwierząt, Mieszanki paszowe dla zwierząt, Ściółka dla małych zwierząt, Pokarm dla zwierząt udomowionych, Żwirek dla kota i dla małych zwierząt, Glony jako
pasza dla zwierząt, Drożdże jako pasza dla zwierząt, Materiały
na podściółkę dla zwierząt, Jadalne przysmaki dla zwierząt
domowych, Mielone produkty spożywcze dla zwierząt,
Wzbogacane substancje odżywcze dla zwierząt, Mleko
w proszku dla zwierząt, Artykuły jadalne do żucia dla zwierząt, Nasiona roślin strączkowych [karma dla zwierząt], Lizawka (sól do lizania dla zwierząt), Proteiny pszeniczne do żywności dla zwierząt, Mleko w proszku dla zwierząt domowych,
Jadalne produkty do żucia dla zwierząt domowych, Żywność
na bazie owsa przeznaczona dla zwierząt, Artykuły spożywcze dla zwierząt na bazie mleka, Kości i pałeczki jadalne dla
zwierząt domowych, Mleko do stosowania jako karma dla
zwierząt, Papier pokryty piaskiem [ściółka] dla zwierząt do(210)
(731)
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mowych, Pokarm dla zwierząt domowych w formie gryzaków, Produkty żywnościowe dla zwierząt na bazie mleka,
Smakołyki dla zwierząt domowych w rodzaju patyczków
wołowych, Papier pokryty piaskiem do wyściełania dla zwierząt domowych, Jadalne kości i kostki do żucia dla zwierząt
domowych, Karma dla ptaków domowych, Artykuły spożywcze zawierające wołowinę do karmienia psów, Artykuły
spożywcze zawierające wątróbkę do karmienia psów, Artykuły spożywcze o smaku wątróbki do karmienia psów, Artykuły spożywcze w postaci kółeczek do karmienia psów, Artykuły spożywcze o smaku wołowiny do karmienia psów, Artykuły spożywcze zawierające mięso z kurczaka do karmienia
psów, Artykuły spożywcze o smaku mięsa z kurczaka do karmienia psów, Otręby ryżowe [pokarm dla zwierząt], Drożdże
do pasz dla zwierząt, Karmy i pasze dla zwierząt, 35 Promowanie działalności gospodarczej, Administrowanie działalnością gospodarczą, Planowanie działalności gospodarczej, Informacja o działalności gospodarczej, Organizacja zarządzania działalnością gospodarczą, Usługi sprzedaży detalicznej
i hurtowej w związku z następującymi towarami: preparaty
do kąpieli dla zwierząt, produkty do pielęgnacji skóry zwierząt, płyny dla psów, środki odstraszające insekty dla psów,
środki do mycia psów [insektycydy], lecznicze szampany dla
zwierząt domowych, maszynki do strzyżenia psów, gwizdki
do przywoływania psów, torebki papierowe na odchody
zwierząt domowych, torebki z tworzyw sztucznych na odchody zwierząt domowych, łopatki wykonane z kartonu
do usuwania odchodów zwierząt domowych, torebki z tworzyw sztucznych do usuwania odchodów zwierząt domowych, torby papierowe do celów domowych, papierowe
podkładki do klatek dla zwierząt domowych, podkłady papierowe do kuwet dla zwierząt domowych, wkładki papierowe do kuwet dla zwierząt domowych, torby z tworzyw
sztucznych, do celów domowych, podkłady z tworzywa
sztucznego do kuwet dla zwierząt domowych, obroże dla
zwierząt, smycze dla zwierząt, odzież dla zwierząt, ubranka
dla zwierząt, uprzęże dla zwierząt, okrycia dla zwierząt, wędzidła dla zwierząt [uprząż], worki do karmienia zwierząt, obroże dla zwierząt domowych, odzież dla zwierząt domowych, stroje dla zwierząt domowych, nosidełka dla zwierząt
[torby], kokardy dla zwierząt domowych, smycze dla zwierząt
domowych, peleryny dla zwierząt domowych, przykrycia
i okrycia dla zwierząt, elektroniczne obroże dla zwierząt domowych, obroże dla zwierząt domowych zawierające informacje medyczne, obroczniaki [worki służące karmieniu zwierząt], maski przeciw muchom dla zwierząt, wędzidła dla
zwierząt, getry dla zwierząt, okrycia dla psów, buty dla psów,
smycze dla psów, odzież dla psów, obroże dla psów, parki
(okrycia) dla psów, płaszcze przeciwdeszczowe dla psów domowych, ochraniacze dla psów przeciw zaznaczaniu terenu,
gryzaki ze skóry surowej dla psów, koszyki dla psów, posłania
dla psów, budy dla psów, budy dla psów [psie budy], klapki
w ścianach lub drzwiach do wchodzenia dla psów i kotów,
nie z metalu lub kamienia, posłania dla zwierząt, posłania dla
zwierząt domowych, budy dla zwierząt domowych, budki
dla zwierząt domowych, czerpaki do karmy dla psów, szczotki dla zwierząt domowych, niezmechanizowane podajniki
karmy dla zwierząt, szczotki do zębów dla zwierząt, szczotki
z włosia dla zwierząt, zabawki dla psów, sztuczne kości będące zabawkami dla psów, zabawki dla zwierząt, karma dla
psów, kości dla psów, ściółka dla psów, suchary dla psów,
preparaty spożywcze dla psów, przysmaki dla psów [jadalne], puszkowane pożywienie dla psów, kości do żucia dla
psów, napoje dla zwierząt z rodziny psów, karmy o smaku
sera dla psów, artykuły jadalne do żucia dla psów, karmy
w puszce przeznaczone dla psów, karma dla psów biorących
udział w gonitwach, mleko do stosowania jako artykuł spo-
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żywczy dla psów, możliwe do strawienia kości do żucia dla
psów, ściółka dla zwierząt, napoje dla zwierząt, słód dla zwierząt, mączka dla zwierząt, ciastka dla zwierząt, solone ciastka
dla zwierząt, otręby [pokarm dla zwierząt], pokarm dla zwierząt domowych, karma dla zwierząt domowych, napoje dla
zwierząt domowych, preparaty spożywcze dla zwierząt, pasza dla zwierząt tucznych, pasze zbożowe dla zwierząt, ciastka zbożowe dla zwierząt, ciasteczka zbożowe dla zwierząt,
herbatniki zbożowe dla zwierząt, jadalne smakołyki dla zwierząt, suszona lucerna dla zwierząt, algarobilla [pasza dla zwierząt], herbatniki słodowe dla zwierząt, ciastka słodowe dla
zwierząt, syntetyczny pokarm dla zwierząt, podściółka dla
zwierząt domowych, mieszanka paszowa dla zwierząt, mieszanki paszowe dla zwierząt, ściółka dla małych zwierząt, pokarm dla zwierząt udomowionych, żwirek dla kota i dla małych zwierząt, glony jako pasza dla zwierząt, drożdże jako
pasza dla zwierząt, materiały na podściółkę dla zwierząt, jadalne przysmaki dla zwierząt domowych, mielone produkty
spożywcze dla zwierząt, wzbogacane substancje odżywcze
dla zwierząt, mleko w proszku dla zwierząt, artykuły jadalne
do żucia dla zwierząt, nasiona roślin strączkowych [karma dla
zwierząt], sól do lizania dla zwierząt Lizawka, proteiny pszeniczne do żywności dla zwierząt, mleko w proszku dla zwierząt domowych, jadalne produkty do żucia dla zwierząt domowych, żywność na bazie owsa przeznaczona dla zwierząt,
artykuły spożywcze dla zwierząt na bazie mleka, kości i pałeczki jadalne dla zwierząt domowych, mleko do stosowania
jako karma dla zwierząt, papier pokryty piaskiem [ściółka] dla
zwierząt domowych, pokarm dla zwierząt domowych w formie gryzaków, produkty żywnościowe dla zwierząt na bazie
mleka, smakołyki dla zwierząt domowych w rodzaju patyczków wołowych, papier pokryty piaskiem do wyściełania dla
zwierząt domowych, jadalne kości i kostki do żucia dla zwierząt domowych, karma dla ptaków domowych, artykuły spożywcze zawierające wołowinę do karmienia psów, artykuły
spożywcze zawierające wątróbkę do karmienia psów, artykuły spożywcze o smaku wątróbki do karmienia psów, artykuły spożywcze w postaci kółeczek do karmienia psów, artykuły spożywcze o smaku wołowiny do karmienia psów, artykuły spożywcze zawierające mięso z kurczaka do karmienia
psów, artykuły spożywcze o smaku mięsa z kurczaka do karmienia psów, otręby ryżowe [pokarm dla zwierząt], drożdże
do pasz dla zwierząt, karmy i pasze dla zwierząt.
(210)
(731)
(540)
(540)

541959
(220) 2021 04 28
Salcuta S.r.l., Salcuta, MD
(znak słowno-graficzny)
N JOY THE HAPPINESS

(531) 27.05.01, 27.05.05, 29.01.04
(510), (511) 33 Napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), Preparaty do produkcji napojów alkoholowych.

Nr ZT18/2022

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

542086
(220) 2022 04 17
WATAHA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Przasnysz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Perfekcyjny Styl
(210)
(731)

(531)

29.01.12, 27.05.01, 27.05.09, 18.01.19, 26.11.03, 26.11.08,
26.11.10, 26.11.12
(510), (511) 1 Odczynniki chemiczne, inne niż do użytku medycznego lub weterynaryjnego, Środki chemiczne dla przemysłu, 14 Wyroby jubilerskie, Wyroby biżuteryjne, Wyroby
jubilerskie [biżuteria], Przyrządy zegarmistrzowskie, Przyrządy chronologiczne, Biżuteria, Pudełka na biżuterię i pudełka
na zegarki, Kółka na klucze i breloczki oraz zawieszki do nich,
Kamienie szlachetne, perły, metale szlachetne i ich imitacje,
16 Przybory szkolne [artykuły piśmienne], Zeszyty, Zeszyty
do ćwiczeń, Materiały do modelowania, Aromatyczne materiały do modelowania, Materiały do modelowania dla artystów, Masy specjalne do modelowania, Tworzywa sztuczne
do modelowania, Modelina polimerowa, Glina do modelowania, Glina do modelowania dla dzieci, Pasta do modelowania, Kleje do celów papierniczych, Kleje z brokatem do celów piśmienniczych, Brokat do celów biurowych, 18 Parasole i parasolki, Walizy, torby podróżne, torby, portfele i inne
artykuły służące do przenoszenia, Parasolki i parasole (duże),
24 Brokat, Brokaty, 25 Odzież, Obuwie, Nakrycia głowy, Części
odzieży, obuwia i nakryć głowy, 28 Gry, zabawki i akcesoria
do zabawy, 35 Usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe, Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, Pomoc
w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, Administrowanie
i organizacja usług sprzedaży wysyłkowej, Usługi aukcyjne,
Administrowanie sprzedażą, Doradztwo w zakresie wyceny
zamówień sprzedaży.
542087
(220) 2022 04 17
WATAHA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Przasnysz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WatchMe

(210)
(731)

(531) 03.01.08, 03.01.16, 27.05.01, 27.05.08
(510), (511) 1 Odczynniki chemiczne, inne niż do użytku
medycznego lub weterynaryjnego, Środki chemiczne dla
przemysłu, 14 Wyroby jubilerskie [biżuteria], Wyroby jubilerskie, Wyroby biżuteryjne, Biżuteria, Pudełka na biżuterię
i pudełka na zegarki, Przyrządy do mierzenia czasu, Kamienie szlachetne, perły, metale szlachetne i ich imitacje,
16 Papier i karton, Aromatyczne materiały do modelowania,
Glina do modelowania, Glina do modelowania dla dzieci,
Masy specjalne do modelowania, Materiały do modelowania, Materiały do modelowania dla artystów, Pasta do modelowania, Tworzywa sztuczne do modelowania, Modelina
polimerowa, Kleje do celów papierniczych, Kleje z brokatem
do celów piśmienniczych, 18 Parasolki i parasole (duże),
Walizy, torby podróżne, torby, portfele i inne artykuły służące do przenoszenia, Parasole i parasolki, 25 Odzież, Obuwie, Nakrycia głowy, Części odzieży, obuwia i nakryć głowy,
28 Gry, zabawki i akcesoria do zabawy, 35 Usługi reklamowe,

73

marketingowe i promocyjne, Usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe, Pomoc w prowadzeniu działalności
gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością
gospodarczą, Administrowanie sprzedażą, 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, Dostarczanie informacji porównawczych w zakresie cen pokoi hotelowych, Dostarczanie
informacji za pośrednictwem internetu na temat sprzedaży
samochodów.
(210) 542109
(220) 2022 04 19
(731) MAŁEK WIKTORIA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) ESTETYCZNE MEDIA
(510), (511) 35 Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne.
542125
(220) 2022 04 19
PRUSZYŃSKA KATARZYNA HONSIUMISIU TEAM,
Koluszki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Honsiu Misiu

(210)
(731)

(531) 02.09.01, 27.05.01, 27.05.04, 29.01.12
(510), (511) 25 Odzież, Nakrycia głowy, Części odzieży, obuwia i nakryć głowy.
(210) 542299
(220) 2022 04 22
(731) JARECKI PIOTR, Leszno
(540) (znak słowny)
(540) webmed
(510), (511) 9 Urządzenia do badań naukowych i laboratoryjne, urządzenia dydaktyczne i symulatory, Urządzenia technologii informacyjnej i audiowizualne, multimedialne i fotograficzne,
Utrwalone na nośnikach informacje i dane, Oprogramowanie
komputerowe związane z dziedziną medyczną, 35 Audyt działalności gospodarczej, Audyt przedsiębiorstw, Audyt finansowy,
Audyt skomputeryzowany, Audyt sprawozdań finansowych,
Audyt stawek za media dla osób trzecich, Doradztwo związane
z audytem, Rachunkowość, księgowość i audyt, 38 Dostarczanie
i wynajem infrastruktury i sprzętu telekomunikacyjnego, Usługi
telekomunikacyjne, Telekomunikacja, Usługi sieci telekomunikacyjnych, 41 Edukacja, rozrywka i sport, Usługi edukacyjne i instruktażowe, Usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, Usługi
rezerwacji biletów na atrakcje i wydarzenia edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, Publikowanie, sprawozdawczość i pisanie
tekstów, Tłumaczenia, Tłumaczenia językowe, Usługi w zakresie
tłumaczeń pisemnych, 42 Testowanie, stwierdzanie autentyczności i kontrola jakości, Usługi naukowe i technologiczne, Usługi
projektowania, Usługi w zakresie technologii informacyjnych,
Usługi w zakresie projektowania, 44 Usługi w zakresie opieki
zdrowotnej dla ludzi, Higiena i pielęgnacja urody dla ludzi, Higiena i pielęgnacja urody istot ludzkich, Usługi w zakresie rolnictwa,
akwakultury, ogrodnictwa i leśnictwa, Usługi w zakresie higieny
i pielęgnacji urody ludzi.

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

Klasa
towarów

Numery zgłoszeń

1

2

1

538501, 540613, 540699, 540702, 540722, 540781, 541104, 541344, 541363, 541424, 541427, 542086, 542087

2

540613

3

473348, 529069, 538501, 539681, 540148, 540188, 540236, 540237, 540480, 540651, 541157, 541301, 541718,
541743, 541747

4

540148, 540480, 540699, 540702, 540781, 541424, 541427

5

473348, 522760, 537579, 538038, 539553, 539554, 540236, 540237, 540651, 540733, 540775, 540932, 540941,
541104, 541349, 541352, 541373, 541436, 541718

6

477285, 539922, 540651, 541268, 541269, 541270, 541317, 541690

7

533371, 536946, 539981

8

539917, 539923, 541157

9

533381, 534422, 535478, 536286, 539897, 540188, 540240, 540241, 540347, 540481, 540482, 540651, 540749,
540820, 541142, 541147, 541179, 541250, 541327, 541358, 541421, 541452, 541570, 541647, 541700, 541761,
541762, 541764, 541853, 541858, 542299

10

538038, 540651, 540733, 541157, 541575, 541768

11

540709, 541179

12

536946, 539981, 541134

14

539203, 539851, 540188, 541268, 541269, 541270, 541327, 541570, 542086, 542087

16

531078, 533371, 533381, 535478, 539081, 539082, 539083, 539203, 539897, 540145, 540188, 540240, 540241,
540651, 540654, 540657, 540730, 540818, 540819, 541142, 541358, 541570, 541700, 541853, 541880, 542086,
542087

17

540613, 540709

18

539082, 540188, 542086, 542087

19

477285, 539922, 540613, 540699, 540702, 540722, 540781, 540962, 540963, 541268, 541269, 541270, 541317,
541424, 541427

20

518021, 540188, 540282, 540651, 541268, 541269, 541270, 541317, 541680, 541739

21

534508, 539681, 540148, 540188, 540480, 540651, 541157, 541281

22

540188

24

540188, 542086

25

539203, 539917, 539923, 540042, 540188, 540651, 540840, 541539, 541540, 541680, 541768, 541833, 541871,
542086, 542087, 542125

26

518021

28

536289, 539897, 540188, 541452, 541539, 541540, 541853, 542086, 542087

29

518021, 536526, 538962, 540148, 540775, 540787, 540851, 540852, 540853, 540860, 541436, 541437, 541656,
541786

30

518021, 537532, 537533, 538962, 539731, 540787, 540796, 540851, 540852, 540853, 540860, 540895, 541116,
541436, 541656, 541663, 541664, 541743, 541779, 541892

31

518021, 540148, 541776, 541898, 541905, 541909

32

536742, 540146, 540148, 540188, 540204, 540774, 540779, 540785, 540852, 541436, 541463, 541531, 541760

33

530933, 530936, 540067, 540148, 540204, 540853, 541135, 541959

Nr ZT18/2022

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

75

1

2

35

477285, 531078, 533381, 534256, 535478, 536286, 536530, 536728, 537210, 538300, 539203, 539681, 539897,
539917, 539922, 539923, 539979, 539980, 540154, 540188, 540204, 540240, 540241, 540481, 540482, 540613,
540654, 540657, 540699, 540702, 540730, 540755, 540775, 540781, 540796, 540818, 540819, 540820, 540932,
540941, 541104, 541114, 541358, 541372, 541421, 541424, 541427, 541436, 541455, 541468, 541570, 541647,
541700, 541718, 541727, 541740, 541741, 541761, 541762, 541764, 541817, 541833, 541845, 541870, 541893,
541894, 541898, 541900, 541905, 541909, 542086, 542087, 542109, 542299

36

533954, 536286, 536530, 540042, 540154, 540240, 540241, 540481, 540482, 540730, 540820, 541358, 541455,
541649, 541700, 541880, 541893, 541900

37

477285, 516364, 533954, 536728, 539922, 539980, 540515, 540516, 540699, 540702, 540781, 541179, 541372,
541424, 541427, 541649, 541690, 541731

38

536530, 539897, 540481, 540482, 540654, 540657, 542299

39

536530, 537949, 540515, 540516, 540654, 540657, 540699, 540702, 540781, 541358, 541372, 541424, 541427,
541762, 541880

40

516364, 533381, 538038, 540282, 540858, 541372, 541658

41

533381, 535478, 536286, 536530, 538038, 538501, 539203, 539897, 539979, 540188, 540240, 540241, 540730,
540755, 540932, 540941, 541142, 541292, 541341, 541342, 541358, 541421, 541471, 541472, 541660, 541700,
541727, 541833, 541845, 541853, 541893, 542299

42

516364, 536946, 538038, 539897, 539922, 540011, 540240, 540241, 540282, 540347, 540481, 540482, 540515,
540516, 540749, 540820, 540826, 540841, 540858, 541179, 541268, 541269, 541270, 541358, 541421, 541647,
541659, 541740, 541741, 541880, 542299

43

536530, 539897, 539966, 540090, 540148, 540204, 540240, 540241, 540515, 540516, 540654, 540657, 540742,
540791, 540851, 540852, 541471, 541472, 541577, 541663, 541664, 541722, 541786, 541826

44

529069, 536728, 537210, 538038, 539017, 540011, 540755, 540801, 540859, 540932, 540941, 541292, 541358,
541471, 541472, 541723, 541724, 541737, 541743, 541747, 541894, 541901, 542299

45

539897, 540240, 540241, 540654, 540657, 541265, 541358, 541372, 541893

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

Znak

Numer
zgłoszenia

Znak

Numer
zgłoszenia

1

2

1

2

A my AURA

540480

ADV TRAVEL

537949

CRAFT WHISKY CW SPECIAL EDITION
MASTER BLENDED Craft WHISKY ORIGINAL
COLLECTION Scotch & Polish A UNIQUE
Whisky BLEND AMERICAN OAK CASK COPPER
POT DISTILLED Q GUARANTEE OF QUALITY
COLLECTION AMERICAN OAK CASK
DISTILLED SCOTLAND & POLAND
SERIAL NUMBER MATURED/YEARS ALC.
Custos Pro
Depresan F17
DERMO eco
dobry farmer tylko dobre produkty
DoWoZoWo
DRICSO
DZIECIAKI BYSTRZAKI
EcoFood 24
emmco Pomorze
Endobiome Endometrial Microbiome
Analysis
envelo
EQUELO
ESTETYCZNE MEDIA
EUROWIN
extreme wear polska
EXTREMEWEAR
F FUZERS
FIRE CONCRETE
Fit Flurry
FLOSLEK PHARMA SENSITIVE
GARAŻ BARBERHOUSE FRYZJER MĘSKI
GH GYM HERO
GH
Golden Spark
GRAViTY
GRAW
gród Ryczyn
GRYCAN LODY OD POKOLEŃ Sorbet
Truskawka Banan Pomarańcza JAKOŚĆ
GWARANTUJĘ OSOBIŚCIE Z.GRYCAN
ZGrycan EUROPEAN VEGETARIAN UNION
V-LABEL.EU VEGAN BEZ GLUTENU
BEZ LAKTOZY
Gutbiome Intestinal Microbiome Analysis
Hasco - lek - Ekspert od bólu
Hasco - lek - Ekspert w leczeniu bólu
HELLO CASE
Herbal Monasterium

AFRICA ORGANIC PALARNIA KAWY

541743

AGROCED

541344

AITO

541134

ALCHERBARIUM

538501

Alterborn

541452

ANTI SCOLIO

541575

ARAMIA

541577

ARSARTI WYDAWNICTWO

540145

ART-DENT ANDRZEJ POLAK 1994

541658

ARTIVION

538038

ASAMAX

541373

atm DEWELOPER

541731

BANK NOWY

541455

Bee&Love

539851

BESKID ENERGY

541179

beta Carotene FLOSLEK LABORATORIUM

540236

bez Cukiernia

541663

Bielenda in good hands

541301

Bienvenido

541265

BIOPAR

541349

BISTRO U PRZYJACIÓŁ

540204

BIZNES NA PLUS

541893

BLITZ

540785

Bosta Green Eco

540963

Bosta Pro Eco

540962

Bó Burger & Fries

540742

Bó Burger & Fries

540791

BROWAR 1896 KROTOSZYN MOCNE
WIELKOPOLSKIE PIWO BROWARU
WIELKOPOLSKIEGO W KROTOSZYNIE

536742

Browar Jagiełło

541463

Bruczek

541858

BUMAR CENTRUM

541900

CALCIGROW

541424

CAllAN

541142

callmed

540011

CARBO-WAGI

541764

Carmax

539980

Celesti

540796

chleb z natury bez glutenu A&J Olejniczak

541116

Coraz Zdrowiej

541421

530936
541104
537579
541870
531078
541817
541659
536289
541776
516364
541724
541880
536946
542109
541468
539917
539923
541727
540722
541664
540237
541292
541539
541540
541871
541570
533371
540853

540895
541723
540941
540932
541250
522760

Nr ZT18/2022

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO
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1

2

1

2

HIMALAYA SALT
HOBEN
HOME-DESIGN24
Honsiu Misiu
hotel investment trends POLAND & CEE
HOTEL TRENDS POLAND & CEE
HumanIT
Hygotex PROTECTION & HYGIENE
I helped make my world BETTER. Today
ilf LUBERDA FAMILY FOUNDATION
INDUSTRIA
INDYKPOL Delika Szynka gotowana z indyka
JACO
Jagiełło
Jaguar
JBB Bałdyga KRÓLEWIECKA EFEKTOWNY
KSZTAŁT PLASTRA IDEALNA DO KANAPEK
Z DODATKIEM DROBIU 100% Polski Kapitał
K&P Medical Group
Kayet ART
Kayet KIDS
Kayet OFFICE
kodano optyk
Kolendrosan R51
Kolendrosan
Konto na teraz BNP Paribas Bank
KRAWCZYK TRADYCJA RODZINNA 1990
KROWIE na ROWIE
KS PROCH 1926
KWIATY.CO
L LATOSZYNIANKA ZDRÓJ 1850
Laser & Nitka KLINIKA ESTETYKI CIAŁA
Enjoy Your Beauty
LCL IT
Lead Group
LINIA PROJEKTOWANIE PRZESTRZENI
LOVINE Beauty excellence
lub tech
LUBI
LYCANNA
M
M.R.
MACALLY
MAGICAL
MARLÉ Home
MARLÉ Home
MEBEL partner
MEBLE NA WYMIAR f JGMEBLESYSTEM
Medical Art Clinic Podhale
Mewcia Ewcia
MIEDZIANA PERŁA
Międzyzdroje miasto gwiazd!

541747
541690
541739
542125
541342
541341
540347
540651
534256
541358
540699
541786
540282
541531
533381

MIODY GRUCZEŃSKIE
MITUDOBRZE
Mix And Mix
MLP GROUP
MLP GROUP
MUCHRZANDA
Multipark
N JOY THE HAPPINESS
nimm 2 Śmiejżelki Kwaśne Gwiazdki
nimm 2 Śmiejżelki Mlekosmici
NK
NOA clinic
NOVA Free Your Design
O!jajo Codziennie na Twoim stole!
ODPORNOŚĆ ECOMER
PANAS SCHODY PODŁOGI DRZWI
PasteLove
pep Polskie ePłatności
pep
Perfekcyjny Styl
pharmind
pharmind
PIERNIKI WROCŁAWSKIE BOMBA LEGNICKA
PIEROGARNIA STOLNICA Ekspress
PIEROGI & ZAPIEKANKI
PIVOTAL
POLSKI KAPITAŁ WOKULSKI
ALKOHOLE KRAFTOWE
POMAGAMY NIE ZIEWAMY
PowerB@nk
promed optyk
PROMYCZEK
Psiakersy
PSYCHOKRATES
RADICALmed PRODUKT SPECJALISTYCZNY
RADICAL KURACJA POBUDZAJĄCA POROST
NOWYCH WŁOSÓW STIMULATING
NEW HAIR GROWTH TREATMENT
RADIO ALEX
Reality Engine
RETINEA PHARMA
RIALTO
RS HAND MADE
RUBICON
Sami Swoi SUPERMARKETY
Sami Swoi SUPERMARKETY
SD Models
SEPAN
SLOW TATRY ZWOLNIJ CELEBRUJ ODDYCHAJ
SLOW TATRY
SMiLEY
SNOVITAL

541892
541901
541833
540515
540516
538962
540154
541959
537532
537533
541853
539017
539922
541437
541352
541317
541905
540482
540481
542086
541740
541741
541779

540775
536728
539081
539082
539083
541762
539554
539553
541700
536526
540851
539203
518021
541760
540755
540826
540820
540841
541157
539979
529069
539681
541270
540709
541147
541427
541268
541269
541114
540858
541894
540819
541826
540818

541656
539981
540067
540042
536286
537210
540801
541909
540859

473348
539897
541647
541718
535478
541281
541327
540654
540657
538300
534422
541471
541472
534508
541680

Nr ZT18/2022

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO
1

SO GASTRO pizza
Sofik
Spermbiome Semen Microbiome Analysis
STOLBUD
SUNSET BULVAR
Sylia
SYLIA
ŚGP INDUSTRIA
ŚNIEŻKA GROUP
Śnieżka michałki vege
ŚWIĘTOKRZYSKA GRUPA PRZEMYSŁOWA
INDUSTRIA
Ta-Da!
TOPINAMBA
Trattoria ORO DI NAPOLI
TRICOMED SA
TrufLove
TYTAN INDUSTRY
universum
Vierna
VYN
WALKER
WARSAW JUMPING

2

541722
540146
541737
477285
541660
540774
540779
540702
540613
539731
540781
540860
541436
540090
540733
541898
541363
541372
541845
540840
541761
540730

78
1

2

WatchMe

542087

webmed

542299

Well.pl

536530

Wisdomic

541649

WISŁA KRAKÓW SPÓŁKA AKCYJNA 1906

540188

WITAMINKA 24

540852

Wizjonerzy Zdrowia

540241

Wolf Bergstrasse

540787

WOODMARK HOUSE

533954

WOZY

540749

YOU ALWAYS WIN WITH RANDAL
THE BRAWLER Randal The BRAWLER SINGLE
MALT TRIPLE DISTILLED IRISH WHISKEY
ORIGINAL BLENDED IRISH WHISKEY SLOWLY
MATURED IN SPECIALY SELECTED OAK
BARRELS IN IRELAND MATURED IN OAK
CACKS Finest & Unique Quality 40% vol.
DISTILLED IN IRELAND 700 ml

530933

ZAKOTWICZONY

539966

Zielone Serce

540240

Ż ŻELAZNY WINNICA

540148

ŻUBRÓWKA NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI
RZEŚKI ROKITNIK

541135

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.
1471583
1487746
1531166
1655112
1655120
1655145
1655219
1655269
1655270
1655272
1655362
1655376
1655377
1655590
1655619
1655746
1655751
1655781

METRO Chef (2022 03 10)
CFE: 26.05.01, 27.05.09,
3, 5, 16, 29, 30, 31,
29.01.13
32, 33,
SYNITI (2022 03 21)
9, 42
NOBIL GEST (2020 04 07, 2020 03 26)
33
SIBERIAN SPIRIT (2022 02 27)
CFE: 25.01.15, 28.05.00, 29.01.14
29, 32, 33
Poppy’s (2022 01 29, 2021 08 01) 3, 5, 29, 32
Peripheral (2022 01 27, 2021 07 27)
14
TERANINO (2022 02 15, 2022 02 07)
33
(2022 01 27)
CFE: 26.13.25
9
HF (2022 01 12)
CFE: 26.04.04, 27.05.22
24, 25
Hi nova (2022 03 09)
CFE: 27.05.01
38
QUTEX (2022 02 11)
CFE: 27.05.17, 29.01.01
25
CEDEVITA (2022 02 17, 2022 02 16)
CFE: 19.03.05, 27.01.01, 27.05.01,
5, 30, 32
29.01.13
CEDEVITA FRESH DOSE OF
5, 30, 32
9 VITAMINS (2022 02 17, 2022 02 16)
ART BEARINGS (2021 12 31)
CFE: 27.05.01, 29.01.04
7, 35
BamBam! (2021 10 06)
CFE: 01.01.10, 01.15.07, 27.05.02, 29.01.15
25
EXTREME-PROTECT DUO
(2022 02 22, 2021 08 26)
CFE: 24.01.15, 26.11.01, 27.05.09, 29.01.15
1, 2
2DY4 (2022 02 18, 2021 09 01)
9, 18, 25
LIQ SKINBAR (2022 02 15)
CFE: 27.05.01
3, 5, 10, 35, 44

1655840
1655841
1655857
1655893
1655953
1655971

1655974

1656212
1656254
1656279
1656363
1656376
1656408
1656472

Ma Mate academy
(2021 12 14, 2021 08 03)
CFE: 26.04.04, 27.05.10
35, 41, 42
THOR (2021 11 30)
CFE: 27.05.17
21
CHAMPIGNONS LEAGUE
30
(2022 02 07, 2021 10 27)
DermaDry Technology
3
(2022 02 09, 2021 10 06)
BITMEX (2021 12 27, 2021 07 01)
36, 41
L EXPRESS (2021 04 02, 2020 10 02)
CFE: 26.01.03,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
27.05.10,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,
29.01.13
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39,
40, 41, 42, 43, 44, 45
COTEKA (2021 09 21, 2021 08 11)
CFE: 26.04.02, 27.05.17,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
29.01.13
10, 11, 16, 17, 19, 20,
21, 22, 24, 27, 28
ME GROUP (2021 11 24, 2021 05 25)
CFE: 27.05.01
7, 9, 11, 16, 35, 37, 40, 41
system technology (2021 11 08)
CFE: 14.01.24, 14.03.21, 26.01.05,
9, 35, 42
26.15.25
new cola (2021 12 02, 2021 11 29)
CFE: 01.01.02, 27.05.07, 29.01.12
32
Crispconut (2022 02 03)
CFE: 03.05.19, 27.05.01, 29.01.15
29
ONCO-SLEEVE (2022 01 21)
10
MAC CARPET S.A.E (2022 01 05)
CFE: 26.11.08, 26.13.25, 27.05.01, 28.01.00
27
Vollgas (2022 03 10)
30

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

Klasa
towarów

Numery międzynarodowego rejestru znaków towarowych

1

2

1

1655746,

1655971,

1655974

2

1655746,

1655971,

1655974

3

1471583,

1655120,

1655781,

1655893,

1655971,

1655974

4

1655971,

1655974

5

1471583,

1655120,

1655376,

1655377,

1655781,

1655971,

1655974

1655974,

1656212
1655974,

1656212,

1656254

6

1655971,

1655974

7

1655590,

1655971,

8

1655971,

1655974

9

1487746,

1655269,

1655751,

1655971,

10

1655781,

1655971,

1655974,

1656376

1655974,

1656212

11

1655971,

12

1655971

13

1655971

14

1655145,

15

1655971

1655971

16

1471583,

1655971,

17

1655971,

1655974

18

1655751,

1655971

19

1655971,

1655974

20

1655971,

1655974

1655974,

21

1655841,

1655971,

22

1655971,

1655974

23

1655971

24

1655270,

1655971,

1655974

25

1655270,

1655362,

1655619,
1656408

1656212

1655974

1655751,

1655971

26

1655971

27

1655971,

1655974,

28

1655971,

1655974

29

1471583,

1655112,

1655120,

1655971,

1656363

30

1471583,

1655376,

1655377,

1655857,

1655971,

1656472
1655971,

31

1471583,

1655971

32

1471583,

1655112,

1655120,

1655376,

1655377,

33

1471583,

1531166,

1655112,

1655219,

1655971

34

1655971

35

1655590,

1655781,

1655840,

1655971,

1656212,

36

1655953,

1655971

37

1655971,

1656212

38

1655272,

1655971

1656254

1656279

Nr ZT18/2022

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO
2

1

39

1655971

40

1655971,

1656212

41

1655840,

1655953,

1655971,

1656212

42

1487746,

1655840,

1655971,

1656254

43

1655971

44

1655781,

45

1655971

1655971

81

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.
534330
535295
523979
537192
538729

EL CORTE INGLES, S.A.
2022 02 02
18, 31
KOZŁOWSKI ARKADIUSZ
2022 02 03
41, 44
PIAGGIO & C. S.P.A.
2022 02 14
35, 37
GSSM WARSAW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2022 03 25
41
EGOIST.DE Fashion GmbH
2022 04 08
18, 25, 42

534681
536183
514011
538365
536095

Maandag Holding B.V.
2022 04 12
35, 41
SAM MARQUES DE L’ETAT DE MONACO
2022 04 11
37
Hatco Corporation
2022 04 14
11, 17
DOLIŃSKA RENATA LADY JESSY
2022 04 20
9, 21, 25, 35, 41
PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA
SPÓŁKA AKCYJNA
2022 04 15
4, 9, 35, 36, 39, 40

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.
1631240

TOYA SPÓŁKA AKCYJNA
2022 03 28

7, 35, 39, 41

SPROSTOWANIE
Nr BUP

Strona

Nr zgłoszenia

Jest

Powinno być

16/2022

45

539763

(531) 26.03.23, 26.11.03, 26.11.25,
26.04.02, 26.04.05, 26.04.16, 24.17.02,
26.07.25, 27.05.01, 29.01.15

(531) 26.03.23, 26.11.03, 26.11.25,
26.04.02, 26.04.05, 26.04.16, 24.17.02,
26.07.25, 27.05.01, 29.01.14

