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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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znaki towarowe
Warszawa, dnia 16 maja 2022 r.

Nr ZT20

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

* – nie podaje się kodu PL

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

500092
(220) 2019 05 22
KIERUS ŁUKASZ WYDAWNICTWO KOBIECE, Białystok
(znak słowno-graficzny)
NIEGRZECZNE KSIĄŻKI

(531) 20.07.01, 27.05.01, 29.01.13, 24.15.01
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy: naukowe, do celów
dydaktycznych, magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, płyty kompaktowe, DVD i inne nośniki nagrań cyfrowych,
16 papier, karton i wyroby z tych materiałów, nie ujęte w innych klasach: afisze, plakaty, broszury informacyjne, biuletyny, czasopisma (periodyki), etykiety z papieru lub kartonu,
formularze (blankiety, druki), gazety, indeksy, skorowidze,
kalendarze, kartki z życzeniami, karty pocztowe, koperty
(artykuły piśmienne), komiksy, książki, materiały drukowane,
materiały piśmienne, nalepki, naklejki (materiały piśmienne),
obrazy i zdjęcia, okładki, obwoluty (artykuły papiernicze),
papier, podręczniki (książki), prospekty, publikacje drukowane, pudełka z papieru lub kartonu, rysunki, szyldy z papieru
lub kartonu, taśmy przylepne do celów papierniczych lub
do użytku domowego, teczki z notatnikiem i przyborami
do pisania [artykuły papiernicze], torby papierowe, ulotki, zakładki do książek, druki, w tym książki i czasopisma, fotografie,
materiały biurowe, materiały z tworzyw sztucznych do pakowania (nie ujęte w innych klasach), 41 nauczanie, kształcenie,
rozrywka, usługi w zakresie sportu i kultury, 42 badania oraz
usługi - naukowe i techniczne.
510680
(220) 2020 02 26
KERANISS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) ZUPA POLANA
(510), (511) 29 zupy, zupy bisque, zupy błyskawiczne,
zupy w puszkach, zupy w proszku, błyskawiczne zupy
miso, zupy z makaronem, zupy (składniki do sporządzania -), zupy i wywary, ekstrakty mięsne, oleje spożywcze,
przetworzone wodorosty spożywcze, pasty spożywcze
wytworzone z mięsa, suszone wodorosty spożywcze
[hoshi-wakame], soja konserwowa do użytku spożywczego, 35 usługi sprzedaży, reklamy i promocji żywności
w tym usługi sklepu detalicznego w odniesieniu do żywności, 43 obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem,
produktami i transportem, obsługa gastronomiczna
z własnym zapleczem, produktami i transportem (catering), usługi restauracyjne, usługi mobilnych restauracji,
restauracje z grillem, restauracje dla turystów, usługi restauracji hiszpańskich, usługi restauracji japońskich, usługi restauracji washoku, usługi restauracji fast-food, usługi
(210)
(731)

restauracji szybkiej obsługi, usługi restauracji serwujących
tempurę, usługi restauracji sprzedających sushi, restauracje samoobsługowe, usługi barów i restauracji, udzielanie
informacji dotyczących restauracji, rezerwacja stolików
w restauracjach, informacja o usługach restauracyjnych,
usługi w zakresie restauracji [brasserie], restauracje oferujące dania na wynos restauracje serwujące wykwintne
artykuły spożywcze, usługi restauracji z daniami ramen,
dokonywanie rezerwacji restauracji i posiłków, udostępnianie opinii na temat restauracji, usługi restauracyjne
łącznie z wyszynkiem.
511706
(220) 2020 03 20
TUBĄDZIN MANAGEMENT GROUP
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Cedrowice-Parcela
(540) (znak słowny)
(540) MODERN BASALT
(510), (511) 35 agencje importowo-eksportowe, agencje
informacji handlowej, agencje reklamowe, dystrybucja
materiałów reklamowych, komputerowe zarządzanie plikami, pozyskiwanie i systematyzacja danych do komputerowych baz danych, organizowanie wystaw w celach
handlowych lub reklamowych, wyszukiwanie informacji
w plikach komputerowych dla osób trzecich, pokazy towarów, promocja sprzedaży dla osób trzecich, reklama
za pośrednictwem sieci komputerowej, reklamy, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, wyszukiwanie
w komputerowych bazach danych, usługi zaopatrzenia
osób trzecich jako zakupy produktów usług dla innych
przedsiębiorstw, zarządzanie zbiorami informatycznymi,
zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów
pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupować te
towary na stronie internetowej dotyczącej sprzedaży
produktów przemysłowych, materiałów budowlanych,
artykułów gospodarstwa domowego, kamieni budowlanych, wyrobów kamieniarstwa, płytek, płytek ceramicznych, płytek ściennych, terakoty, podłóg, pokryć
dla budownictwa, kamieni, części instalacji sanitarnych,
instalacji i aparatur sanitarnych, zgrupowanie na rzecz
osób trzecich różnych towarów pozwalające nabywcy
wygodnie oglądać i kupować te towary w sklepie lub
hurtowni z produktami przemysłowymi, materiałami
budowlanymi, artykułami gospodarstwa domowego,
kamieniami budowlanymi, wyrobami kamieniarstwa,
płytkami, płytkami ceramicznymi, płytkami ściennymi,
terakotą, podłogami, pokryciami dla budownictwa, kamieniami, częściami instalacji sanitarnych, instalacjami
i aparaturą sanitarną.
(210)
(731)

(210)
(731)

524640
(220) 2021 02 12
GREEN ECO POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piotrków Trybunalski

Nr ZT20/2022
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GRUNT TO WARZYWA

(531) 26.11.03, 26.11.09, 26.11.25, 27.05.01, 29.01.03
(510), (511) 38 Zapewnianie dostępu do witryn elektronicznych, blogów internetowych, sieci komputerowych z zakresu uprawy i wykorzystania warzyw, zapewnianie dostępu
do baz danych z zakresu uprawy i wykorzystania warzyw,
zapewnianie użytkownikom dostępu do wyszukiwarek internetowych, forów internetowych, linii czatowych oraz telewizji internetowej zajmujących się uprawą i wykorzystaniem
warzyw, 41 Prowadzenie warsztatów z zakresu uprawy i wykorzystania warzyw [szkolenia], Szkolenie i instruktaż z zakresu uprawy i wykorzystania warzyw, Organizowanie seminariów dotyczących szkoleń z zakresu uprawy i wykorzystania
warzyw, Organizowanie konferencji dotyczących szkoleń
z zakresu uprawy i wykorzystania warzyw, Szkolenie za pośrednictwem mediów radiowo-telewizyjnych, Nauczanie
i doradztwo w zakresie uprawy i wykorzystywania warzyw,
Dostarczanie rozrywki i usług edukacyjnych za pośrednictwem radia, telewizji, Internetu.
(210) 525747
(220) 2021 03 09
(731) WIEREMIEJCZUK JOLANTA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) VITACEMINA
(510), (511) 5 Suplementy diety, Leki.
(210) 533913
(220) 2021 09 14
(731) KSIĄŻEK CLAUDIA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) KSIĄŻEK HOLDING
(510), (511) 35 Badania biznesowe, Badania dotyczące
działalności gospodarczej, Badania opinii publicznej, Badania rynkowe, Doradztwo w zakresie organizacji działalności gospodarczej, Doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, Doradztwo
w zakresie zarządzania biznesem, Dostarczanie informacji dotyczących kontaktów handlowych i biznesowych,
Marketing w ramach wydawania oprogramowania, Negocjowanie i rozliczanie transakcji handlowych dla osób
trzecich, Negocjowanie umów biznesowych dla osób
trzecich, Outsourcing [doradztwo biznesowe], Pomoc
przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub
handlowymi, Pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, Profilowanie konsumentów do celów komercyjnych lub marketingowych, Promocja sprzedaży dla osób
trzecich, Usługi doradcze w zarządzaniu działalnością
gospodarczą, Usługi doradztwa w zakresie działalności
gospodarczej, Usługi ekspertów w zakresie efektywności biznesowej, Usługi marketingowe, Usługi pośrednictwa biznesowego dotyczące kontaktowania ze sobą
potencjalnych inwestorów prywatnych z przedsiębior-
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cami potrzebującymi finansowania, Usługi pośrednictwa
biznesowego związane z kojarzeniem profesjonalistów
o zróżnicowanych profilach z klientami, Zarządzanie
działalnością gospodarczą w zakresie projektów budowlanych, Reklama, zarządzanie, organizacja i administracja
w biznesie, prace biurowe, usługi reklamowe, Zarządzanie w działalności handlowej, Administrowanie działalności handlowej, Prace biurowe: tworzenie i dystrybucja
materiałów reklamowych (np. plakatów, druków, broszur, ulotek reklamowych, materiałów piśmienniczych,
prospektów, statutów), materiały reklamowe (uaktualnianie), reklama za pośrednictwem sieci komputerowej,
reklamy prasowe, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne,
usługi w zakresie rozpowszechniania ogłoszeń reklamowych, usługi w zakresie badania rynku i opinii publicznej,
36 Doradztwo w sprawach finansowych, Inwestycje finansowe, Inwestycje kapitałowe, Leasing finansowy, Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, Usługi finansowania, Wycena finansowa nieruchomości, Zarządzanie
nieruchomością, Usługi bankowe, Usługi ubezpieczeniowe, Usługi związane z majątkiem nieruchomym, Usługi
finansowe, Usługi monetarne: tworzenie funduszy inwestycyjnych, zarządzanie funduszami inwestycyjnymi,
reprezentowanie funduszy inwestycyjnych, doradztwo
w sprawach finansowych, doradztwo w zakresie obrotu
papierami wartościowymi, doradztwo w zakresie funduszy inwestycyjnych, pośrednictwo w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
utworzonych przez inne towarzystwa lub tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych, pełnienie funkcji przedstawiciela funduszy zagranicznych, dystrybucja funduszy
inwestycyjnych, inwestowanie na rynku kapitałowym, zarządzanie zbiorczym portfelem papierów wartościowym
na zlecenie, zarządzanie aktywami na zlecenie, badanie
rynku w sektorze finansowo-inwestycyjnym, usługi deweloperskie w zakresie: organizacji i zarządzania finansowaniem przedsięwzięć inwestycyjnych polegających
na budowie i/lub przygotowaniu obiektów mieszkalnych
i niemieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży, wynajmowania, użyczania, pośrednictwa w sprawach kupna,
sprzedaży, najmu budynków, lokali i powierzchni użytkowej, doradztwo w zakresie zarządzania i administrowania obiektami mieszkalnymi i zespołami osiedlowymi,
wyceny nieruchomości, wynajmowania i/lub dzierżawy
nieruchomości, lokali mieszkalnych i powierzchni użytkowej, zarządzania i administrowania nieruchomościami,
lokalami, powierzchnią użytkową, usługi wyszukiwania
i formalnego przygotowywania terenów i nieruchomości
celem ich pozyskania dla budownictwa mieszkalnego,
42 Naukowe i techniczne usługi i badania oraz ich projektowanie, analiza przemysłowa, badania przemysłowe
i usługi w zakresie projektowania przemysłowego, usługi
kontroli jakości i uwierzytelniania, projektowanie i rozwój
komputerowego sprzętu i oprogramowania, usługi deweloperskie w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego, architektonicznego i technologicznego, projektowanie konstrukcji, budynków, wykonywanie badań,
ekspertyz, opinii i analiz technicznych w zakresie budownictwa, usługi w zakresie architektury, planowania urbanistycznego, badania, ekspertyzy i pomiary geologiczne,
geodezyjne i kartograficzne oraz pomiary podwykonawcze dotyczące inwestycji, ekspertyzy inżynieryjne, badania techniczne, doradztwo w zakresie ochrony środowiska, dekoracja wnętrz, planowanie urbanistyczne, pomiary terenu, projektowanie osiedli, informacja o powyższych
usługach, projektowanie budowlane, 45 Usługi prawne,
Usługi w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i ochro-
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ny osób i mienia, Prywatne i społeczne usługi świadczone przez osoby trzecie w celu zaspokojenia potrzeb poszczególnego osób, Audyty zgodności z prawem, Badania
prawne, Doradztwo w zakresie własności intelektualnej,
Usługi alternatywnego rozwiązywania sporów, usługi arbitrażowe, Usługi monitorowania prawnego, Usługi prawne związane z negocjacją kontraktów dla osób trzecich,
Zarządzanie prawami autorskimi.
(210) 534126
(220) 2021 09 17
(731) DANIELSKI JAROSŁAW, Płock
(540) (znak słowny)
(540) Fortlook
(510), (511) 6 metalowe panele ogrodzeniowe, metalowe furtki do ogrodzeń, bramy metalowe, słupki
ogrodzeniowe metalowe oraz akcesoria (drobne wyroby metalowe) tj.: obejmy metalowe, daszki z metalu,
ceowniki metalowe, metalowe łączniki do ogrodzeń,
35 Usługi prowadzenia sprzedaży w sklepie i/lub hurtowni następujących towarów: panele ogrodzeniowe,
furtki do ogrodzeń, bramy, słupki ogrodzeniowe oraz
akcesoria, tj.: obejmy, daszki, ceowniki, podmurówki
i łączniki do ogrodzeń.
(210) 534887
(220) 2021 10 06
(731) SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski
(540) (znak słowny)
(540) CHRUP’US
(510), (511) 29 Mięso, wędliny, wyroby z mięsa, wyroby
na bazie mięsa, dania gotowe na bazie mięsa, jaja, ryby,
owoce morza nieżywe, zupy, dania gotowe na bazie warzyw, warzywa przetworzone, przekąski warzywne, pasty
warzywne, przetwory warzywne, mleko, produkty mleczne, nabiał, sery białe, sery żółte, desery mleczne i na bazie
mleka, dania gotowe na bazie mleka, białko do celów kulinarnych, chipsy ziemniaczane, chipsy mięsne, dipy, ekstrakty mięsne, ekstrakty warzywne, ekstrakty do zup, konserwy
mięsne, oleje i tłuszcze jadalne.
(210) 535181
(220) 2021 10 13
(731) ALKALOID AD Skopje, Skopje, MK
(540) (znak słowny)
(540) LEFISYO
(510), (511) 5 Preparaty farmaceutyczne, w tym leki stosowane w uzależnieniu od opioidów, Preparaty uśmierzające ból, Opioidowe leki przeciwbólowe, wszystkie
wyżej wymienione towary ograniczone do produktów
dla ludzi i żaden z wyżej wymienionych towarów w dziedzinie weterynarii.
535609
(220) 2021 10 21
EXECUTIVE EDUCATION CENTER SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Queen Hedvig Academy
(510), (511) 41 Usługi szkoleniowe, nauczanie, organizacja
szkoleń.

(210)
(731)

(210) 536284
(220) 2021 11 09
(731) SZCZEPAŃSKI MIROSŁAW, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)

Nr ZT20/2022

(540) Bee Bee Goods

(531) 27.05.01, 29.01.15, 03.13.04, 03.13.24, 26.01.15
(510), (511) 5 Suplementy diety zawierające mleczko
pszczele, Mleczko pszczele do celów farmaceutycznych,
Pyłek pszczeli stosowany jako suplement diety, Mleczko
pszczele do celów medycznych, Suplement diety, Probiotyki (suplementy), Suplementy ziołowe, Preparaty witaminowe, Preparaty farmaceutyczne, Preparaty medyczne,
9 Mobilne aplikacje, Oprogramowanie, 20 Ule, Zaczątki
plastrów do uli, Ramki na plastry miodu do uli, 30 Propolis
(kit pszczeli), Pyłek pszczeli, Mleczko pszczele, Kit pszczeli, Cukry, naturalne słodziki, polewy cukiernicze i nadzienia, produkty pszczele, Wosk pszczeli, Miód pszczeli, Jad
pszczeli, Pierzga pszczela, Produkty pszczele, Przetwory
z miodu i/lub na bazie miodu będące artykułami spożywczymi, Wyroby cukiernicze na bazie miodu, Produkty
spożywcze i napoje zawierające miód (nielecznicze), Naturalne produkty wytwarzane przez pszczoły wchodzący
w skład artykułów spożywczych lub będące artykułami
spożywczymi przeznaczone do spożycia i/lub polepszenia
walorów smakowych artykułów spożywczych, 31 Pyłek
kwiatowy (materiał surowy), Pyłek pszczeli (materiał surowy), Pyłek pszczeli jako surowiec do użytku przemysłowego, Żywe zwierzęta, Matki pszczele, rodziny pszczele,
Części składowe rodziny pszczelej: jaja pszczele, trutowe,
czerw, nasienie trutni, 44 Usługi medyczne, Kliniki medyczne, Usługi pszczelarskie, Badania medyczne, Usługi
medyczne w zakresie apiterapii, Aromaterapia, Wynajem
uli, hodowla pszczół, Uloterapia.
536469
(220) 2021 11 17
FOODX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GHOST BURGER

(210)
(731)

Nr ZT20/2022
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(531)

27.05.01, 27.05.09, 27.05.17, 26.02.07, 26.04.02, 26.04.04,
26.04.05, 26.04.06
(510), (511) 25 Odzież, Ubrania codzienne, Koszulki polo, Koszulki z krótkim rękawem, Koszulki bez rękawów, Bluzy, Kurtki, 43 Usługi restauracyjne.
536470
(220) 2021 11 17
FOODX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VEGAN PIZZA CLUB

(210)
(731)

27.05.01, 27.05.02, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.11,
27.05.17, 26.01.01, 26.01.04, 26.01.18, 26.01.19, 26.01.21,
26.01.22
(510), (511) 25 Odzież, Ubrania codzienne, Koszulki polo, Koszulki z krótkim rękawem, Koszulki bez rękawów, Bluzy, Kurtki, 43 Usługi restauracyjne.
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538020
(220) 2021 10 21
EXECUTIVE EDUCATION CENTER SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Hedvig
(510), (511) 41 Usługi szkoleniowe, nauczanie, organizacja
szkoleń.
(210)
(731)

538698
(220) 2022 01 14
REGIONALNY OŚRODEK EDUKACJI EKOLOGICZNEJ
W PRZYSIEKU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Przysiek
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Eko-Czar KUJAWSKO-POMORSKI OŚRODEK EDUKACJI
EKOLOGICZNEJ I OCHRONY BIORÓŻNORODNOŚCI
(210)
(731)

(531)

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

536529
(220) 2021 11 15
PERKOWSKI JAN BOLESŁAW, Choroszcz
(znak słowno-graficzny)
z sercem do ludzi

(531) 29.01.12, 27.05.05, 26.11.02, 26.11.12, 02.09.01
(510), (511) 35 Badania w zakresie public relations, Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, Opracowanie
i realizacja planów i koncepcji medialnych i reklamowych,
36 Gromadzenie funduszy i sponsorowanie finansowe,
41 Szkolenia edukacyjne, Kursy szkoleniowe, Usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, Usługi szkoleniowe w zakresie
zdrowia i bezpieczeństwa, 44 Usługi charytatywne w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi.
(210) 536651
(220) 2021 11 19
(731) SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski
(540) (znak słowny)
(540) BOROWIACKIE
(510), (511) 29 Mięso, wędliny, wyroby z mięsa, wyroby
na bazie mięsa, dania gotowe na bazie mięsa, jaja, ryby, owoce morza, zupy, dania gotowe na bazie warzyw, warzywa,
przekąski warzywne, Pasty warzywne, przetwory warzywne,
mleko, produkty mleczne, nabiał, sery białe, sery żółte, desery
mleczne i na bazie mleka, dania gotowe na bazie mleka, białko do celów kulinarnych, chipsy ziemniaczane, chipsy mięsne,
chipsy mięsne, dipy, sosy, ekstrakty mięsne, ekstrakty warzywne, ekstrakty do zup, konserwy, oleje i tłuszcze jadalne.

(531) 05.01.13, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 Usługi edukacyjne, Usługi edukacyjne dla
dorosłych dotyczące zagadnień środowiskowych, Usługi
edukacyjne w zakresie ekologii, 43 Usługi hotelowe, Usługi
zaopatrzenia w żywność i napoje, Udostępnianie zakwaterowania tymczasowego.
(210)
(731)
(540)
(540)

538896
(220) 2022 01 20
BIAŁAS KAZIMIERZ FIRMA ARKAN, Tarnów
(znak słowno-graficzny)
ARKAN

(531) 27.05.01, 26.03.04, 26.03.23, 27.05.23, 26.05.01
(510), (511) 6 Metale nieszlachetne i ich stopy, 37 Usługi
budowlane, Naprawy, Usługi instalacyjne, 40 Obróbka materiałów.
538957
(220) 2022 01 21
TYRON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kluczbork
(540) (znak słowno-graficzny)

(210)
(731)
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(540) nowoczesny styropian tyron

(531) 26.04.02, 26.11.02, 26.11.12, 27.05.05, 27.05.24, 29.01.12
(510), (511) 17 Styropian - niemetalowy materiał budowlany
do izolacji cieplnej w budownictwie.
538958
(220) 2022 01 21
TYRON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kluczbork
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) nowoczesny styropian tyron

(210)
(731)

(531) 26.11.02, 26.11.12, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 17 Styropian - niemetalowy materiał budowlany
do izolacji cieplnej w budownictwie.
538960
(220) 2022 01 21
TYRON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kluczbork
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) nowoczesny styropian tyron
(210)
(731)

(531) 26.11.02, 26.11.12, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 17 Styropian - niemetalowy materiał budowlany
do izolacji cieplnej w budownictwie.
(210) 539308
(220) 2022 02 01
(731) BORUTA BARTŁOMIEJ, Cieszyn
(540) (znak słowny)
(540) BORUTA
(510), (511) 30 Ketchup, ostre sosy, Kawa, herbata, kakao,
kawa nienaturalna, Ryż, Tapioka i sago, Mąka i produkty zbożowe, Chleb, Wyroby cukiernicze i słodycze, Lody, Cukier,
miód, melasa (syropy), Proszek do pieczenia, Sól, Musztarda,
Ocet, sosy (przyprawy), Przyprawy, Lód, Dania gotowe i przekąski na bazie ziaren, zbóż, mąki i sezamu, Krakersy, Kluski,
knedle, naleśniki, Potrawy na bazie makaronu, ryżu i zbóż,
Ciasta i ciastka, Kanapki, Pizza, Mieszanki przypraw, Marynaty, Sosy, Pikantne sosy, Pasty, Ketchupy, Dodatki smakowe, Wypieki, Wyroby cukiernicze, Czekolada, Desery, Cukry,
naturalne słodziki, Polewy cukiernicze i nadzienia, Produkty
pszczele, Lody spożywcze, mrożone jogurty i sorbety, Kawa,

Nr ZT20/2022

herbata, kakao i namiastki tych towarów, Skrobia i wyroby
ze skrobi, Preparaty do pieczenia, Ciasto do pieczenia, gotowania i smażenia oraz mieszanki do jego przygotowywania, Suche i świeże makarony, kluski i pierogi, Zagęszczacze
naturalne do gotowania żywności, Aromaty do ciast, Aromaty do żywności, Koncentraty warzywne stosowane jako
przyprawy, Produkty na bazie czekolady, Polewy do lodów,
Zioła suszone, Aromaty kawowe, Czekolada pitna, Czekoladki, Wyroby z kakao, Syrop czekoladowy, Chipsy [produkty zbożowe], Chrupki zbożowe, Hot dogi (gotowe), Gotowe
produkty spożywcze w postaci sosów, Lasagne, Placki, Przekąski składające się z produktów zbożowych, Sushi, Tortille,
Spody do pizzy, Wyroby czekoladowe, Słodycze, Wyroby
ciastkarskie, Pieczywo, Cukry, naturalne słodziki, polewy
cukiernicze i nadzienia, produkty pszczele, Sól, przyprawy
i dodatki smakowe, Lód, lody spożywcze, mrożone jogurty
i sorbety, Ziarna przetworzone, skrobia i wyroby z tych towarów, preparaty do pieczenia i drożdże, Pikantne sosy, czatnej
i pasty, Chemiczne przyprawy kuchenne, Chrzan [sos przyprawowy], Curry [przyprawa], Czerwona papryka w proszku [gochutgaru], Czosnek mielony [przyprawa], Destylaty
dymowe z drewna, służące do nadawania żywności smaku,
Dodatki smakowe do zup, Dodatki smakowe i przyprawy,
Dodatki smakowe w postaci zagęszczonych sosów, Dodatki
smakowe z mięsa, Dodatki smakowe z ryb, Dodatki smakowe z warzyw [inne niż olejki eteryczne], Ekstrakty przypraw,
Ekstrakty stosowane jako dodatki smakowe [inne niż olejki
eteryczne], Esencje do artykułów żywnościowych, inne niż
esencje eteryczne i olejki eteryczne, Harissa [przyprawa], Imbir [przyprawa], Japoński chrzan bardzo pikantny w proszku
(wasabi w proszku), Kolendra suszona, Kurkuma, Mieszanka
przypraw do sosu mięsnego [sloppy joe], Marynaty zawierające zioła, Marynaty zawierające przyprawy, Mieszanki
przypraw do curry, Mieszanki przypraw do gulaszu, Mieszanki przypraw do nacierania, Mieszanki przypraw suszonych
do gulaszu, Musztarda w proszku spożywcza, Nasiona kminku do użytku jako przyprawa, Ocet, Octy, Olej chili do użytku
jako przyprawa, Ostra sproszkowana papryka [przyprawa],
Panierki z przyprawami do mięs, ryb, drobiu, Papryka chilli
sproszkowana, Papryka [przyprawy], Pasta imbirowa [przyprawa], Pieprz, Pieprzowy ocet, Preparaty przyprawowe,
Preparaty musztardowe do żywności, Przetworzone nasiona
do użytku jako przyprawa, Przygotowany chrzan [przyprawa], Przyprawa do taco, Przyprawa na bazie suszonych fig,
Przyprawy do pieczenia, Przyprawy do pizzy, Przyprawy
do żywności, Przyprawy korzenne, Przyprawy spożywcze,
Przyprawy suche, Przyprawy w proszku, Przyprawy smakowe (sosy, marynaty), Słone sosy, Słone aromaty spożywcze
do żywności [inne niż olejki eteryczne], Sos [jadalny], Sos żurawinowy [przyprawa], Sosy [przyprawy], Sosy rybne, Zioła
do celów spożywczych, Zioła konserwowane, Ziele angielskie, Ziołowe aromaty do przyrządzania napojów, Zioła konserwowane [przyprawy], Zioła przetworzone.
(210) 539318
(220) 2022 02 01
(731) BORUTA BARTŁOMIEJ, Cieszyn
(540) (znak słowny)
(540) PRZEDPIEKLE BORUTY
(510), (511) 35 Sprzedaż detaliczna, sprzedaż hurtowa oraz
sprzedaż za pośrednictwem Internetu (sprzedaż on-line), sprzedaż wysyłkowa, sprzedaż katalogowa, sprzedaż na podstawie zamówień telefonicznych następujących towarów:
odzież, obuwie, nakrycia głowy, środki perfumeryjne, kosmetyki, urządzenia kosmetyczne, urządzenia do pielęgnacji ciała i urody, okulary, okulary przeciwsłoneczne, oprawki
do okularów, akcesoria do okularów i łańcuszki do okularów,

Nr ZT20/2022
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sznurki, etui na okulary, breloki do kluczy, wyroby jubilerskie,
biżuteria, zegarki, zegary, przyrządy chronometryczne, torby, torebki, aktówki, etui, portfele, portmonetki, etui na wizytówki, paski, walizy i torby, podróżne, parasole, artykuły
dekoracyjne do wnętrz, figurki rzeźby: drewniane, szklane,
kamienna, plastikowe oraz ceramiczne, przybory kuchenne
i gospodarstwa domowego, naczynia, kubki, oświetlenie,
artykuły dekoracyjne, wyroby szklane, porcelanowe i ceramiczne, tekstylia i wyroby włókiennicze, ręczniki, świeczki,
publikacje elektroniczne, publikacje multimedialne, audiobooki, gry komputerowe, książki, albumy, materiały piśmienne, artykuły piśmienne, gry, zabawki, artykuły sportowe,
pamięci zewnętrzne USB, pendrivy, sprzęt radiowy i telewizyjny, sprzęt audiowizualny, sprzęt komputerowy i akcesoria,
telefony i sprzęt telekomunikacyjny, akcesoria telefoniczne,
artykuły spożywcze, przyprawy, sosy, keczupy, napoje, napoje alkoholowe, produkty rolne, kwiaty, czekolady, kawa,
kakao, napoje, tytoń, wyroby tytoniowe, przybory dla palaczy, etui, futerały i torby na: komputery, laptopy, notebooki,
sprzęt fotograficzny i kamery filmowe, telefony, smartfony,
tablety i sprzęt telekomunikacyjny i audiowizualny, pojazdy,
rowery, Usługi systematyzacji, sortowania i kompilacji danych
w komputerowych bazach danych, Komputerowe zarządzanie plikami, Wyszukiwanie informacji w bazach i plikach
komputerowych, Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, Usługi aukcyjne, Administrowanie i organizacja usług
sprzedaży wysyłkowej, Pomoc w prowadzeniu działalności
gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością
gospodarczą, Usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe, Administrowanie sprzedażą, Agencje eksportowe i importowe, Elektroniczne przetwarzanie zamówień, Handlowe
informacje i porady udzielane konsumentom w wyborze
towarów i usług, Organizacja i przeprowadzanie pchlich
targów, Produkcja programów typu telezakupy, Usługi zarządzania sprzedażą, Zapewnianie platformy internetowej
dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, Doradztwo,
konsultacje i pomoc w zakresie reklamy, marketingu i promocji, Dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych, Oferowanie i wynajem przestrzeni
reklamowej, czasu reklamowego i mediów na reklamy, Udostępnianie powierzchni reklamowej, czasu reklamowego
i mediów, Usługi public relations, Usługi w zakresie targów
i wystaw handlowych, Usługi w zakresie wystaw i prezentacji
produktów, Doradztwo i konsultacje w zakresie działalności
gospodarczej, Zarządzanie zasobami ludzkimi i usługi rekrutacji personelu, Biznesowe usługi doradcze i konsultacyjne,
Impresariat w działalności artystycznej, 41 Muzea, Prezentowanie wystaw muzealnych, Działalność wystawiennicza,
Prowadzenie muzeów, Udostępnianie obiektów i sprzętu
muzealnego, Udostępnianie obiektów i sprzętu muzealnego
na wystawy, Udostępnianie obiektów i sprzętu na potrzeby
tematycznych parków rozrywki, Usługi kustoszy muzeów,
Usługi muzeów [wystawy], Wystawy muzealne, Zapewnianie sprzętu, obiektów i usług muzealnych, Usługi świadczone przez muzea, Parki i miasteczka rozrywki i tematyczne,
Usługi w zakresie nauczania, kształcenia i rozrywki oraz w zakresie działalności sportowej i kulturalnej, Usługi w zakresie
informacji o edukacji, rekreacji oraz o imprezach kulturalnych
i rozrywkowych, Usługi rezerwacji biletów na atrakcje i wydarzenia edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, Organizowanie
konferencji, wystaw i konkursów, Produkcja nagrań audio
i video oraz produkcja multimedialna i usługi fotograficzne,
Usługi edukacyjne i instruktażowe, Usługi w zakresie przedstawień na żywo, Usługi placów zabaw, Organizacja i prowadzenie nauczania, obozów edukacyjnych, wakacyjnych
i sportowych, kongresów, konferencji, sympozjów, zjazdów,
seminariów, konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych,
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loterii, wystaw o charakterze kulturalnym i edukacyjnym,
zawodów sportowych, festiwali, imprez plenerowych, imprez kulturalnych, artystycznych i rozrywkowych, Prowadzenie bibliotek, muzeów, parków rozrywki, kin, teatrów,
Wynajmowanie stadionów, sal sportowych, kinowych i widowiskowych, Usługi wydawnicze, publikowanie tekstów,
działalność poligraficzna i wydawnicza, reprodukcja zapisanych nośników informacji, publikacja elektroniczna on-line
książek, periodyków, czasopism, nagrań audio i audio-wideo,
produkcja filmów, Tłumaczenia, Usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, Edukacja, rozrywka i sport, Publikowanie,
sprawozdawczość i pisanie tekstów, Muzea [usługi -] [wystawy], Parki i miasteczka rozrywki i tematyczne, zoo i muzea,
Udostępnianie obiektów i sprzętu muzealnego do prezentacji, Udostępnianie obiektów muzealnych (pokazy, wystawy), Usługi sportowe i w zakresie fitnessu, Usługi wynajmu
związane ze sprzętem i obiektami dla edukacji, rozrywki,
sportu i kultury, Administrowanie [organizacja] teleturniejami, Administrowanie [organizacja] usługami rozrywkowymi, Administrowanie [organizacja] działalnością kulturalną,
Biblioteki, Biura rezerwacji w zakresie rozrywki, Centra rozrywki, Dyskoteki, Dostarczanie filmów, nie do pobrania, przy
pomocy usług typu transmisja wideo na żądanie, Escape
room [rozrywka], Dystrybucja filmów, Goszczenie lig fantasy
sports, Gry losowe, Impresariat artystyczny, Imprezy kulturalne, Imprezy taneczne, Organizacja gier, Organizowanie gier
i konkursów, Organizowanie i obsługa konferencji, Organizowanie konkursów artystycznych, Organizowanie konkursów
edukacyjnych, Usługi organizowania quizów, Usługi kulturalne, edukacyjne lub rozrywkowe świadczone przez galerie
sztuki, informacja o ww usługach.
539418
(220) 2022 02 02
SMĘTEK & PIEKARSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) VELITAR
(510), (511) 36 Usługi deweloperskie w zakresie: organizacji
i zarządzania finansowaniem przedsięwzięć inwestycyjnych
polegających na budowie i/lub przygotowaniu obiektów
mieszkalnych i niemieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży, wynajmowania, użyczania, pośrednictwa w sprawach
kupna, sprzedaży, najmu budynków, lokali i powierzchni
użytkowej, doradztwo w zakresie zarządzania i administrowania obiektami mieszkalnymi i zespołami osiedlowymi,
wyceny nieruchomości, wynajmowania i/lub dzierżawy nieruchomości, lokali mieszkalnych i powierzchni użytkowej,
zarządzania i administrowania nieruchomościami, lokalami,
powierzchnią użytkową, usługi wyszukiwania i formalnego
przygotowywania terenów i nieruchomości celem ich pozyskania dla budownictwa mieszkalnego, usługi wynajmu,
kupna i sprzedaży budynków, lokali i powierzchni użytkowej,
pośrednictwo finansowe, usługi kredytowania, doradztwo
inwestycyjne, doradztwo finansowe, usługi w zakresie doradztwa w zarządzaniu i administrowaniu nieruchomościami, obiektami mieszkalnymi i zespołami osiedlowymi, sprzedaży domów, lokali mieszkalnych i użytkowych, informacja
o powyższych usługach, 37 Usługi deweloperskie w zakresie
budownictwa, w tym usługi związane z pracami wykonawczymi obiektów budowlanych, nadzór budowlany, usługi
remontowe, naprawy obiektów, restauracja budynków,
konserwacja obiektów budowlano-mieszkaniowych, budowanie lokali mieszkalnych i osiedli mieszkaniowych wraz
z infrastrukturą, roboty ziemne, wykonywanie robót ogólnobudowlanych, konstrukcyjnych i montażowych, usługi
związane z rozbiórką i burzeniem obiektów, usługi związane
(210)
(731)
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z wykonywaniem wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich, wykonywanie instalacji elektrycznych budynków i budowli, wykonywanie instalacji elektrycznych sygnalizacyjnych, instalowanie dźwigów osobowych i towarowych oraz
ruchomych schodów, wykonywanie pozostałych instalacji
elektrycznych, ogrzewania i wentylacyjnych, instalacji wodnokanalizacyjnych, instalacji gazowych, wynajem sprzętu
budowlanego i burzącego wraz z obsługą operatorską, doradztwo budowlane, informacja o powyższych usługach.
539423
(220) 2022 02 03
WISŁA KRAKÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WISŁA KRAKÓW
(210)
(731)

(531) 26.03.04, 27.05.01, 29.01.04, 29.01.08
(510), (511) 36 Wynajem nieruchomości.
539635
(220) 2022 02 09
MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACYJNY SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opole
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MZK Sp. z o.o. OPOLE zawsze po drodze Miejski
Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o. w Opolu

(210)
(731)

(531) 06.07.01, 06.07.05, 27.05.01, 29.01.01, 29.01.06
(510), (511) 35 Reklama i marketing, Dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych, Dostarczanie informacji marketingowych za pośrednictwem
stron internetowych, Reklama radiowa, Reklama zewnętrzna,
Promocja [reklama] podróży, Reklama w czasopismach, broszurach i gazetach, Reklama związana z transportem i dostawą, Reklama za pośrednictwem mediów elektronicznych,
w szczególności Internetu, 39 Dostarczanie biletów w celu
umożliwienia ich posiadaczom podróży, Organizacja transportu osobowego na rzecz osób trzecich za pośrednictwem
aplikacji, Organizowanie podróży autobusem, Planowanie
i organizowanie podróży, Pasażerski transport samochodowy, Transport pasażerów autobusami, Transport lądowy
podróżnych, Usługi kierowców, Usługi autokarów pasażerskich, Usługi transportu drogowego dla pasażerów, Usługi
w zakresie organizowania transportu podróżnych, Wynajem
pojazdów z kierowcą, Usługi w zakresie udzielania informacji
na temat rozkładu jazdy związanego z podróżowaniem.
(210)
(731)
(540)
(540)

539638
(220) 2022 02 08
SOŁTYSIAK URSZULA, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
AGRI+EKO+INFO

(531) 05.05.03, 05.05.20, 24.17.05, 27.05.01
(510), (511) 41 Przekazywanie know-how, Szkolenia.

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

Nr ZT20/2022

539639
(220) 2022 02 08
PRUS BARTŁOMIEJ GRUPA VISIT, Katowice
(znak słowno-graficzny)
visit zakopane

(531) 03.04.11, 03.04.26, 27.05.01, 29.01.03, 29.01.06
(510), (511) 36 Usługi agencji nieruchomości dotyczące
sprzedaży i wynajmu nieruchomości, Usługi najmu krótkoterminowego, Usługi agencji pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, Zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi
i użytkowymi.
(210) 539647
(220) 2022 02 09
(731) Federal-Mogul Friction Products Limited, Cardiff, GB
(540) (znak słowny)
(540) VERATRAC
(510), (511) 12 Hamulce do pojazdów, Zestawy hamulcowe
do pojazdów, Elementy do hamulców do pojazdów, Systemy
hamulcowe do pojazdów, Segmenty hamulcowe do pojazdów, Tarcze hamulcowe do pojazdów, Płytki cierne hamulca
do pojazdów, Dźwignie hamulcowe do pojazdów, Przewody
hamulcowe do pojazdów, Okładziny hamulcowe do pojazdów, Klocki hamulcowe do pojazdów, Hamulce kół do pojazdów, Wirniki hamulcowe do pojazdów, Okładziny szczęk
hamulcowych do pojazdów, Cylindry hamulcowe do pojazdów, Szczęki hamulcowe do pojazdów, Węże hamulcowe do pojazdów, Osprzęt hamulcowy do pojazdów, Linki
hamulcowe do pojazdów, Korpusy przepustnicy hamulca,
Bębny hamulcowe do pojazdów, Pedały hamulcowe do pojazdów, Zaciski hamulcowe do pojazdów.
(210) 539742
(220) 2022 02 11
(731) JAGIELSKI BARTOSZ, Dąbrowa
(540) (znak słowny)
(540) BJ BARTOSZ JAGIELSKI
(510), (511) 9 Nagrane płyty kompaktowe [płyty CD], Płyty
DVD, Pliki MP3, Pliki MP4, Taśmy z nagraniami muzyki, Taśmy
audio zawierające muzykę, Płyty kompaktowe z muzyką,
Dyski optyczne z muzyką, Muzyka cyfrowa do pobrania,
Nagrania wideo z muzyką, Nagrane dyski laserowe zawierające muzykę, Nagrane płyty kompaktowe z muzyką, Dyski
optyczne [LD] do przechowywania muzyki, Muzyka cyfrowa
do pobrania z Internetu, Muzyka cyfrowa (ładowalna), dostarczona z Internetu, Etui na urządzenia do przechowywania muzyki, Nagrania wideo z muzyką, do pobrania, Stacje
dokujące do cyfrowych odtwarzaczy muzyki, Muzyka cyfrowa do pobrania dostarczona z Internetu, Oprogramowanie
komputerowe do przetwarzania plików z muzyką cyfrową,
Programy komputerowe do przetwarzania plików z muzyką
cyfrową, Muzyka cyfrowa do pobrania dostarczana z witryn
internetowych MP3, Muzyka cyfrowa do pobrania udostępniana na witrynach internetowych MP3, Oprogramowanie
komputerowe do tworzenia i edycji muzyki i dźwięków,
Programy komputerowe do odczytu maszynowego, stosowane do odtwarzania muzyki, Muzyka cyfrowa do pobrania
z komputerowej bazy danych lub Internetu, Muzyka, filmy
i inne rodzaje elektronicznych publikacji tekstowych i obrazowych utrwalone na nośnikach, 16 Wydawnictwa jednorazowe, kartki pocztowe, przybory do pisania, notesy, artykuły
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biurowe, fotografie, Afisze, plakaty, afisze, plakaty z papieru
lub kartonu, 18 Walizki i torby, 21 Kubki ceramiczne, Filiżanki
i kubki, 25 Odzież, Obuwie, Nakrycia głowy, 30 Kawa, Herbata, Kakao, 32 Napoje bezalkoholowe, Napoje orzeźwiające,
Bezalkoholowe preparaty do produkcji napojów, Piwo i piwo
bezalkoholowe, Napoje odalkoholizowane, Piwo i produkty
piwowarskie, Syropy i inne preparaty do produkcji napojów,
Wody mineralne i gazowane oraz inne napoje bezalkoholowe, Napoje owocowe i soki owocowe, Piwo, 33 Napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), Preparaty alkoholowe do sporządzania napojów, Napoje alkoholowe, 35 Usługi impresariów
w działalności artystycznej, Zarządzanie działalnością artystyczną, Zarządzanie działalnością kulturalno-artystyczną,
Tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych, Promowanie muzyki poprzez dostarczanie portfolio online za pośrednictwem witryn internetowych, 38 Transmisje on-line,
transmisje on-line na żywo, wydarzeń i imprez o charakterze
kulturalnym, rozrywkowym i artystycznym, Telekomunikacja informacyjna (w tym strony internetowe), Komunikacja
radiowa, Komunikacja za pośrednictwem sieci światłowodowych, Komunikacja za pośrednictwem telefonów komórkowych, Transfer strumieniowy danych, Transmisja plików
cyfrowych, Transmisja programów radiowych, Transmisja
programów telewizyjnych, Transmisja wideo na żądanie,
Udostępnianie forów internetowych online, Usługi związane
z elektronicznymi tablicami ogłoszeń [usługi telekomunikacyjne], 41 Występy zespołów muzycznych na żywo, Prezentacja występów zespołów muzycznych na żywo, Usługi
rozrywkowe w postaci występów zespołów muzycznych,
Koncerty muzyczne, Usługi artystów estradowych, Publikowanie, sprawozdawczość i pisanie tekstów, Usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, Usługi tworzenia publikacji
multimedialnych i internetowych, Usługi w zakresie organizowania i obsługi imprez artystycznych i dyskotek, informacji
o imprezach artystycznych, komponowania utworów muzycznych, organizowania i wykonywania koncertów, wypożyczania nagrań dźwiękowych, nagrywania filmów, muzyki,
Usługi w zakresie organizowania spektakli i widowisk z dziedziny kultury i rozrywki, Impresariat artystyczny, Usługi w zakresie organizowania rekreacji, usługi zespołów muzycznych.
539816
(220) 2022 02 11
FARMACORE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SILESIANPHARMA
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.13, 19.13.21, 26.01.02, 26.01.12
(510), (511) 3 Kosmetyki, 5 Preparaty farmaceutyczne dla
ludzi i zwierząt, Środki sanitarne do celów medycznych,
Dietetyczna żywność przystosowana dla celów medycznych, Żywność dla niemowląt, Suplementy diety dla ludzi
i zwierząt, Plastry opatrunkowe, Środki opatrunkowe, Materiały dentystyczne, Woski dentystyczne, Dentystyczne
materiały do odcisków, Preparaty dezynfekcyjne, preparaty
do zwalczania robactwa, Fungicydy, Herbicydy, 10 Aparatura i instrumenty chirurgiczne, medyczne, dentystyczne
i weterynaryjne, Protezy kończyn, oczu i zębów, Materiały
do zszywania stosowane w chirurgii, 16 Gazety, Czasopisma,
Książki, 35 Reklama, Zarządzanie działalnością gospodarczą,
Administrowanie działalności gospodarczej, Usługi sekretarskie, Usługi badania rynku, Usługi badania opinii publicznej,
Prenumerata czasopism, Handlowe informacje i porady
udzielane konsumentom, Produkcja filmów reklamowych,
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Sprzedaż dla osób trzecich suplementów diety, lekarstw,
wyrobów medycznych, kosmetyków, środków żywieniowych, usług reklamowych oraz marketingowych, Reklama
za pośrednictwem sieci komputerowej, 38 Komunikacja
za pośrednictwem sieci wizualnych i komunikacja foniczna,
Usługi z zakresu nadawania programów radiowych i telewizyjnych, 39 Dostarczanie towarów zamówionych korespondencyjnie, Dostarczanie paczek, Dostarczanie towarów
[zaopatrzenie], Dystrybucja gazet, 41 Nauczanie, Rozrywka,
Organizowanie konferencji i seminariów, Organizowanie
wystaw, Organizowanie imprez sportowych oraz koncertów i spektakli, Usługi z wiązane z produkcją programów
radiowych i telewizyjnych, Produkcja filmów innych niż reklamowe, Telewizyjne programy rozrywkowe, Publikowanie
książek, Publikacje elektroniczne on-line książek i periodyków, Publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe,
42 Badania techniczne, prace badawczo - rozwojowe dla
osób trzecich, Projektowanie architektoniczno - budowlane,
projektowanie dekoracji wnętrz, Projektowanie opakowań,
Projektowanie oprogramowania komputerowego, Projektowanie systemów komputerowych, Administrowanie stronami internetowymi z zakresu zdrowia, farmacji i reklamy,
44 Pomoc medyczna, Szpitale, Kliniki medyczne, Hospicja,
Pomoc weterynaryjna, Usługi farmaceutyczne w zakresie
sporządzania leków recepturowych, Chirurgia plastyczna,
Salony piękności, Manicure, Masaż, Usługi w zakresie korzystania z łaźni, sauny, solariów, Usługi optyczne, Usługi kuracji uzdrowiskowych, Ogrodnictwo, Tępienie szkodników
w ogrodnictwie, rolnictwie i leśnictwie, Zabiegi pielęgnacyjne zwierząt domowych.
539824
(220) 2022 02 14
FORTIS PHARMACEUTICALS
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Katowice
(540) (znak słowny)
(540) IBUFAST
(510), (511) 5 Suplementy diety, suplementy diety w formie tabletek, substancji płynnych, substancji wziewnych,
maści, żeli, Środki zmniejszające apetyt, dietetyczna żywność przystosowana do celów medycznych, dietetyczne
napoje przystosowane do celów medycznych, substancje dietetyczne do celów leczniczych, dodatki odżywcze
do celów leczniczych, preparaty kosmetyczne do celów
medycznych, preparaty witaminowe wspomagające leczenie, preparaty odżywcze wspomagające leczenie, środki odżywcze wspomagające leczenie, witaminy same lub
w połączeniach wspomagające leczenie, preparaty chemiczne do celów farmaceutycznych, preparaty farmaceutyczne, leki, korzenie lekarskie, środki medyczne i farmaceutyczne pochodzenia roślinnego, preparaty biologiczne
do celów medycznych.
(210)
(731)

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

540054
(220) 2022 02 18
KULMA ANDRZEJ, Jagodno
(znak słowno-graficzny)
turbo MIÓD
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(531) 27.05.01, 26.11.09, 26.04.01
(510), (511) 30 Miód, Miód naturalny, Naturalny miód dojrzały, Cukier, miód, melasa, Surowe plastry miodu, Miód
[do celów spożywczych], Miód biologiczny do spożycia
przez ludzi, Mleczko pszczele, Kit pszczeli, Propolis (kit
pszczeli) spożywczy, Naturalne substancje słodzące, Propolis, Słodkie pasty do smarowania [miód], Syropy i melasa, 35 Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej oraz usługi
sprzedaży detalicznej i hurtowej świadczone online w zakresie następujących towarów: miód, miód naturalny, naturalny miód dojrzały, cukier, miód, melasa, surowe plastry
miodu, miód [do celów spożywczych], miód biologiczny
do spożycia przez ludzi, mleczko pszczele, kit pszczeli, propolis (kit pszczeli) spożywczy, naturalne substancje słodzące, propolis, słodkie pasty do smarowania [miód], syropy
i melasa.
540206
(220) 2022 02 22
FUNDACJA NA RZECZ REPUTACJI
MARKI PREMIUM BRAND, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Marka Wysokiej Reputacji premium brand
(210)
(731)

(531)

09.01.07, 26.03.06, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.18, 26.03.23,
27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 35 Badania opinii publicznej, Badania w dziedzinie działalności gospodarczej, Badania rynku, Dystrybucja materiałów reklamowych [próbek, druków, prospektów,
broszur], Doradztwo zakresie organizowania i prowadzenia
działalności gospodarczej, Ekspertyzy w zakresie wydolności
przedsiębiorstw, Informacja o działalności gospodarczej, Wyceny handlowe, Pozyskiwanie danych do komputerowych
baz danych, Systematyzacja danych w komputerowych bazach danych, Uaktualnianie materiałów reklamowych, Rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, Sondaże opinii,
Organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, Pokazy towarów, Pozyskiwanie informacji o działalności gospodarczej, Prognozy ekonomiczne, Reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, Statystyczne zestawienia,
41 Edukacja, Doradztwo zawodowe [porady w zakresie
edukacji lub kształcenia], Organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], Kształcenie praktyczne [pokazy], Organizowanie loterii, Organizowanie i prowadzenie konferencji,
Organizowanie i prowadzenie kongresów, Organizowanie
i prowadzenie seminariów, Organizowanie i prowadzenie
sympozjów, Organizowanie przyjęć [rozrywka], Publikowanie tekstów [innych niż teksty reklamowe], Organizowanie
wystaw z dziedziny kultury lub edukacji, Poradnictwo zawodowe w formie porad w zakresie edukacji lub kształcenia,
42 Analizy systemów komputerowych, Kontrola jakości, Testowanie materiałów.

Nr ZT20/2022

(210) 540233
(220) 2022 02 23
(731) JĘDRZEJAK JAKUB HUGO YORCK, Praszka
(540) (znak słowny)
(540) PAŁAC UMYSŁU
(510), (511) 41 Organizacja imprez sportowych, rekreacyjnych, rozrywkowych, Organizowanie i prowadzenie
warsztatów, treningów, seminariów, sympozjów, zjazdów,
kongresów, konferencji i imprez rozrywkowych, Organizacja edukacyjnych: podróży, wycieczek, kolonii i zimowisk,
Organizowanie i prowadzenie kursów, szkoleń edukacyjnych i rozrywkowych, Organizowanie wystaw związanych
z kulturą, turystyką lub edukacją, Usługi w zakresie edukacji
i nauczania, Doradztwo zawodowe i coaching [doradztwo
szkoleniowe i edukacyjne], Coaching w zakresie życia osobistego, Treningi rozwoju osobistego, Kursy szkoleniowe
w zakresie rozwoju osobistego, Treningi zdrowotne i treningi fitness, Nauczanie, trening i instruktaż sportowy, Usługi
w zakresie treningu fizycznego, Usługi w zakresie treningu
sprawności fizycznej, Publikowanie tekstów innych niż reklamowe, Doradztwo w zakresie edukacji lub kształcenia, Usługi
trenerskie w zakresie pomocy i kierowania rozwojem umiejętności oraz kompetencji, Publikowanie książek i materiałów
dydaktycznych, Publikowanie książek i materiałów dydaktycznych w formie elektronicznej, Nagrywanie materiałów
dydaktycznych, Kursy językowe, Organizowanie i realizacja
spektakli, Produkcja i organizowanie festiwali teatralnych,
imprez rozrywkowych, artystycznych, edukacyjnych, sportowych lub rekreacyjnych, wystaw, występów, koncertów,
imprez oraz pokazów związanych z kulturą lub edukacją,
Organizowanie i prowadzenie konkursów, gier losowych i loterii, Organizowanie pokazów mody, konkursów piękności,
Organizowanie przyjęć, zabaw i festynów, Usługi artystów:
teatralnych, muzycznych, filmowych, Organizowanie imprez kulturalnych promujących twórców i różne dziedziny
twórczości artystycznej, prowadzenie galerii artystycznych,
Działalność informacyjna w zakresie twórczości artystycznej,
Usługi orkiestr, Wypożyczanie dekoracji teatralnych, Wypożyczanie kostiumów [teatralnych lub na maskaradę], Kompozycje muzyczne, Usługi galerii sztuki, Usługi tłumaczeniowe,
Publikacje elektroniczne on-line, Udostępnianie publikacji
elektronicznych on-line, nie do pobierania z sieci komputerowych, Usługi salonów gier, Usługi sal kinowych, Usługi wynajmowania obiektów sportowych, rozrywkowych,
kulturalnych, edukacyjnych i rekreacyjnych, Usługi studiów
nagrań, Usługi studiów filmowych, Produkcja i reprodukcja
filmów i nagrań dźwiękowych oraz video, ich rozpowszechnianie, Postsynchronizacja, sporządzanie napisów, Usługi
dystrybucji biletów, Usługi reporterskie, Fotoreportaże, Usługi publikowania fotoksiążek, zdjęć, Produkcja nagrań audio
i video oraz produkcja multimedialna i usługi fotograficzne,
Wizualna rejestracja zdarzeń, imprez i uroczystości, Usługi
biblioteki fotograficznej/filmowej, Usługi on-line biblioteki fotograficznej/filmowej, Montaż programów radiowych
i telewizyjnych, Wynajem sprzętu do nurkowania rekreacyjnego, 43 Tymczasowe zakwaterowanie, Hotele, Pensjonaty, Rezerwacje hotelowe, Rezerwowanie noclegów, miejsc
w pensjonatach, kwater, Domy turystyczne, Wynajmowanie
noclegów, Wynajmowanie mieszkań na pobyt czasowy,
Hotele dla zwierząt, Wynajmowanie sal na posiedzenia, Wypożyczanie namiotów, konstrukcji przenośnych, Wynajem
instalacji wykorzystywanych podczas spotkań, konferencji,
wystaw, spektakli, zjazdów, seminariów, sympozjów i warsztatów szkoleniowych, Usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, Usługi informacji, doradztwa i rezerwacji w zakresie dostarczania żywności i napojów, Zapewnianie żywności i napojów do konsumpcji zarówno na miejscu, jak i na wynos,
Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami
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i transportem, Usługi restauracyjne, Wynajem mebli, bielizny
stołowej, serwisów stołowych i sprzętu do podawania jedzenia i napojów, Prowadzenie barów szybkiej obsługi, Usługi
cukiernicze, Przygotowywanie żywności i napojów na zamówienie oraz ich dostawa (catering), Restauracje, Kafeterie,
Kawiarnie.
540267
(220) 2022 02 24
FDIRECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) (znak słowny)
(540) REDLEAF
(510), (511) 9 Kamery obserwacyjne, 35 Usługi w zakresie
prowadzenia sprzedaży hurtowej i detalicznej oraz za pośrednictwem Internetu kamer obserwacyjnych, akcesoriów
i osprzętu do kamer obserwacyjnych, Internetowe przekazywanie informacji tekstowej i obrazowej na temat sprzedaży
hurtowej, detalicznej i wysyłkowej kamer obserwacyjnych,
Reklamowanie kamer obserwacyjnych oraz ich promocja
na rzecz osób trzecich, Oferowanie w mediach kamer obserwacyjnych dla handlu detalicznego.
(210)
(731)

540292
(220) 2022 02 24
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ
SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) mpec kraków
(210)
(731)

aparatury, armatury, w tym regulacyjnej: grzewczych, Usługi
konserwacji, serwisowania i napraw dot. systemów, instalacji,
urządzeń, aparatury, armatury, w tym regulacyjnej: do odzysku ciepła, Usługi konserwacji, serwisowania i napraw dot.
systemów, instalacji, urządzeń, aparatury, armatury, w tym
regulacyjnej: HVAC (ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja),
39 Usługi dostawy i dystrybucji energii cieplnej, Usługi magazynowania energii cieplnej, Usługi informacyjne i doradcze w związku z dostawą i dystrybucją energii cieplnej, Usługi
informacyjne i doradcze w związku z dostawą i dystrybucją
energii cieplnej ze źródeł odnawialnych, 40 Usługi wytwarzania energii cieplnej, Usługi wytwarzania energii cieplnej
ze źródeł odnawialnych, 42 Usługi badań naukowych w dziedzinach ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji, odzysku ciepła,
Usługi badawczo - rozwojowe w dziedzinach ogrzewania,
wentylacji, klimatyzacji, odzysku ciepła, Usługi badań i analiz
inżynieryjnych w dziedzinach ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji, odzysku ciepła, Usługi w zakresie opinii technicznych
w dziedzinach ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji, odzysku
ciepła, Usługi doradztwa w zakresie projektowania i doboru
urządzeń w dziedzinach ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji, odzysku ciepła, Usługi projektowe w zakresie instalacji,
urządzeń, aparatury, armatury, wyposażenia w dziedzinach
ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji, odzysku ciepła, Usługi
informacyjne i doradcze w dziedzinach ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji, odzysku ciepła, Usługi tworzenia, testowania i planowania oprogramowania komputerowego, w dziedzinach ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji, odzysku ciepła,
Audyt jakości, Audyt energetyczny.
(210)
(731)
(540)
(540)

(531) 24.09.07, 27.05.01, 26.11.02, 29.01.14
(510), (511) 11 Systemy, instalacje, urządzenia, aparatura,
armatura, w tym regulacyjna: grzewcze, Systemy, instalacje,
urządzenia, aparatura, armatura, w tym regulacyjna: do odzysku ciepła, Systemy, instalacje, urządzenia, aparatura, armatura, w tym regulacyjna: HVAC (ogrzewanie, wentylacja
i klimatyzacja), Akcesoria, zespoły, podzespoły, osprzęt, wyposażenie oraz części do wymienionych powyżej systemów,
instalacji, urządzeń, aparatury, armatury zawarte w klasie 11,
36 Inwestycje przemysłowe, Inwestycje kapitałowe, Pozyskiwanie kapitału, Zarządzanie kapitałem, Dostarczanie kapitału inwestycyjnego, Zapewnianie kapitału obrotowego,
Pozyskiwanie kapitału finansowego, Prowadzenie transakcji
na rynku kapitałowym, Doradztwo w zakresie inwestycji kapitałowych, Administrowanie usługami w zakresie inwestycji
kapitałowych, Usługi finansowe dotyczące udostępniania
i strukturyzacji kapitału, Wszystkie powyższe usługi dotyczą
rynku w dziedzinach ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji,
odzysku ciepła, 37 Usługi budowy i montażu systemów, instalacji, urządzeń, aparatury, armatury, w tym regulacyjnej:
grzewczych, Usługi budowy i montażu systemów, instalacji,
urządzeń, aparatury, armatury, w tym regulacyjnej: do odzysku ciepła, Usługi budowy i montażu systemów, instalacji,
urządzeń, aparatury, armatury, w tym regulacyjnej: HVAC
(ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja), Usługi konserwacji,
serwisowania i napraw dot. systemów, instalacji, urządzeń,
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540301
(220) 2022 02 24
BUSZREM SPÓŁKA AKCYJNA, Piotrków Trybunalski
(znak słowno-graficzny)
SBB SYSTEM BUDOWLANY BUSZREM

(531) 26.05.04, 26.15.09, 07.01.24, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 6 Metale nieszlachetne i ich stopy, Budowlane
materiały metalowe, Przenośne metalowe konstrukcje budowlane, Materiały metalowe do budowy dróg żelaznych,
Przewody nieelektryczne, liny i druty z metali nieszlachetnych, Drobne wyroby żelazne, wyroby ślusarskie, Rury i rurki
metalowe, Kasy pancerne, Wyroby z metali nieszlachetnych
nie ujęte w innych klasach, Rudy (kruszce), Konstrukcje, prefabrykaty i elementy budowlane metalowe, Prefabrykaty
budowlane metalowe, Materiały zbrojeniowe dla budownictwa, Płyty budowlane metalowe, Metalowe elementy konstrukcyjne dla budownictwa, Systemy budowlane metalowe,
Okładziny budowlane metalowe, Pokrycia metalowe dla budownictwa, Okna, drzwi, żaluzje i rolety metalowe oraz akcesoria i osprzęt do nich, Bramy, furtki i ogrodzenia metalowe
oraz akcesoria i osprzęt do nich, Farby, Drobne wyroby metalowe, Metalowe drzwi, bramy, okna i osłony okienne, Metalowe materiały i elementy budowlane i konstrukcyjne, Metalowe materiały nieprzetworzone i półprzetworzone, będące
półproduktami, Statuetki i dzieła sztuki z metali nieszlachetnych, Rury, rurki i przewody giętkie i wyposażenie do nich,
w tym zawory, metalowe, Balustrady metalowe do balkonów, Blacharskie materiały budowlane, Boazeria metalowa,
Dachowe rynny metalowe, Dachówka metalowa, Dachówki
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metalowe, Dachy z metalu na konstrukcje, Dekoracyjne profile metalowe, Drobne wyroby żelazne do budynków, Drobnica metalowa do budynków, Dźwigary metalowe, Fasady
metalowe, Filary metalowe, Gotowe elementy budowlane
[metalowe], Gzymsy metalowe, Kołnierze metalowe, Kominy
stalowe, Kanały ściekowe z metalu, Konstrukcje metalowe
(szkielety ramowe do budowli), Konstrukcje stalowe, Kostka
brukowa metalowa, Kotwy metalowe, Kraty metalowe, Kratki
wentylacyjne z metalu, Kształtowniki z metalu, Listwy metalowe, Materiały budowlane (metalowe), Metalowe barierki,
Metalowe bloki kominowe, Metalowe elementy fasadowe,
Metalowe kanały wentylacyjne, Metalowe konstrukcje, Zbrojenia metalowe do betonu, Szalunki do betonu metalowe,
Stal konstrukcyjna, 19 Ceramika budowlana, cegły, pustaki,
dachówka ceramiczna, Kostka brukowa, płyty chodnikowe, płyty ażurowe ceramiczne, krawężniki uliczne, obrzeża
chodnikowe, kostki oświetlające, Kamień naturalny, kamień
sztuczny, wyroby z kamienia naturalnego lub sztucznego,
kostka kamienna, płyty kamienne, wyroby kamieniarskie,
Terakota, tłuczeń, mozaiki, Materiały do budowy i pokrywania nawierzchni drogowych, asfalt, smoła, bitum, lepiszcza
do naprawy dróg, Materiały do drenażu niemetalowe, piasek,
Beton, masa betonowa prefabrykowana, wyroby z betonu,
gipsu, cementu lub keramzytu, Konstrukcje, prefabrykaty
i elementy budowlane niemetalowe, Konstrukcje budowlane z drewna, keramzytu, betonu lub żelbetonu, Elementy
budowlane z drewna, keramzytu, betonu lub żelbetonu,
Prefabrykaty budowlane z betonu, prefabrykaty budowlane
z żelbetonu, prefabrykaty budowlane z keramzytu, Prefabrykaty budowlane z drewna, Płyty budowlane niemetalowe,
Niemetalowe elementy konstrukcyjne dla budownictwa,
Okładziny budowlane niemetalowe, Pokrycia niemetalowe
dla budownictwa, Materiały budowlane niemetalowe, Systemy budowlane niemetalowe, Ścianki działowe niemetalowe,
Elementy wykończeniowe budowlane niemetalowe, Okna,
drzwi, żaluzje i rolety niemetalowe oraz akcesoria i osprzęt
do nich, Bramy, furtki i ogrodzenia niemetalowe, Rury sztywne niemetalowe stosowane w budownictwie, Niemetalowe
drzwi, bramy, okna i osłony okienne, Niemetalowe konstrukcje i budynki przenośne, Niemetalowe materiały i elementy
budowlane i konstrukcyjne, Statuetki i dzieła sztuki wykonane z takich materiałów, jak kamień, beton i marmur, zawarte
w tej klasie, Balustrady, Baraki, Drewno i sztuczne drewno,
Gotowe kamienie brukowe, Grys, Asfalt, smoła i bitumy,
Podłogi niemetalowe, Podłogi z drewna, Deski, Deski parkietowe, Deski podłogowe, Deski podłogowe klejone i nieklejone, Panele podłogowe, Parkiety, mozaiki, Płytki podłogowe niemetalowe, Płytki podłogowe parkietowe, Listwy
przypodłogowe, Podłogi hybrydowe z warstwą wierzchnią
z drewna i rdzeniem, w którego składzie jest proszek kamienny oraz żywice PCV, Podłogi z PCV, Podłogi hybrydowe
z warstwą wierzchnią z drewna oraz z rdzeniem, w którego
składzie jest proszek kamienny oraz żywice, Rdzenie podłogi,
odporne na wodę i wysokie wahania temperatury wykonane z minerałów połączonych z polimerem, Podłogi laminatowe, Podłogi pływające, Podłogi gumowe, Podłogi z imitacji drewna, Cokoły, Tarcica podłogowa, Deski tarasowe,
Drewniane elementy na tarasy i balkony, Drewno: piłowane,
heblowane, obrobione, fornirowane, budowlane, konstrukcyjne, użytkowe, Schody niemetalowe, Schody drewniane,
Tralki, Poręcze, Forniry, Drewno na fornir, Boazeria drewniana,
37 Usługi budowlane, Naprawy, usługi instalacyjne, Usługi
montażowe, Usługi w zakresie budownictwa, nadzoru budowlanego, realizacji i nadzoru nad przedsięwzięciami inwestycyjnymi polegającymi na budowie i/lub przygotowaniu
obiektów mieszkalnych i niemieszkalnych przeznaczonych
do sprzedaży, wynajmowania, użyczania, Usługi w zakresie
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generalnego wykonawstwa inwestycji budowlano - montażowych, Usługi developerskie w zakresie kompleksowej
realizacji inwestycji budowlanych, nadzoru i organizacji budowy nieruchomości, Usług remontowe, Naprawy obiektów,
Konserwacja obiektów budowlano - mieszkaniowych, Usługi budowania lokali mieszkalnych i osiedli mieszkaniowych
wraz z infrastrukturą, Usługi oraz roboty ogólnobudowlane,
konstrukcyjne i montażowe, Rozbiórka i burzenie obiektów
budowlanych, Przygotowanie terenu pod budowę, Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno - inżynieryjnych,
Budowa dróg, dróg szynowych i dróg kolei podziemnych,
Układanie nawierzchni, Budowa mostów, tuneli, Budowa rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych, Budowa linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych, Wykonywanie
instalacji elektrycznych, wodno - kanalizacyjnych, cieplnych,
gazowych, klimatyzacyjnych, Wynajem i dzierżawa maszyn,
urządzeń i sprzętu budowlanego, Informacja budowlana,
Wynajem narzędzi, instalacji i sprzętu budowlanego, rozbiórkowego, czyszczącego i konserwacyjnego, Zwalczanie
szkodników i dezynfekcja, Usługi budowlane, konstrukcyjne,
rozbiórkowe i wyburzeniowe, Asfaltowanie, Betonowanie,
Brukarstwo i kafelkowanie.
540345
(220) 2022 02 25
HUMAN IT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) Effectivo
(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, 39 Usługi spedycyjne,
Udostępnianie informacji w zakresie podróży, Udostępnianie
map i tras podróży, Udostępnianie informacji dotyczących
ruchu drogowego, map zawierających informacje z zakresu
ruchu drogowego, danych, które zawierają szczegóły zaplanowanych zdarzeń mających wpływ na ruch drogowy, takie
jak zamknięcia odcinków drogi, oraz szczegóły niezaplanowanych zdarzeń, które mają wpływ na ruch drogowy, takie
jak wypadki, akcje służb policyjnych, straży pożarnej lub innych służb ratunkowych, lub zniszczeń, lub blokad na drodze
spowodowanych innego rodzaju nieplanowaną przyczyną,
(210)
(731)
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Informacje, przewodniki i porady dotyczące podróży, Usługi
informacyjne w zakresie podróży i transportu świadczone
abonentom w Internecie, za pośrednictwem poczty elektronicznej, Internetu, za pośrednictwem aplikacji mobilnych
i usług wiadomości tekstowych oraz programów telewizyjnych, Usługi w zakresie transportu, pakowania i składowania towarów, Usługi związane z prowadzeniem działalności
transportowej w zakresie transportu drogowego, kolejowego, wodnego rurociągowego, magazynowania, składowania
i przechowywania ropy naftowej i paliw płynnych oraz tworzenia i utrzymywania zapasu paliw, usługi w zakresie dokonywania przeładunków morskich i lądowych, Wypożyczanie pojazdów włączając samochody osobowe i ciężarowe,
przyczepy, holowanie pojazdów, 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.
(210)
(731)
(540)
(540)

540377
(220) 2022 02 28
ZDROJEWSKI SEBASTIAN OLGIERD, Jordanów
(znak słowno-graficzny)
B8B 88bee

tycznego, pyłek pszczeli stosowany jako suplement diety, suplementy diety zawierające pyłek kwiatowy, propolis do celów farmaceutycznych, suplementy diety zawierające propolis, zioła lecznicze, zioła do palenia do celów medycznych,
plastry lecznicze, napary lecznicze olejki lecznicze, lecznicze
napary ziołowe, napoje ziołowe do użytku leczniczego, lecznicze wyciągi ziołowe do celów medycznych, antyseptyki,
środki bakteriobójcze, chemiczne preparaty do celów farmaceutycznych i kosmetycznych, preparaty dentystyczne,
detergenty do celów medycznych, środki dezynfekcyjne,
gliceryna do celów medycznych, glukoza do celów medycznych, laktoza, mazidła, nalewki do celów leczniczych, środki
do leczenia oparzeń, plastry do celów medycznych, środki przeciwbólowe, plastry samoprzylepne, sole do celów
medycznych, preparaty witaminowe, kosmetyki naturalne,
17 Materiały dźwiękoszczelne, elastyczna przędza nie do celów włókienniczych, filc izolacyjny, materiały filtracyjne, folie
z tworzyw sztucznych nie do pakowania, giętkie przewody
niemetalowe, materiały izolacyjne, rękawice izolacyjne, taśmy izolacyjne, kit, korki gumowe, żywice syntetyczne, kauczuk syntetyczny, tworzywa sztuczne nie dla włókiennictwa,
tworzywa sztuczne półprzetworzone, uszczelki, materiały
uszczelniające, tworzywa sztuczne formowane wtryskowo,
tworzywa sztuczne w formie wyciśniętej stosowane w produkcji, materiały wypełniające, 20 Plastry miodu [ramki],
ramki do plastrów miodu, ramki na plastry miodu do uli, ule,
plastry woskowe do uli, ramki drewniane do uli, niemetalowe ramki do plastrów miodu, ramki do uli, sztuczne plastry
z wosku do uli, 30 Miód, surowe plastry miodu, Cukier, miód,
melasa, Kit pszczeli, substytuty miodu, propolis. propolis
(kit pszczeli) spożywczy, zioła przetworzone, zioła suszone,
zioła konserwowane, aromaty do żywności, glukoza do celów spożywczych, napoje na bazie miodu, napary inne niż
do celów leczniczych, słód do celów spożywczych, słodziki,
33 Miód pitny, esencje i ekstrakty alkoholowe, napoje alkoholowe na bazie miodu, likiery, napoje alkoholowe zawierające
owoce, 35 Promocja sprzedaży, administrowanie sprzedażą,
promocja sprzedaży dla osób trzecich, usługi sprzedaży detalicznej w związku z wyrobami cukierniczymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku ze środkami spożywczymi, usługi
sprzedaży hurtowej w związku z suplementami diety, usługi
sprzedaży hurtowej w związku z produktami dietetycznymi,
usługi sprzedaży hurtowej w związku z wyrobami cukierniczymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku ze środkami
spożywczymi, reklama, administrowanie działalnością gospodarczą, doradztwo w zakresie prowadzenia, organizacji
i zarządzania działalnością gospodarczą, rozpowszechnianie
materiałów reklamowych, pokazy towarów.
(210)
(731)
(540)
(540)

(531) 26.01.02, 27.07.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 3 Kosmetyki, preparaty do czyszczenia, ekstrakty
eteryczne, esencje i olejki eteryczne, kremy, kosmetyki na bazie miodu, maseczki kosmetyczne, mieszaniny zapachowe,
mydła, olejki do celów kosmetycznych i perfumeryjnych,
pasty kosmetyczne, wosk do polerowania, wosk do depilacji, sole kąpielowe, tłuszcze do celów kosmetycznych, wosk
do celów przemysłowych, wosk do celów kosmetycznych,
kosmetyki naturalne, 5 Pyłek pszczeli do użytku nutraceu-
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540395
(220) 2022 02 28
Virgin Enterprises Limited, Londyn, GB
(znak słowno-graficzny)
Virgin mobile

(531) 26.04.04, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 Urządzenia i przyrządy telekomunikacyjne, telefoniczne i komunikacyjne, Przenośne urządzenia telekomunikacyjne, Urządzenia i przyrządy do przesyłania danych,
Sprzęt do tworzenia sieci komputerowych i transmisji danych, Mobilne urządzenia do transmisji danych, Systemy
przetwarzania danych, Sprzęt komputerowy do telekomuni-
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kacji, Sieci telekomunikacyjne, Modemy, Routery sieciowe,
Instalacje szerokopasmowe, Dekodery, Dekodery telewizyjne, w tym urządzenia posiadające interaktywny przewodnik
przeglądania i/lub nagrywarkę do nagrywania programów
telewizyjnych i audio, Urządzenia elektryczne i elektroniczne
do użytku w odbiorze programów satelitarnych, naziemnych
lub kablowych, Urządzenia i przyrządy do przetwarzania,
transmisji, przechowywania, rejestrowania, odbioru i wyszukiwania danych w postaci zakodowanych danych, tekstu,
dźwięku, obrazów graficznych lub wideo lub kombinacji
tych formatów, Nośniki do przechowywania informacji, danych, obrazów i dźwięku, Nośniki do odczytu maszynowego,
Sprzęt peryferyjny do telewizorów i komputerów, Oprogramowanie do transmisji danych, Oprogramowanie użytkowe,
w tym oprogramowanie użytkowe do urządzeń mobilnych,
Aplikacje oprogramowania komputerowego do pobrania,
Oprogramowanie komputerowe do bezprzewodowej transmisji danych, Oprogramowanie komputerowe i oprogramowanie użytkowe do synchronizacji, transmisji i współdzielenia głosu, danych, kalendarza i treści między jednym lub
większą liczbą urządzeń elektronicznych, do zakupu aplikacji
podręcznych urządzeń elektronicznych oraz do bezpiecznych, szyfrowanych zakupów, Oprogramowanie systemu
operacyjnego, Oprogramowanie komputerowe do transmisji strumieniowej, szyfrowania i przechowywania treści audio, wideo, grafiki, tekstu i danych w sieciach komunikacyjnych i za pośrednictwem sieci komunikacyjnych, Oprogramowanie wirtualnej sieci prywatnej, Systemy do pobierania
i aktualizacji oprogramowania komputerowego do i z urządzeń elektronicznych, Oprogramowanie komputerowe
do użytku w związku z transmisją głosu i danych, Kontrolery
bezprzewodowe do monitorowania i kontrolowania funkcjonowania innych urządzeń elektronicznych, Aparatura sieciowa, Routery do sieci Ethernet, Routery do sieci rozległych
[WAN], Routery bezprzewodowe, Routery do sieci komputerowych, Koncentratory, przełączniki i routery sieci komputerowych, Serwery sieciowe, Serwery komunikacyjne [sprzęt
komputerowy], Sprzęt komputerowy do serwerów umożliwiających dostęp do sieci, Adaptery do sieci Ethernet, Kable
do sieci Ethernet, Kontrolery do sieci Ethernet, Przełączniki
do sieci Ethernet, Nadajniki-odbiorniki do sieci Ethernet,
Przełączniki elektryczne, Automatyczne urządzenia przełączające do telekomunikacji, Komputerowe przełączniki sieciowe, Elektroniczne jednostki szyfrujące, 35 Reklama, zarządzanie przedsiębiorstwem, administracja w biznesie, usługi
biurowe, reklama telewizyjna, produkcja reklam telewizyjnych, reklama radiowa i telewizyjna, nabywanie dostępu
do kanałów telewizyjnych, usługi reklamowe świadczone
przez telewizję, ustalenie słuchalności audycji radiowych
i oglądalności audycji telewizyjnych, usługi reklamowe i publicity świadczone przez telewizję, radio, pocztę, usługi reklamowe za pośrednictwem tekstu na ekranach telewizyjnych,
badania rynkowe w celu kompilacji informacji o widzach telewizyjnych, dostarczanie informacji biznesowych, kompilacja informacji do komputerowych baz danych, wynajem powierzchni reklamowej, badania marketingowe, badania opinii, pokazy towarów, bezpośrednia reklama pocztowa, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, usługi doradcze
w zakresie zarządzania, usługi reklamowe, transkrypcja wiadomości, promocja sprzedaży dla osób trzecich, badania dotyczące działalności gospodarczej, profesjonalne doradztwo
biznesowe, wyszukiwanie danych, gromadzenie, na rzecz
osób trzecich, różnych taśm, nagrań, płyt kompaktowych,
wideo, płyt DVD, aparatury i instrumentów, wszystkich
do nagrywania, odtwarzania i/lub przesyłania dźwięku lub
informacji wideo, nagrań wideo, CD-Rom, gier wideo, aparatury i instrumentów telefoniczne, sprzętu telekomunikacyj-
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nego, telefonów komórkowych, akcesoriów do telefonów
komórkowych, sprzętu fotograficznego, aparatury kinematograficznej, sprzętu do przetwarzania danych i komputerów, oprogramowania komputerowego w celu umożliwienia
klientom wygodnego oglądania i kupowania tych towarów
za pośrednictwem fizycznych punktów sprzedaży detalicznej i/lub witryn internetowych, gromadzenie, na rzecz osób
trzecich, różnych urządzeń radiowych i telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i/lub wideo, gier elektronicznych, elektronicznych urządzeń rozrywkowych, gier komputerowych,
taśm, futerałów, toreb, pokrowców, nośników i pojemników
przystosowanych do przenoszenie lub przechowywanie
któregokolwiek z wyżej wymienionych towarów, części i wyposażenia do wyżej wymienionych towarów w celu umożliwienia klientom wygodnego oglądania i kupowania tych
towarów za pośrednictwem fizycznych punktów sprzedaży
detalicznej i/lub witryn internetowych, gromadzenie,
na rzecz osób trzecich, różnorodnej biżuterii, zegarków i breloczków, druków, fotografii, plakatów, kalendarzy, czasopism,
publikacji drukowanych, kubków, odzieży, obuwia i nakryć
głowy, podręcznych gier wideo i gier komputerowych, przytulanek, w celu umożliwienia klientom wygodne oglądanie
i kupowanie tych towarów za pośrednictwem fizycznych
punktów sprzedaży detalicznej i/lub witryn internetowych,
38 Telekomunikacja, usługi telekomunikacyjne, usługi transmisyjne, nadawanie programów telewizyjnych i radiowych,
łączność przez satelitę, transmisja głosu, danych, obrazów,
audio, wideo i informacji za pośrednictwem telefonu, telewizji, radia lub Internetu, transmisja faksów, usługi komunikacji
osobistej, usługi pagerów, usługi poczty elektronicznej, usługi nadawcze, transmisja lub nadawanie wiadomości, muzyki,
informacji lub obrazów za pośrednictwem telefonu, telewizji,
radia, satelity lub internetu, usługi transmisji wiadomości,
usługi telekonferencyjne, udostępnianie informacji o telekomunikacji, udostępnianie informacji związanych z komunikacją bezprzewodową udostępnianie usług telekomunikacyjnych oraz nadawczych, udostępnianie połączeń telekomunikacyjnych do światowej sieci komputerowej, usługi elektronicznych tablic ogłoszeń, usługi agencji prasowych, komunikacja za pośrednictwem terminali komputerowych, telefonicznych sieci światłowodowych lub innych mediów, wypożyczanie sprzętu telekomunikacyjnego, usługi trasowania
i podłączania do sieci telekomunikacyjnej, usługi telekomunikacji mobilnej, usługi dotyczące bramek telekomunikacyjnych, usługi telekomunikacyjne świadczone za pośrednictwem portali w Internecie, usługi w zakresie sieci telefonii
komórkowej, usługi sieciowe bezprzewodowej, radiowej
transmisji danych (WiMax), usługi telekomunikacji za pośrednictwem stałego łącza, usługi operatora wirtualnej sieci komórkowej, zapewnianie szerokopasmowego dostępu telekomunikacyjnego, usługi w zakresie bezprzewodowej komunikacji szerokopasmowej, udostępnianie szerokopasmowych łączy telekomunikacyjnych, usługi nadawcze, usługi
nadawania programów telewizyjnych, usługi nadawania
programów radiowych, usługi nadawania związane z telewizją z protokołem internetowym, zapewnianie dostępu do telewizji z protokołem internetowym, usługi dostępu do internetu, usługi poczty elektronicznej i wiadomości tekstowych,
usługi dostawcy sieci, mianowicie wynajem i obsługa czasu
dostępu do sieci danych i baz danych, w szczególności internetu, usługi komunikacyjne w zakresie dostępu do bazy danych, dzierżawy czasu dostępu do komputerowej bazy danych, zapewniania dostępu do komputerowych baz danych,
wynajmu czasu dostępu do komputerowej bazy danych,
obsługa sieci jako usługi telekomunikacyjne, przesyłanie informacji, programów komputerowych, cyfrowych treści medialnych i wszelkich innych danych audio, wideo lub obra-
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zów, wspomagana komputerowo transmisja wiadomości,
danych audio, wideo i obrazów, usługi łączności elektronicznej, usługi nadawania telewizji, telewizji kablowej, telewizji
satelitarnej i telewizji abonamentowej, usługi nadawania
i wyszukiwania wideotekstu i tekstu na ekranie telewizyjnym, usługi agencji prasowych, obsługa krótkich wiadomości (sms), przesyłanie krótkich informacji tekstowych, usługi
przesyłania audio, fora [pokoje rozmów] dla serwisów społecznościowych, usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące wyżej wymienionych, usługi informacyjne
i doradcze dotyczące wyżej wymienionych usług świadczone online z komputerowej bazy danych lub Internetu, usługi
informacyjne i doradcze w związku z wyżej wymienionymi
usługami świadczonymi przez sieć telekomunikacyjną.
540437
(220) 2022 02 28
POWER HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) POWER FINANCES Eksperci Finansowi

(210)
(731)

(531) 26.15.09, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 Usługi doradztwa w zakresie działalności
gospodarczej, usługi doradcze w zarządzaniu działalnością
gospodarczą, doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia
działalności gospodarczej, usługi agencji public relations,
usługi marketingowe, usługi pozyskiwania i udostępniania
informacji o działalności gospodarczej finansowej, usługi
doradztwa w zakresie zarządzania personalnego, doradztwo
podatkowe, usługi księgowości i rachunkowości, ekspertyzy
w działalności gospodarczej, 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, rozpowszechnianie ogłoszeń i materiałów reklamowych za pośrednictwem Internetu, badania rynku, badanie opinii publicznej, publikowanie tekstów reklamowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, wynajmowanie miejsc
na umieszczanie ogłoszeń lub reklam, wynajmowanie miejsc
na stronach internetowych przeznaczonych na umieszczanie ogłoszeń lub reklam, uaktualnianie materiałów reklamowych, zarządzanie zbiorami informatycznymi, pozyskiwanie
oraz systematyzowanie danych dla komputerowych baz
danych, sortowanie danych w bazach danych, komputerowe zarządzanie plikami, powielanie dokumentów, wycena
działalności gospodarczej, audyt, 36 Agencje kredytowe,
agencje nieruchomości, agencje ściągania wierzytelności,
analizy finansowe, crowdfunding, doradztwo w sprawach
finansowych, doradztwo w sprawach ubezpieczeniowych,
doradztwo w zakresie długów, faktoring, inwestycje finansowe, inwestycje kapitałowe, leasing finansowy, ocena finansowa aktywów własności intelektualnej, opracowywanie
kosztorysów do celów wyceny kosztów, organizacja zbiórek,
organizowanie finansowania projektów budowlanych, organizowanie wynajmu nieruchomości, pobieranie czynszu,
pośrednictwo ubezpieczeniowe, pośrednictwo w obrocie
nieruchomościami, pożyczki [finansowanie], pożyczki ratalne, sponsorowanie finansowe, szacowanie kosztów naprawy
[wycena finansowa], transakcje finansowe, udostępnianie
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informacji finansowych za pośrednictwem strony internetowej, udostępnianie informacji o ubezpieczeniach, udzielanie informacji finansowych, usługi aktuarialne, usługi badań
dotyczących finansów, usługi finansowania, usługi gwarancyjne, usługi gwarantowania ubezpieczeń morskich, usługi
gwarantowania ubezpieczeń od pożarów, usługi gwarantowania ubezpieczeń od wypadków, usługi gwarantowania
ubezpieczeń zdrowotnych, usługi likwidacji przedsiębiorstw,
finansowe, usługi ubezpieczeniowe, usługi w zakresie świadczeń emerytalnych, usługi związane z majątkiem nieruchomym, wycena finansowa [ubezpieczenia, bankowość, nieruchomości], wycena nieruchomości, wyceny fiskalne, wynajem biur do coworkingu, wynajem mieszkań, wynajem powierzchni biurowej, wynajem zakwaterowania [mieszkania],
zarządzanie finansami, zarządzanie nieruchomością, zbiórki
funduszy na cele dobroczynne.
540438
(220) 2022 02 28
POWER HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) POWER INVEST Agencja Nieruchomości
(210)
(731)

(531) 26.15.09, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 Usługi doradztwa w zakresie działalności
gospodarczej, usługi doradcze w zarządzaniu działalnością
gospodarczą, doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia
działalności gospodarczej, usługi agencji public relations,
usługi marketingowe, usługi pozyskiwania i udostępniania
informacji o działalności gospodarczej finansowej, usługi
doradztwa w zakresie zarządzania personalnego, doradztwo podatkowe, usługi księgowości i rachunkowości, ekspertyzy w działalności gospodarczej, 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, rozpowszechnianie ogłoszeń i materiałów
reklamowych za pośrednictwem Internetu, badania rynku,
badanie opinii publicznej, publikowanie tekstów reklamowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, wynajmowanie miejsc na umieszczanie ogłoszeń lub reklam,
wynajmowanie miejsc na stronach internetowych przeznaczonych na umieszczanie ogłoszeń lub reklam, uaktualnianie materiałów reklamowych, zarządzanie zbiorami informatycznymi, pozyskiwanie oraz systematyzowanie danych
dla komputerowych baz danych, sortowanie danych w bazach danych, komputerowe zarządzanie plikami, powielanie dokumentów, wycena działalności gospodarczej, audyt,
36 Agencje kredytowe, agencje nieruchomości, agencje
ściągania wierzytelności, analizy finansowe, crowdfunding,
doradztwo w sprawach finansowych, doradztwo w sprawach ubezpieczeniowych, doradztwo w zakresie długów,
faktoring, inwestycje finansowe, inwestycje kapitałowe,
leasing finansowy, ocena finansowa aktywów własności
intelektualnej, opracowywanie kosztorysów do celów wyceny kosztów, organizacja zbiórek, organizowanie finansowania projektów budowlanych, organizowanie wynajmu
nieruchomości, pobieranie czynszu, pośrednictwo ubezpieczeniowe, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,
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pożyczki [finansowanie], pożyczki ratalne, sponsorowanie
finansowe, szacowanie kosztów naprawy [wycena finansowa], transakcje finansowe, udostępnianie informacji finansowych za pośrednictwem strony internetowej, udostępnianie informacji o ubezpieczeniach, udzielanie informacji
finansowych, usługi aktuarialne, usługi badań dotyczących
finansów, usługi finansowania, usługi gwarancyjne, usługi
gwarantowania ubezpieczeń morskich, usługi gwarantowania ubezpieczeń od pożarów, usługi gwarantowania ubezpieczeń od wypadków, usługi gwarantowania ubezpieczeń
zdrowotnych, usługi likwidacji przedsiębiorstw, finansowe,
usługi ubezpieczeniowe, usługi w zakresie świadczeń emerytalnych, usługi związane z majątkiem nieruchomym, wycena finansowa [ubezpieczenia, bankowość, nieruchomości], wycena nieruchomości, wyceny fiskalne, wynajem biur
do coworkingu, wynajem mieszkań, wynajem powierzchni
biurowej, wynajem zakwaterowania [mieszkania], zarządzanie finansami, zarządzanie nieruchomością, zbiórki funduszy na cele dobroczynne.
540439
(220) 2022 02 28
POWER HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) POWER CONSULTING Doradcy Biznesowi

(210)
(731)

(531) 26.15.09, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 Usługi doradztwa w zakresie działalności
gospodarczej, usługi doradcze w zarządzaniu działalnością
gospodarczą, doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia
działalności gospodarczej, usługi agencji public relations,
usługi marketingowe, usługi pozyskiwania i udostępniania
informacji o działalności gospodarczej finansowej, usługi
doradztwa w zakresie zarządzania personalnego, doradztwo podatkowe, usługi księgowości i rachunkowości, ekspertyzy w działalności gospodarczej, 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, rozpowszechnianie ogłoszeń i materiałów
reklamowych za pośrednictwem Internetu, badania rynku,
badanie opinii publicznej, publikowanie tekstów reklamowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, wynajmowanie miejsc na umieszczanie ogłoszeń lub reklam,
wynajmowanie miejsc na stronach internetowych przeznaczonych na umieszczanie ogłoszeń lub reklam, uaktualnianie materiałów reklamowych, zarządzanie zbiorami informatycznymi, pozyskiwanie oraz systematyzowanie danych
dla komputerowych baz danych, sortowanie danych w bazach danych, komputerowe zarządzanie plikami, powielanie dokumentów, wycena działalności gospodarczej, audyt,
36 Agencje kredytowe, agencje nieruchomości, agencje
ściągania wierzytelności, analizy finansowe, crowdfunding,
doradztwo w sprawach finansowych, doradztwo w sprawach ubezpieczeniowych, doradztwo w zakresie długów,
faktoring, inwestycje finansowe, inwestycje kapitałowe,
leasing finansowy, ocena finansowa aktywów własności
intelektualnej, opracowywanie kosztorysów do celów wyceny kosztów, organizacja zbiórek, organizowanie finanso-
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wania projektów budowlanych, organizowanie wynajmu
nieruchomości, pobieranie czynszu, pośrednictwo ubezpieczeniowe, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,
pożyczki [finansowanie], pożyczki ratalne, sponsorowanie
finansowe, szacowanie kosztów naprawy [wycena finansowa], transakcje finansowe, udostępnianie informacji finansowych za pośrednictwem strony internetowej, udostępnianie informacji o ubezpieczeniach, udzielanie informacji
finansowych, usługi aktuarialne, usługi badań dotyczących
finansów, usługi finansowania, usługi gwarancyjne, usługi
gwarantowania ubezpieczeń morskich, usługi gwarantowania ubezpieczeń od pożarów, usługi gwarantowania ubezpieczeń od wypadków, usługi gwarantowania ubezpieczeń
zdrowotnych, usługi likwidacji przedsiębiorstw, finansowe,
usługi ubezpieczeniowe, usługi w zakresie świadczeń emerytalnych, usługi związane z majątkiem nieruchomym, wycena finansowa [ubezpieczenia, bankowość, nieruchomości], wycena nieruchomości, wyceny fiskalne, wynajem biur
do coworkingu, wynajem mieszkań, wynajem powierzchni
biurowej, wynajem zakwaterowania [mieszkania], zarządzanie finansami, zarządzanie nieruchomością, zbiórki funduszy na cele dobroczynne.
540440
(220) 2022 02 28
POWER HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) POWER ACADEMY Coaching i Szkolenia
(210)
(731)

(531) 26.15.09, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 Usługi doradztwa w zakresie działalności
gospodarczej, usługi doradcze w zarządzaniu działalnością
gospodarczą, doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia
działalności gospodarczej, usługi agencji public relations,
usługi marketingowe, usługi pozyskiwania i udostępniania
informacji o działalności gospodarczej finansowej, usługi
doradztwa w zakresie zarządzania personalnego, doradztwo
podatkowe, usługi księgowości i rachunkowości, ekspertyzy
w działalności gospodarczej, 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, rozpowszechnianie ogłoszeń i materiałów reklamowych za pośrednictwem Internetu, badania rynku, badanie opinii publicznej, publikowanie tekstów reklamowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, wynajmowanie miejsc
na umieszczanie ogłoszeń lub reklam, wynajmowanie miejsc
na stronach internetowych przeznaczonych na umieszczanie ogłoszeń lub reklam, uaktualnianie materiałów reklamowych, zarządzanie zbiorami informatycznymi, pozyskiwanie
oraz systematyzowanie danych dla komputerowych baz
danych, sortowanie danych w bazach danych, komputerowe zarządzanie plikami, powielanie dokumentów, wycena
działalności gospodarczej, audyt, 36 Agencje kredytowe,
agencje nieruchomości, agencje ściągania wierzytelności,
analizy finansowe, crowdfunding, doradztwo w sprawach
finansowych, doradztwo w sprawach ubezpieczeniowych,
doradztwo w zakresie długów, faktoring, inwestycje finansowe, inwestycje kapitałowe, leasing finansowy, ocena finan-

Nr ZT20/2022

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

sowa aktywów własności intelektualnej, opracowywanie
kosztorysów do celów wyceny kosztów, organizacja zbiórek,
organizowanie finansowania projektów budowlanych, organizowanie wynajmu nieruchomości, pobieranie czynszu,
pośrednictwo ubezpieczeniowe, pośrednictwo w obrocie
nieruchomościami, pożyczki [finansowanie], pożyczki ratalne, sponsorowanie finansowe, szacowanie kosztów naprawy
[wycena finansowa], transakcje finansowe, udostępnianie
informacji finansowych za pośrednictwem strony internetowej, udostępnianie informacji o ubezpieczeniach, udzielanie informacji finansowych, usługi aktuarialne, usługi badań
dotyczących finansów, usługi finansowania, usługi gwarancyjne, usługi gwarantowania ubezpieczeń morskich, usługi
gwarantowania ubezpieczeń od pożarów, usługi gwarantowania ubezpieczeń od wypadków, usługi gwarantowania
ubezpieczeń zdrowotnych, usługi likwidacji przedsiębiorstw,
finansowe, usługi ubezpieczeniowe, usługi w zakresie świadczeń emerytalnych, usługi związane z majątkiem nieruchomym, wycena finansowa [ubezpieczenia, bankowość, nieruchomości], wycena nieruchomości, wyceny fiskalne, wynajem biur do coworkingu, wynajem mieszkań, wynajem powierzchni biurowej, wynajem zakwaterowania [mieszkania],
zarządzanie finansami, zarządzanie nieruchomością, zbiórki
funduszy na cele dobroczynne.
540442
(220) 2022 02 28
POWER HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) POWER HOLDING Grupa Finansowa
(210)
(731)

(531) 26.15.09, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 35 Usługi doradztwa w zakresie działalności
gospodarczej, usługi doradcze w zarządzaniu działalnością
gospodarczą, doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia
działalności gospodarczej, usługi agencji public relations,
usługi marketingowe, usługi pozyskiwania i udostępniania
informacji o działalności gospodarczej finansowej, usługi
doradztwa w zakresie zarządzania personalnego, doradztwo
podatkowe, usługi księgowości i rachunkowości, ekspertyzy
w działalności gospodarczej, 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, rozpowszechnianie ogłoszeń i materiałów reklamowych za pośrednictwem Internetu, badania rynku, badanie opinii publicznej, publikowanie tekstów reklamowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, wynajmowanie miejsc
na umieszczanie ogłoszeń lub reklam, wynajmowanie miejsc
na stronach internetowych przeznaczonych na umieszczanie ogłoszeń lub reklam, uaktualnianie materiałów reklamowych, zarządzanie zbiorami informatycznymi, pozyskiwanie
oraz systematyzowanie danych dla komputerowych baz
danych, sortowanie danych w bazach danych, komputerowe zarządzanie plikami, powielanie dokumentów, wycena
działalności gospodarczej, audyt, 36 Agencje kredytowe,
agencje nieruchomości, agencje ściągania wierzytelności,
analizy finansowe, crowdfunding, doradztwo w sprawach
finansowych, doradztwo w sprawach ubezpieczeniowych,
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doradztwo w zakresie długów, faktoring, inwestycje finansowe, inwestycje kapitałowe, leasing finansowy, ocena finansowa aktywów własności intelektualnej, opracowywanie
kosztorysów do celów wyceny kosztów, organizacja zbiórek,
organizowanie finansowania projektów budowlanych, organizowanie wynajmu nieruchomości, pobieranie czynszu,
pośrednictwo ubezpieczeniowe, pośrednictwo w obrocie
nieruchomościami, pożyczki [finansowanie], pożyczki ratalne, sponsorowanie finansowe, szacowanie kosztów naprawy
[wycena finansowa], transakcje finansowe, udostępnianie
informacji finansowych za pośrednictwem strony internetowej, udostępnianie informacji o ubezpieczeniach, udzielanie informacji finansowych, usługi aktuarialne, usługi badań
dotyczących finansów, usługi finansowania, usługi gwarancyjne, usługi gwarantowania ubezpieczeń morskich, usługi
gwarantowania ubezpieczeń od pożarów, usługi gwarantowania ubezpieczeń od wypadków, usługi gwarantowania
ubezpieczeń zdrowotnych, usługi likwidacji przedsiębiorstw,
finansowe, usługi ubezpieczeniowe, usługi w zakresie świadczeń emerytalnych, usługi związane z majątkiem nieruchomym, wycena finansowa [ubezpieczenia, bankowość, nieruchomości], wycena nieruchomości, wyceny fiskalne, wynajem biur do coworkingu, wynajem mieszkań, wynajem powierzchni biurowej, wynajem zakwaterowania [mieszkania],
zarządzanie finansami, zarządzanie nieruchomością, zbiórki
funduszy na cele dobroczynne.
540443
(220) 2022 02 28
POWER HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) POWER BROKER CARS Moc pewnych samochodów

(210)
(731)

(531) 26.15.09, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 Usługi doradztwa w zakresie działalności
gospodarczej, usługi doradcze w zarządzaniu działalnością
gospodarczą, doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia
działalności gospodarczej, usługi agencji public relations,
usługi marketingowe, usługi pozyskiwania i udostępniania
informacji o działalności gospodarczej finansowej, usługi
doradztwa w zakresie zarządzania personalnego, doradztwo
podatkowe, usługi księgowości i rachunkowości, ekspertyzy
w działalności gospodarczej, 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, rozpowszechnianie ogłoszeń i materiałów reklamowych za pośrednictwem Internetu, badania rynku, badanie opinii publicznej, publikowanie tekstów reklamowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, wynajmowanie miejsc
na umieszczanie ogłoszeń lub reklam, wynajmowanie miejsc
na stronach internetowych przeznaczonych na umieszczanie ogłoszeń lub reklam, uaktualnianie materiałów reklamowych, zarządzanie zbiorami informatycznymi, pozyskiwanie
oraz systematyzowanie danych dla komputerowych baz
danych, sortowanie danych w bazach danych, komputerowe zarządzanie plikami, powielanie dokumentów, wycena
działalności gospodarczej, audyt, 36 Agencje kredytowe,
agencje nieruchomości, agencje ściągania wierzytelności,
analizy finansowe, crowdfunding, doradztwo w sprawach
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finansowych, doradztwo w sprawach ubezpieczeniowych,
doradztwo w zakresie długów, faktoring, inwestycje finansowe, inwestycje kapitałowe, leasing finansowy, ocena finansowa aktywów własności intelektualnej, opracowywanie
kosztorysów do celów wyceny kosztów, organizacja zbiórek,
organizowanie finansowania projektów budowlanych, organizowanie wynajmu nieruchomości, pobieranie czynszu,
pośrednictwo ubezpieczeniowe, pośrednictwo w obrocie
nieruchomościami, pożyczki [finansowanie], pożyczki ratalne, sponsorowanie finansowe, szacowanie kosztów naprawy
[wycena finansowa], transakcje finansowe, udostępnianie
informacji finansowych za pośrednictwem strony internetowej, udostępnianie informacji o ubezpieczeniach, udzielanie informacji finansowych, usługi aktuarialne, usługi badań
dotyczących finansów, usługi finansowania, usługi gwarancyjne, usługi gwarantowania ubezpieczeń morskich, usługi
gwarantowania ubezpieczeń od pożarów, usługi gwarantowania ubezpieczeń od wypadków, usługi gwarantowania
ubezpieczeń zdrowotnych, usługi likwidacji przedsiębiorstw,
finansowe, usługi ubezpieczeniowe, usługi w zakresie świadczeń emerytalnych, usługi związane z majątkiem nieruchomym, wycena finansowa [ubezpieczenia, bankowość, nieruchomości], wycena nieruchomości, wyceny fiskalne, wynajem biur do coworkingu, wynajem mieszkań, wynajem powierzchni biurowej, wynajem zakwaterowania [mieszkania],
zarządzanie finansami, zarządzanie nieruchomością, zbiórki
funduszy na cele dobroczynne.
540444
(220) 2022 02 28
POWER HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) POWER INSURANCE Moc Ubezpieczeń

(210)
(731)

(531) 26.15.09, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 Usługi doradztwa w zakresie działalności
gospodarczej, usługi doradcze w zarządzaniu działalnością
gospodarczą, doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia
działalności gospodarczej, usługi agencji public relations,
usługi marketingowe, usługi pozyskiwania i udostępniania
informacji o działalności gospodarczej finansowej, usługi
doradztwa w zakresie zarządzania personalnego, doradztwo
podatkowe, usługi księgowości i rachunkowości, ekspertyzy
w działalności gospodarczej, 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, rozpowszechnianie ogłoszeń i materiałów reklamowych za pośrednictwem Internetu, badania rynku, badanie opinii publicznej, publikowanie tekstów reklamowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, wynajmowanie miejsc
na umieszczanie ogłoszeń lub reklam, wynajmowanie miejsc
na stronach internetowych przeznaczonych na umieszczanie ogłoszeń lub reklam, uaktualnianie materiałów reklamowych, zarządzanie zbiorami informatycznymi, pozyskiwanie
oraz systematyzowanie danych dla komputerowych baz
danych, sortowanie danych w bazach danych, komputerowe zarządzanie plikami, powielanie dokumentów, wycena
działalności gospodarczej, audyt, 36 Agencje kredytowe,
agencje nieruchomości, agencje ściągania wierzytelności,
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analizy finansowe, crowdfunding, doradztwo w sprawach
finansowych, doradztwo w sprawach ubezpieczeniowych,
doradztwo w zakresie długów, faktoring, inwestycje finansowe, inwestycje kapitałowe, leasing finansowy, ocena finansowa aktywów własności intelektualnej, opracowywanie
kosztorysów do celów wyceny kosztów, organizacja zbiórek,
organizowanie finansowania projektów budowlanych, organizowanie wynajmu nieruchomości, pobieranie czynszu,
pośrednictwo ubezpieczeniowe, pośrednictwo w obrocie
nieruchomościami, pożyczki [finansowanie], pożyczki ratalne, sponsorowanie finansowe, szacowanie kosztów naprawy
[wycena finansowa], transakcje finansowe, udostępnianie
informacji finansowych za pośrednictwem strony internetowej, udostępnianie informacji o ubezpieczeniach, udzielanie informacji finansowych, usługi aktuarialne, usługi badań
dotyczących finansów, usługi finansowania, usługi gwarancyjne, usługi gwarantowania ubezpieczeń morskich, usługi
gwarantowania ubezpieczeń od pożarów, usługi gwarantowania ubezpieczeń od wypadków, usługi gwarantowania
ubezpieczeń zdrowotnych, usługi likwidacji przedsiębiorstw,
finansowe, usługi ubezpieczeniowe, usługi w zakresie świadczeń emerytalnych, usługi związane z majątkiem nieruchomym, wycena finansowa [ubezpieczenia, bankowość, nieruchomości], wycena nieruchomości, wyceny fiskalne, wynajem biur do coworkingu, wynajem mieszkań, wynajem powierzchni biurowej, wynajem zakwaterowania [mieszkania],
zarządzanie finansami, zarządzanie nieruchomością, zbiórki
funduszy na cele dobroczynne.
540445
(220) 2022 02 28
POWER HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) POWER LEASING Leasing szyty na miarę
(210)
(731)

(531) 26.15.09, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 Usługi doradztwa w zakresie działalności
gospodarczej, usługi doradcze w zarządzaniu działalnością
gospodarczą, doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia
działalności gospodarczej, usługi agencji public relations,
usługi marketingowe, usługi pozyskiwania i udostępniania
informacji o działalności gospodarczej finansowej, usługi
doradztwa w zakresie zarządzania personalnego, doradztwo
podatkowe, usługi księgowości i rachunkowości, ekspertyzy
w działalności gospodarczej, 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, rozpowszechnianie ogłoszeń i materiałów reklamowych za pośrednictwem Internetu, badania rynku, badanie opinii publicznej, publikowanie tekstów reklamowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, wynajmowanie miejsc
na umieszczanie ogłoszeń lub reklam, wynajmowanie miejsc
na stronach internetowych przeznaczonych na umieszczanie ogłoszeń lub reklam, uaktualnianie materiałów reklamowych, zarządzanie zbiorami informatycznymi, pozyskiwanie
oraz systematyzowanie danych dla komputerowych baz
danych, sortowanie danych w bazach danych, komputerowe zarządzanie plikami, powielanie dokumentów, wycena

Nr ZT20/2022

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

działalności gospodarczej, audyt, 36 Agencje kredytowe,
agencje nieruchomości, agencje ściągania wierzytelności,
analizy finansowe, crowdfunding, doradztwo w sprawach
finansowych, doradztwo w sprawach ubezpieczeniowych,
doradztwo w zakresie długów, faktoring, inwestycje finansowe, inwestycje kapitałowe, leasing finansowy, ocena finansowa aktywów własności intelektualnej, opracowywanie
kosztorysów do celów wyceny kosztów, organizacja zbiórek,
organizowanie finansowania projektów budowlanych, organizowanie wynajmu nieruchomości, pobieranie czynszu,
pośrednictwo ubezpieczeniowe, pośrednictwo w obrocie
nieruchomościami, pożyczki [finansowanie], pożyczki ratalne, sponsorowanie finansowe, szacowanie kosztów naprawy
[wycena finansowa], transakcje finansowe, udostępnianie
informacji finansowych za pośrednictwem strony internetowej, udostępnianie informacji o ubezpieczeniach, udzielanie informacji finansowych, usługi aktuarialne, usługi badań
dotyczących finansów, usługi finansowania, usługi gwarancyjne, usługi gwarantowania ubezpieczeń morskich, usługi
gwarantowania ubezpieczeń od pożarów, usługi gwarantowania ubezpieczeń od wypadków, usługi gwarantowania
ubezpieczeń zdrowotnych, usługi likwidacji przedsiębiorstw,
finansowe, usługi ubezpieczeniowe, usługi w zakresie świadczeń emerytalnych, usługi związane z majątkiem nieruchomym, wycena finansowa [ubezpieczenia, bankowość, nieruchomości], wycena nieruchomości, wyceny fiskalne, wynajem biur do coworkingu, wynajem mieszkań, wynajem powierzchni biurowej, wynajem zakwaterowania [mieszkania],
zarządzanie finansami, zarządzanie nieruchomością, zbiórki
funduszy na cele dobroczynne.
(210)
(731)
(540)
(540)

540491
(220) 2022 02 28
KLUB SPORTOWY WISŁOKA, Dębica
(znak słowno-graficzny)
1908 WISŁOKA DĘBICA

(531) 24.01.03, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 14 Breloczki do kluczy, Łańcuszki do kluczy,
Odznaki pamiątkowe, Odznaki wpinane w klapę z metali
szlachetnych, Ozdobne wpinki do klapy, Biżuteria, Spinki
do mankietów i krawatów, Wisiorki, Bransoletki z metali
szlachetnych, Bransoletki z gumy lub silikonu ze wzorem
lub z napisem, Medale, Puchary z metali szlachetnych, Puchary pamiątkowe wykonane z metali szlachetnych, Trofea
wykonane z metali szlachetnych, Statuetki z metali szlachetnych, Figurki z metali szlachetnych, Pudełka z metali
szlachetnych, Zegary, Zegarki, Stopery, 16 Teczki na dokumenty, Papier, Torby papierowe, Pojemniki papierowe, Pudełka kartonowe, Pudełka z papieru, Figurki z papieru, Plakaty reklamowe, Plakaty z papieru, Afisze, plakaty z papieru
lub kartonu, Bilety, Drukowane bilety wstępu na imprezy,
Banery wystawowe z papieru, Zeszyty, Szkolne zeszyty,
Notesy, Notatniki samoprzylepne, Kartki okolicznościowe,
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Ilustrowane albumy, Książki, Obrazy i zdjęcia, Roczniki dotyczące piłki nożnej, Kalendarze, Piórniki, Pocztówki, Worki
papierowe, Pióra i długopisy, Kredki ołówkowe, Naklejki,
18 Teczki, Aktówki, teczki, Plecaki, Tornistry szkolne, Torby sportowe, Torby podróżne, Walizki, Pokrowce [worki]
na sprzęt, Worki podróżne, Portfele, Etui, futerały na dokumenty, Etui z imitacji skóry, Parasole, 21 Kieliszki, Szklanki
bez uchwytów, Kubki, Kufle, Szklane karafki, Butle szklane,
Ozdoby szklane, Figurki szklane, Słoiki, dzbanki szklane,
Naczynia szklane do napojów, Otwieracze do butelek,
Piersiówki, Przybory kuchenne, 24 Ręczniki, Tekstylne flagi i proporce, Flagi z materiałów tekstylnych lub tworzyw
sztucznych, Tekstylne proporce, Proporce [flagi] inne niż
papierowe, Ozdobne poszewki na poduszki, Poszewki
na poduszki, Poszewki na kołdry, Pościel jako materiały
tekstylne, Koce na kanapę, Koce piknikowe, Koce bawełniane, 25 Bluzy dresowe, Bluzy sportowe, Kurtki, Kurtki
sportowe, Szaliki, Szaliki rurkowe (kominy) na szyję, Koszulki piłkarskie, Koszulki z nadrukami, Funkcjonalne koszulki
termoaktywne, Koszulki polo, Spodenki, Getry, Skarpety
sportowe, Czapki sportowe, Czapki z daszkiem, Czapki
dziane, Rękawiczki, Obuwie sportowe, Apaszki, Krawaty,
Muszki, Odzież dziecięca, 28 Piłki do piłki nożnej, Piłki sportowe, Piłki do gry, Piłki do ćwiczeń, Piłki do zabawy, Torby
na piłki futbolowe, Sprzęt do piłki nożnej, Bramki do piłki
nożnej, Puzzle, Zabawki, Elektroniczne gry edukacyjne dla
dzieci, Okulary zabawkowe, Śmieszne gadżety do zabawy,
32 Napoje izotoniczne, Napoje energetyzujące, Napoje
owocowe, Napoje proteinowe, Napoje orzeźwiające, Napoje dla sportowców zawierające elektrolity, Napoje dla
sportowców, Napoje zawierające witaminy, Woda mineralna [napoje], Woda mineralna [napoje], Napoje energetyzujące zawierające kofeinę, Napoje na bazie piwa, Piwa
o małej zawartości alkoholu, Piwo, 33 Napoje alkoholowe
niskoprocentowe, Napoje alkoholowe aromatyzowane,
Gotowe koktajle alkoholowe, Napoje energetyczne zawierające alkohol, Napoje alkoholowe z owoców, Wódka,
Czerwone wino, Białe wino, Whisky, 35 Reklama, Promocja
sprzedaży, Promowanie towarów i usług w formie sponsorowania wydarzeń sportowych, Promowanie towarów
i usług osób trzecich poprzez pomaganie sponsorom
kojarzenia ich towarów i usług z działalnością sportową,
Zarządzanie biznesowe klubami sportowymi, Zarządzanie na rzecz zawodowych sportowców, Usługi sprzedaży
hurtowej w zakresie artykułów sportowych, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie artykułów sportowych, Usługi
sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem sportowym,
Usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem sportowym, Produkcja materiałów reklamowych, Dystrybucja
materiałów reklamowych, Udostępnianie miejsca na stronach internetowych na reklamę towarów i usług, Udostępnianie powierzchni reklamowej, 41 Obozy piłki nożnej,
Organizowanie zawodów piłki nożnej, Organizowanie meczów piłki nożnej, Produkcja filmów na temat piłki nożnej,
Organizacja imprez sportowych w dziedzinie piłki nożnej,
Organizowanie, przygotowywanie i prowadzenie meczów
piłki nożnej, Organizacja i przeprowadzanie programów
treningów z zakresu piłki nożnej, Organizacja i przeprowadzanie programów treningów dla młodzieży z zakresu piłki
nożnej, Organizowanie konkursów, Organizowanie zawodów, Organizowanie turniejów, Organizowanie konferencji, Organizowanie obozów sportowych.
(210) 540519
(220) 2022 03 02
(731) AGRO-BIS BARSZCZ SPÓŁKA JAWNA, Mielec
(540) (znak słowny)
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(540) PROKOM
(510), (511) 7 Przewody wlotowe rozgałęzione [części
do pojazdów], Przewody metalowe do transferu energii hydraulicznej w maszynach [części do pojazdów], Przewody
niemetalowe do użytku w hydraulicznych systemach maszyn, 9 Miniaturowe przerywacze obwodów, Przerywacze
obwodu elektrycznego, Przekaźniki elektryczne, Przełączniki
elektryczne, Sterowniki elektryczne, Programatory czasowe, Urządzenia zdalnie sterowane do otwierania i zamykania drzwi, Przewody hydrauliczne [części do pojazdów],
Przewody pneumatyczne [części do pojazdów], Przewody
sprężarkowe, Przewody podnoszenia kabin [części do pojazdów], Przewody retardera [części do pojazdów], Przewody
hamulcowe [części do pojazdów], Przewody wspomagania
kierownicy [części do pojazdów], 12 Łączniki hydrauliczne
do pojazdów, 37 Renowacja, naprawa i konserwacja przewodów hydraulicznych, pneumatycznych, sprężarkowych,
podnoszenia kabin, retardera, hamulcowych wspomagania
kierownicy.
540526
(220) 2022 03 02
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE PROFAST, MAJEK,
STACHECKI, WOŚ SPÓŁKA JAWNA, Komorniki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TECH-ON PROFESSIONAL 99

(210)
(731)

(531) 26.11.01, 27.07.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 3 Środki do czyszczenia pojazdów, Preparaty
ścierne do użytku w pielęgnacji samochodów, Środki do polerowania samochodów, Preparaty myjące do pojazdów,
Detergenty do samochodów, Wosk samochodowy, Wosk
karnauba do samochodów, Wosk do karoserii samochodów
ze szczeliwem do farb, Preparaty czyszczące i konserwujące do pojazdów i ich karoserii, szyb, wnętrza, opon, felg,
35 Usługi sprzedaży następujących towarów: pojazdy silnikowe, motocykle, skutery, chemia samochodowa, akcesoria
samochodowe oraz części motoryzacyjne, środki do chłodzenia silników w pojazdach, płyny niskozamarzające, płyny
hamulcowe, preparaty do usuwania olejów i smarów lub paliw oraz wosku, środki do czyszczenia pojazdów, preparaty
ścierne do użytku w pielęgnacji samochodów, środki do polerowania samochodów, preparaty myjące do pojazdów,
detergenty do samochodów, wosk samochodowy, wosk
karnauba do samochodów, wosk do karoserii samochodów
ze szczeliwem do farb, preparaty czyszczące i konserwujące do pojazdów i ich karoserii oraz szyb i wnętrza lub opon
i felg, oleje przemysłowe i tłuszcze, smary, wyroby pochłaniające kurz oraz nawilżające i wiążące, odświeżacze powietrza, parowe i wysokociśnieniowe elektryczne maszyny oraz
urządzenia do czyszczenia, pompy na sprężone powietrze,
maszyny na powietrze sprężone, sprężarki, turbosprężarki, kompresory do pompowania kół, tłumiki wydechowe
do silników, pompki ręczne, akumulatory elektryczne w tym
akumulatory do pojazdów, prostowniki prądu, okulary, etui
na okulary, oprawki do okularów, łańcuszki do okularów,
Usługi sprzedaży następujących towarów: diody świecące
(LED), baterie do oświetlenia, rękawice ochronne, słuchawki

Nr ZT20/2022

na uszy, słuchawki telefoniczne, sprzęt dla korzystania z telefonu bez użycia rąk, urządzenia do ładowania akumulatorów
elektrycznych, urządzenia do ładowania baterii, rozdzielacze
napięcia, odblaski noszone na ubraniu w celu zapobiegania
wypadkom drogowym, reflektory, światła do samochodów,
osprzęt do lamp w postaci urządzeń antyoślepieniowych
do samochodów, żarówki elektryczne, żarówki oświetleniowe, bagażniki, foteliki bezpieczeństwa dla dzieci do pojazdów, kołpaki, korki do zbiorników paliwa lub gazu w pojazdach, łańcuchy przeciwpoślizgowe, pasy bezpieczeństwa
do siedzeń w pojazdach, poduszki powietrzne, pokrowce
na pojazdy, kierownice samochodowe, siedzenia pojazdów,
progi pojazdów, tapicerka samochodowa, urządzenia przeciwodblaskowe oraz przeciwoślepieniowe do pojazdów,
rolety, osłony przeciwsłoneczne, urządzenia przeciwwłamaniowe do pojazdów, wentyle do opon, wycieraczki do szyb
pojazdów, zagłówki do siedzeń samochodowych, bezpieczniki samochodowe, pompy powietrzne, akcesoria samochodowe, motoryzacyjne akcesoria tuningowe, akcesoria
do mocowania ładunku i bagażu do pojazdów mechanicznych, gąbki, ścierki, dywaniki samochodowe, dywaniki do samochodów, Zarządzanie sklepami: detalicznymi, hurtowymi,
internetowymi.
540527
(220) 2022 03 02
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE PROFAST, MAJEK,
STACHECKI, WOŚ SPÓŁKA JAWNA, Komorniki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PROFESSIONAL TECH2 99
(210)
(731)

(531) 26.04.01, 27.07.01, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 3 Środki do czyszczenia pojazdów, Preparaty
ścierne do użytku w pielęgnacji samochodów, Środki do polerowania samochodów, Preparaty myjące do pojazdów,
Detergenty do samochodów, Wosk samochodowy, Wosk
karnauba do samochodów, Wosk do karoserii samochodów
ze szczeliwem do farb, Preparaty czyszczące i konserwujące do pojazdów i ich karoserii, szyb, wnętrza, opon, felg,
35 Usługi sprzedaży następujących towarów: pojazdy silnikowe, motocykle, skutery, chemia samochodowa, akcesoria
samochodowe oraz części motoryzacyjne, środki do chłodzenia silników w pojazdach, płyny niskozamarzające, płyny
hamulcowe, preparaty do usuwania olejów i smarów lub paliw oraz wosku, środki do czyszczenia pojazdów, preparaty
ścierne do użytku w pielęgnacji samochodów, środki do polerowania samochodów, preparaty myjące do pojazdów,
detergenty do samochodów, wosk samochodowy, wosk
karnauba do samochodów, wosk do karoserii samochodów
ze szczeliwem do farb, preparaty czyszczące i konserwujące do pojazdów i ich karoserii oraz szyb i wnętrza lub opon
i felg, oleje przemysłowe i tłuszcze, smary, wyroby pochłaniające kurz oraz nawilżające i wiążące, odświeżacze powietrza, parowe i wysokociśnieniowe elektryczne maszyny oraz
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urządzenia do czyszczenia, pompy na sprężone powietrze,
maszyny na powietrze sprężone, sprężarki, turbosprężarki, kompresory do pompowania kół, tłumiki wydechowe
do silników, pompki ręczne, akumulatory elektryczne w tym
akumulatory do pojazdów, prostowniki prądu, okulary, etui
na okulary, oprawki do okularów, łańcuszki do okularów,
Usługi sprzedaży następujących towarów: diody świecące
(LED), baterie do oświetlenia, rękawice ochronne, słuchawki
na uszy, słuchawki telefoniczne, sprzęt dla korzystania z telefonu bez użycia rąk, urządzenia do ładowania akumulatorów
elektrycznych, urządzenia do ładowania baterii, rozdzielacze
napięcia, odblaski noszone na ubraniu w celu zapobiegania
wypadkom drogowym, reflektory, światła do samochodów,
osprzęt do lamp w postaci urządzeń antyoślepieniowych
do samochodów, żarówki elektryczne, żarówki oświetleniowe, bagażniki, foteliki bezpieczeństwa dla dzieci do pojazdów, kołpaki, korki do zbiorników paliwa lub gazu w pojazdach, łańcuchy przeciwpoślizgowe, pasy bezpieczeństwa
do siedzeń w pojazdach, poduszki powietrzne, pokrowce
na pojazdy, kierownice samochodowe, siedzenia pojazdów,
progi pojazdów, tapicerka samochodowa, urządzenia przeciwodblaskowe oraz przeciwoślepieniowe do pojazdów,
rolety, osłony przeciwsłoneczne, urządzenia przeciwwłamaniowe do pojazdów, wentyle do opon, wycieraczki do szyb
pojazdów, zagłówki do siedzeń samochodowych, bezpieczniki samochodowe, pompy powietrzne, akcesoria samochodowe, motoryzacyjne akcesoria tuningowe, akcesoria
do mocowania ładunku i bagażu do pojazdów mechanicznych, gąbki, ścierki, dywaniki samochodowe, dywaniki do samochodów, Zarządzanie sklepami: detalicznymi, hurtowymi,
internetowymi.
540585
(220) 2022 03 04
GRUPA PROGRES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KURS NA HR EKSPERCKA DEBATA ŚRODOWISK
BIZNESU, NAUKI I WŁADZ SAMORZĄDOWYCH

(210)
(731)

(531) 26.01.01, 24.17.02, 17.05.21, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 Usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe, Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, Pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie
i administrowanie działalnością gospodarczą, 41 Edukacja,
rozrywka i sport, Usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe,
Publikowanie, sprawozdawczość i pisanie tekstów.
540592
(220) 2022 03 03
POLSKI HOLDING HOTELOWY SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Halo
(210)
(731)
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(531) 26.04.02, 26.04.22, 27.05.01, 27.05.24, 29.01.12
(510), (511) 35 Zarządzanie hotelami, Usługi reklamowe
dotyczące nieruchomości, Zarządzanie administracyjne hotelami, Zarządzanie biznesowe hotelami, Usługi reklamowe
dotyczące hoteli, Usługi zarządzania hotelami [dla osób trzecich], Usługi recepcyjne dla gości [usługi w zakresie czynności biurowych], Dostarczanie informacji porównawczych
w zakresie cen pokoi hotelowych, Zarządzanie działalnością
hoteli, dla osób trzecich, Usługi doradztwa związane z administrowaniem i zarządzaniem hotelami, 36 Wynajem nieruchomości, Dzierżawa nieruchomości, Zarządzanie nieruchomością, Administrowanie nieruchomościami, Zarządzanie
portfelem nieruchomości, Inwestowanie w nieruchomości,
Usługi w zakresie zakwaterowań, 37 Konserwacja nieruchomości, Remont nieruchomości, Budowa nieruchomości mieszkalnych, Budowa nieruchomości komercyjnych,
39 Organizowanie podróży z i do hotelu, Organizacja i rezerwacja podróży, Organizowanie i rezerwowanie wycieczek
ze zwiedzaniem, Rezerwacja miejsc [podróż], 40 Przetwarzanie żywności i napojów, 41 Doradztwo w zakresie planowania imprez specjalnych, Obsługa gości na imprezach rozrywkowych, Organizacja i przeprowadzanie imprez rozrywkowych, Usługi rozrywkowe świadczone przez hotele, 43 Usługi hotelowe, Hotelowe usługi kateringowe, Usługi restauracji
hotelowych, Rezerwacja miejsc w hotelach, Udostępnianie
obiektów na imprezy i tymczasowych biur oraz pomieszczeń
na posiedzenia, Usługi informacji, doradztwa i rezerwacji w zakresie zakwaterowania tymczasowego, Hotele, Hostele i pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne.
540593
(220) 2022 03 03
POLSKI HOLDING HOTELOWY SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Halo
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 Zarządzanie hotelami, Usługi reklamowe
dotyczące nieruchomości, Zarządzanie administracyjne hotelami, Zarządzanie biznesowe hotelami, Usługi reklamowe
dotyczące hoteli, Usługi zarządzania hotelami [dla osób trzecich], Usługi recepcyjne dla gości [usługi w zakresie czynności biurowych], Dostarczanie informacji porównawczych
w zakresie cen pokoi hotelowych, Zarządzanie działalnością
hoteli, dla osób trzecich, Usługi doradztwa związane z administrowaniem i zarządzaniem hotelami, 36 Wynajem nieruchomości, Dzierżawa nieruchomości, Zarządzanie nieruchomością, Administrowanie nieruchomościami, Zarządzanie
portfelem nieruchomości, Inwestowanie w nieruchomości,
Usługi w zakresie zakwaterowań, 37 Konserwacja nieruchomości, Remont nieruchomości, Budowa nieruchomości mieszkalnych, Budowa nieruchomości komercyjnych,
39 Organizowanie podróży z i do hotelu, Organizacja i rezerwacja podróży, Organizowanie i rezerwowanie wycieczek
ze zwiedzaniem, Rezerwacja miejsc [podróż], 40 Przetwarzanie żywności i napojów, 41 Doradztwo w zakresie planowania imprez specjalnych, Obsługa gości na imprezach
rozrywkowych, Organizacja i przeprowadzanie imprez rozrywkowych, Usługi rozrywkowe świadczone przez hotele,
43 Usługi hotelowe, Hotelowe usługi kateringowe, Usługi
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restauracji hotelowych, Rezerwacja miejsc w hotelach, Udostępnianie obiektów na imprezy i tymczasowych biur oraz
pomieszczeń na posiedzenia, Usługi informacji, doradztwa
i rezerwacji w zakresie zakwaterowania tymczasowego, Hotele, Hostele i pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne.
540642
(220) 2022 03 07
BEON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Choroszcz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) beON

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 Ładowarki samochodowe, Aparatura i urządzenia do gromadzenia i przechowywania energii elektrycznej.
540652
(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, 29.01.02
(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
prezentacji do celów działalności gospodarczej, Udzielanie
informacji dotyczących sprzedaży handlowej, Usługi składa-

Nr ZT20/2022

nia 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.
540653
(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, 29.01.02
(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
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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.
540717
(220) 2022 03 08
MOONO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń
(540) (znak słowny)
(540) TURÓWKA
(510), (511) 33 Napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), Wódka, Likiery, Whisky, Dżin, Wino, Rum, Brandy.
(210)
(731)

(210)
(731)

540745
(220) 2022 03 09
JSW IT SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jastrzębie-Zdrój
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EWIDENCJA EX

(531)

26.04.07, 26.04.22, 26.15.09, 26.04.12, 26.05.03, 27.05.01,
27.05.23, 29.01.14
(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 do sztucznej inteligencji do analizy, 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 do pobrania do stosowania
jako portfel elektroniczny, Oprogramowanie pośredniczące, Platformy oprogramowania komputerowego, Programy do przetwarzania danych, Programy komputerowe,
Programy komputerowe do przetwarzania danych, Programy komputerowe przechowywane w formie cyfrowej,
Programy komputerowe nagrane, Zintegrowane pakiety
oprogramowania, Oprogramowanie komputerowych systemów operacyjnych, Komputerowe systemy operacyjne,
Programy sterujące komputerowe, nagrane, Komputerowe
programy operacyjne, Systemy operacyjne, Systemy operacyjne do ewidencjonowania urządzeń elektrycznych
budowy przeciwwybuchowej, 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 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
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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 systemów komputerowych do ewidencjonowania urządzeń elektrycznych budowy przeciwwybuchowej, 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 sterowników, Projektowanie
i opracowywanie oprogramowania systemowego, Projektowanie i opracowywanie oprogramowania komputerowego do szacowania i obliczania danych, Projektowanie
i rozwój sprzętu komputerowego i oprogramowania, Projektowanie i tworzenie witryn internetowych dla osób trzecich, Projektowanie kodów komputerowych, Projektowanie
komputerowych stron internetowych, Projektowanie oprogramowania do przetwarzania i dystrybucji treści multimedialnych,
Projektowanie oprogramowania sterowników, Projektowanie,
konserwacja, opracowywanie i aktualizacja oprogramowania
komputerowego, Projektowanie, opracowywanie i wdrażanie
oprogramowania ewidencjonowania urządzeń elektrycznych
budowy przeciwwybuchowej, Projektowanie stron internetowych, Projektowanie systemów informatycznych, Projektowanie systemów informatycznych dotyczących ewidencjonowania urządzeń elektrycznych budowy przeciwwybuchowej,
Projektowanie systemów informatycznych związanych z finansami, Projektowanie, tworzenie, hosting i utrzymywanie witryn
internetowych na rzecz osób trzecich, Świadczenie usług informacyjnych, konsultacyjnych i doradczych w zakresie oprogramowania komputerowego, Usługi inżynieryjne w zakresie programowania komputerowego, Usługi konsultacyjne w zakresie
programowania komputerów.

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

Nr ZT20/2022

540814
(220) 2022 03 10
MINCBERGER WOJCIECH BERGE, Skawina
(znak słowno-graficzny)
sklepBERGE

(531) 27.05.01, 27.05.17, 29.01.12
(510), (511) 11 Oświetlenie, Żarówki, Taśmy LED, Żarówki LED,
Zasilacze LED, Akcesoria do taśm LED, Profile LED, Włączniki
do profili LED, Oprawy hermetyczne LED, Świetlówki LED, Halogeny, Naświetlacze, Oprawy halogenowe, Czujniki ruchu,
Włączniki, Oprawy rastowe, Panele LED, Lampy LED, Plafony,
Żyrandole, Lampki biurowe, Oświetlenie samochodowe LED,
Oświetlenie ogrodowe, Artykuły elektryczne, Oświetlenie
sufitowe, Lampy halogenowe, Halogenowe oprawy oświetleniowe, Żarówki halogenowe, Urządzenia do naświetlania ultrafioletem, Architektoniczne oprawy do oświetlenia,
Elektryczne instalacje oświetleniowe do wnętrz, Elektryczne oprawy oświetleniowe, Elementy elektrycznej instalacji
oświetleniowej, Elementy oświetleniowe, Elementy elektrycznej instalacji oświetleniowej do użytku w miejscach
niebezpiecznych, Halogenowe architektoniczne instalacje
oświetleniowe, Instalacje oświetleniowe, Lampy do bezpiecznego oświetlenia, Lampy do celów oświetleniowych,
Lampy elektryczne do oświetlenia zewnętrznego, Oprawy,
obudowy i osłony do oświetlenia, Oprawy oświetleniowe
LED, Osprzęt oświetleniowy, Oświetlenie awaryjne, Oświetlenie bezpieczeństwa, Oświetlenie elektryczne, Oświetlenie
i reflektory oświetleniowe, Urządzenia oświetleniowe LED.
540862
(220) 2022 03 14
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW
I KANALIZACJI W M.ST. WARSZAWIE
SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) warszawska kranówka
(210)
(731)

(531) 05.03.15, 12.03.01, 12.03.11, 27.05.01
(510), (511) 32 Oczyszczona woda pitna, Woda, Woda pitna, Woda pitna (spożywcza), 35 Badania marketingowe,
Badania opinii publicznej, Doradztwo w zarządzaniu działalnością gospodarczą, Prognozy ekonomiczne, Udzielanie
porad konsumentom w dziedzinie dostarczania, oczyszczania i wykorzystania wody, Wyceny handlowe w zakresie instalacji wodno-kanalizacyjnych, Wynajmowanie przestrzeni
reklamowej, Analizy rynkowe, Analizy kosztów, Usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe, Oferowanie i wynajem przestrzeni reklamowej, czasu reklamowego i mediów
na reklamy, Udostępnianie powierzchni reklamowej, czasu
reklamowego i mediów, 39 Usługi w zakresie przesyłania
i dystrybucji wody, Usługi w zakresie poboru i dostarczania wody, Usługi w zakresie odprowadzania i oczyszczania
ścieków, Usługi uzdatniania wody, Transport wody poprzez
rurociągi, Przewóz samochodami ciężarowymi, Dystrybucja
wody, Zaopatrywanie w wodę, Transport ścieków i odpadów płynnych poprzez rurociągi, Usługi w zakresie przewozu
osób i towarów transportem samochodowym, 40 Uzdatnianie i oczyszczanie powietrza i wody, Wytwarzanie energii,
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Kontrola zanieczyszczeń wody, Obróbka ścieków, Oczyszczanie ścieków z procesów przemysłowych, Oczyszczanie
wody, Regeneracja wody, Udzielanie informacji dotyczących
usług uzdatniania wody, Usługi destylacji, Usługi uzdatniania
i oczyszczania wody, Niszczenie odpadów, Oczyszczanie
powietrza, Unieszkodliwianie odpadów, 41 Organizowanie
i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, Organizowanie i prowadzenie szkoleń oraz warsztatów z zakresu
ochrony środowiska, Organizowanie proekologicznych zajęć
edukacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych, Organizowanie i prowadzenie wycieczek edukacyjnych, Usługi edukacyjne związane z ochroną środowiska, 42 Badania geologiczne, Usługi doradztwa dotyczącego ochrony środowiska,
Usługi w zakresie projektowania obiektów budowlanych,
Usługi w zakresie projektowania instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, elektrycznych, urządzeń do ochrony
środowiska, Usługi projektowe w zakresie projektowania
infrastruktury pod budowę rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych, Projektowanie rurociągów przesyłowych
i sieci rozdzielczych, Opinie i doradztwo w zakresie instalacji
wodno-kanalizacyjnych, Ekspertyzy, doradztwo, opiniowanie w zakresie budownictwa, robót budowlanych i instalacji
związanych z budownictwem, Badania techniczne, Pomiary
terenu, Ekspertyzy inżynieryjne, Opracowywanie projektów
technicznych, Usługi doradcze, konsultacyjne i inżynierskie
w zakresie urządzeń i instalacji wodnych, ściekowych, kanalizacyjnych, elektrycznych i energetycznych, Analizy wody,
Badania środowiska, Kontrola i testowanie jakości, Badania
bakteriologiczne, Analizy chemiczne, Badania biologiczne,
Badania chemiczne, Projekty techniczne oraz ekspertyzy
i opracowania w zakresie nauk związanych z ekologią, ochroną środowiska i wykorzystaniem zasobów wodnych, Prowadzenie prac badawczo-rozwojowych w dziedzinie nauk
technicznych, biologicznych i środowiska naturalnego.
540864
(220) 2022 03 14
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW
I KANALIZACJI W M.ST. WARSZAWIE
SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) warszawska kranówka
(210)
(731)

(531) 05.03.15, 12.03.01, 12.03.11, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 32 Oczyszczona woda pitna, Woda, Woda pitna, Woda pitna (spożywcza), 35 Badania marketingowe,
Badania opinii publicznej, Doradztwo w zarządzaniu działalnością gospodarczą, Prognozy ekonomiczne, Udzielanie
porad konsumentom w dziedzinie dostarczania, oczyszczania i wykorzystania wody, Wyceny handlowe w zakresie instalacji wodno-kanalizacyjnych, Wynajmowanie przestrzeni
reklamowej, Analizy rynkowe, Analizy kosztów, Usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe, Oferowanie i wynajem przestrzeni reklamowej, czasu reklamowego i mediów
na reklamy, Udostępnianie powierzchni reklamowej, czasu
reklamowego i mediów, 39 Usługi w zakresie przesyłania
i dystrybucji wody, Usługi w zakresie poboru i dostarczania wody, Usługi w zakresie odprowadzania i oczyszczania
ścieków, Usługi uzdatniania wody, Transport wody poprzez
rurociągi, Przewóz samochodami ciężarowymi, Dystrybucja
wody, Zaopatrywanie w wodę, Transport ścieków i odpa-
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dów płynnych poprzez rurociągi, Usługi w zakresie przewozu
osób i towarów transportem samochodowym, 40 Uzdatnianie i oczyszczanie powietrza i wody, Wytwarzanie energii,
Kontrola zanieczyszczeń wody, Obróbka ścieków, Oczyszczanie ścieków z procesów przemysłowych, Oczyszczanie
wody, Regeneracja wody, Udzielanie informacji dotyczących
usług uzdatniania wody, Usługi destylacji, Usługi uzdatniania
i oczyszczania wody, Niszczenie odpadów, Oczyszczanie
powietrza, Unieszkodliwianie odpadów, 41 Organizowanie
i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, Organizowanie i prowadzenie szkoleń oraz warsztatów z zakresu
ochrony środowiska, Organizowanie proekologicznych zajęć
edukacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych, Organizowanie i prowadzenie wycieczek edukacyjnych, Usługi edukacyjne związane z ochroną środowiska, 42 Badania geologiczne, Usługi doradztwa dotyczącego ochrony środowiska,
Usługi w zakresie projektowania obiektów budowlanych,
Usługi w zakresie projektowania instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, elektrycznych, urządzeń do ochrony
środowiska, Usługi projektowe w zakresie projektowania
infrastruktury pod budowę rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych, Projektowanie rurociągów przesyłowych
i sieci rozdzielczych, Opinie i doradztwo w zakresie instalacji
wodno-kanalizacyjnych, Ekspertyzy, doradztwo, opiniowanie w zakresie budownictwa, robót budowlanych i instalacji
związanych z budownictwem, Badania techniczne, Pomiary
terenu, Ekspertyzy inżynieryjne, Opracowywanie projektów
technicznych, Usługi doradcze, konsultacyjne i inżynierskie
w zakresie urządzeń i instalacji wodnych, ściekowych, kanalizacyjnych, elektrycznych i energetycznych, Analizy wody,
Badania środowiska, Kontrola i testowanie jakości, Badania
bakteriologiczne, Analizy chemiczne, Badania biologiczne,
Badania chemiczne, Projekty techniczne oraz ekspertyzy
i opracowania w zakresie nauk związanych z ekologią, ochroną środowiska i wykorzystaniem zasobów wodnych, Prowadzenie prac badawczo-rozwojowych w dziedzinie nauk
technicznych, biologicznych i środowiska naturalnego.
540915
(220) 2022 03 14
JERONIMO MARTINS POLSKA
SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GO ACTIVE
(210)
(731)

(531)

26.04.22, 27.05.01, 27.05.17, 27.05.24, 27.05.14, 27.01.01,
29.01.13
(510), (511) 5 Suplementy dietetyczne i odżywcze, Suplementy diety dla sportowców, Suplementy odżywcze
w płynie, Białkowe suplementy diety, Żelki witaminowe,
29 Jogurty, Jogurty pitne, Jogurty smakowe, Jogurty o niskiej
zawartości tłuszczu, Mleko sojowe, Kotlety sojowe, Burgery
sojowe, Chipsy sojowe, Mleko kokosowe, Napoje na bazie
mleka kokosowego, Masło kokosowe [olej kokosowy,] Płatki
kokosowe, Napoje z jogurtu, Napoje z produktów mlecznych, Napoje na bazie mleka migdałowego, Napoje na bazie
soi stosowane jako substytuty mleka, Desery jogurtowe, De-
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sery wykonane z produktów mlecznych, Gotowe posiłki zawierające [głównie] kurczaka, Mrożone posiłki składające się
głównie z kurczaka, Kawałki kurczaka do kanapek, Gotowe
posiłki z drobiu [drób jako główny składnik], Drób, Konserwy drobiowe, Mięso i wędliny, Nasiona roślin strączkowych
w puszce, Mięso w puszce [konserwy], Polewy orzechowe,
Napoje na bazie mleka orzechowego, Masło z nasion, Masło arachidowe, Masło migdałowe, Masło z orzechów, Masło
z orzechów nerkowca, Pasty do smarowania składające się
z orzechów laskowych, Batony organiczne na bazie orzechów i ziaren, Mieszanki przekąsek składające się z przetworzonych owoców i przetworzonych orzechów, Orzechy z przyprawami, Batony spożywcze na bazie orzechów,
30 Przekąski wykonane z mąki sojowej, Napoje zawierające
kakao, Napoje zawierające czekoladę, Puddingi do użytku jako desery, Gotowe desery [na bazie czekolady], Pasty
z czekolady i orzechów do smarowania kanapek, Batony
zbożowe i energetyczne, Cukierki, batony i guma do żucia,
Batony sezamowe, Owsianka, Owsianka błyskawiczna, Płatki
śniadaniowe, owsianka i grysik, Przekąski wytwarzane z Muesli, Batoniki Muesli, Zbożowe artykuły śniadaniowe, Śniadaniowe płatki ryżowe, Płatki śniadaniowe zawierające błonnik,
32 Napoje proteinowe, Soki warzywne [napoje], Napoje dla
sportowców, Napoje zawierające witaminy, Napoje z guaraną, Bezalkoholowe napoje niskokaloryczne, Soki owocowe
[napoje], Napoje wzbogacone substancjami odżywczymi,
Napoje dla sportowców zawierające elektrolity, Napoje funkcjonalne na bazie wody, Napoje bezalkoholowe wzbogacone witaminami i solami mineralnymi, Napoje na bazie ryżu,
inne niż substytuty mleka, Napoje izotoniczne, Napoje sportowe wzbogacane proteinami.
540922
(220) 2022 03 14
POLI-FARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łowicz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Poli-Farm

(210)
(731)

(531) 01.05.23, 26.11.01, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 1 Preparaty połączenia kwasów humusowych i polimerów chitozanu do doglebowego i dolistnego nawożenia oraz poprawy jakości gleby w uprawach
zbóż, warzyw, owoców, roślin ozdobnych, w uprawach
polowych i pod osłonami, Produkty rozkładu resztek organicznych jako nawozy, nawozy, środki chemiczne jako
nawozy dla rolnictwa, ogrodnictwa, leśnictwa, dla ogrodów przydomowych i ogródków działkowych, guano
(nawóz ptasi), nawozy azotowe, nawozy z mączki rybnej,
obornik, nawozy do użyźniania gleby, torf jako nawóz,
gleba próchnicza, gleba do upraw, warstwa uprawna gleby, humus, kompost, podłoże do upraw bezglebowych,
Pochodne celulozy, Preparaty bakteryjne, preparaty bakteryjne inne niż do użytku medycznego lub weterynaryjnego, Produkty uboczne procesów obróbki ziaren zbóż
do celów przemysłowych, preparaty chemiczne do regulacji wzrostu roślin, preparaty chemiczne zapobiegające
chorobom u roślin zbożowych, preparaty chemiczne zapobiegające pleśni u roślin, preparaty chemiczne zabezpieczające przed śniecią zbożową, preparaty do regulacji
wzrostu roślin, preparaty poprawiające kondycję gleby,
preparaty z mikroelementami dla roślin, środki chemicz-
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ne dla ogrodnictwa i leśnictwa z wyjątkiem fungicydów,
herbicydów, insektycydów oraz środków przeciwko pasożytom, środki chemiczne zapobiegające chorobom winorośli, środki chemiczne poprawiające kondycję kwiatów,
środki do ochrony nasion, środki do wypełniania ubytków
w drzewach, biostymulatory roślin, hormony przyśpieszające dojrzewanie owoców, substancje klejące do szczepienia drzew, Biologiczne hodowle tkanek inne niż do celów
medycznych lub weterynaryjnych, odczynniki chemiczne
inne niż do użytku medycznego lub weterynaryjnego,
Boraks, Dodatki chemiczne do środków owadobójczych,
Ekstrakty roślin inne niż olejki eteryczne do produkcji kosmetyków, Materiały filtracyjne roślinne, Oleje do konserwacji żywności, preparaty do klarowania moszczu, preparaty do wędzenia mięsa, preparaty do zmiękczania mięsa
do celów przemysłowych, Proteiny do użytku w produkcji suplementów diety, przeciwutleniacze do użytku
w produkcji suplementów diety, skrobia ziemniaczana
do użytku w celach przemysłowych, substancje chemiczne do konserwowania żywności, sztuczne słodziki, środki
chemiczne do konserwowania piwa, środki chemiczne
do zmiękczania wody, witaminy do żywności, Żywice poliamidowe nieprzetworzone, żywice epoksydowe w stanie surowym, żywice sztuczne, 5 Białkowe suplementy
diety, żywność dietetyczna do celów medycznych, błonnik pokarmowy, ekstrakty ziołowe do celów medycznych,
odżywcze suplementy diety, preparaty witaminowe, produkty uboczne z procesu obróbki ziaren zbóż do celów
dietetycznych lub medycznych, suplementy diety o działaniu kosmetycznym, środki wspomagające odchudzanie,
żywność liofilizowana do celów medycznych, Preparaty
z pierwiastkami śladowymi dla ludzi i zwierząt, białko dla
zwierząt, pasza lecznicza dla zwierząt, Zioła lecznicze,
ekstrakty ziołowe do celów medycznych, korzenie lecznicze, okłady gorczycowe, Fungicydy, herbicydy, insektycydy, pestycydy, owadobójcze środki do mycia, owadobójcze szampony do mycia zwierząt, preparaty chemiczne do usuwania śniedzi zbożowej, do zwalczania pleśni,
do niszczenia szkodników, do sterylizacji gleby, do tępienia larw ślimaków nagich do tępienia mysz i szczurów,
do tępienia much, środki do odstraszania owadów, środki
przeciw pasożytom, środki lecznicze do roślin zbożowych
i winorośli, preparaty do niszczenia szkodników, 35 Reklama, reklama za pośrednictwem Internetu, Sprzedaż
hurtowa i detaliczna, w tym za pośrednictwem Internetu
suplementów diety, stymulatorów wzrostu roślin, polepszaczy właściwości uprawowych gleby, środków ochrony
roślin, środków bakteriobójczych, środków do sterylizacji
gleby, środków do tępienia i odstraszania szkodników
upraw, do odstraszania owadów, środków chemicznych
dla rolnictwa, ogrodnictwa, leśnictwa, ogrodów przydomowych i ogródków działkowych.
540933
(220) 2022 03 14
BM LIFE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) BIOMEA LIFE
(510), (511) 5 Krople witaminowe, preparaty dietetyczne
i odżywcze, suplementy dietetyczne i odżywcze, Suplementy diety o działaniu kosmetycznym, suplementy ziołowe,
środki przeciwbólowe do stosowania miejscowego, kapsułki
do celów leczniczych, nasączone chusteczki lecznicze, olejki
do pielęgnacji skóry [lecznicze], preparaty do kąpieli, lecznicze, konopie indyjskie do celów medycznych.
(210)
(731)
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540937
(220) 2022 03 14
BM LIFE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BioMea Life HEALTH BALANCE

(210)
(731)
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tekstylne i substytuty wyrobów tekstylnych, Bielizna pościelowa i koce, 25 Odzież, Obuwie, Nakrycia głowy, Odzież
dziecięca, Obuwie dla dzieci, Wyprawki dziecięce [odzież],
Nakrycia głowy dla dzieci, Odzież niemowlęca, Wyprawki dla
niemowląt, Bielizna dla niemowląt, Powijaki dla niemowląt,
Śliniaki dla niemowląt z tworzyw sztucznych, Śpioszki z kapturkiem dla niemowląt [odzież], Buty dla niemowląt, 35 Usługi
reklamowe, marketingowe i promocyjne, Pośrednictwo handlowe, Promocja sprzedaży, Usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych, Dostarczanie informacji konsumentom na temat towarów i usług, Dystrybucja
materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych,
Kampanie marketingowe, Usługi w zakresie reklamy prasowej, radiowej, telewizyjnej i internetowej.
540983
(220) 2022 03 16
ALMA-COLOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gniew
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) alma-color
(210)
(731)

(531) 29.01.14, 27.05.05, 27.05.13, 24.17.02, 01.15.15, 01.15.24
(510), (511) 5 Krople witaminowe, Preparaty dietetyczne
i odżywcze, Suplementy dietetyczne i odżywcze, Suplementy diety o działaniu kosmetycznym, Suplementy ziołowe,
Środki przeciwbólowe do stosowania miejscowego, Kapsułki
do celów leczniczych, nasączone chusteczki lecznicze, olejki
do pielęgnacji skóry, lecznicze, Preparaty do kąpieli, lecznicze, Konopie indyjskie do celów medycznych.
540944
(220) 2022 03 14
JERONIMO MARTINS POLSKA
SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn
(540) (znak słowny)
(540) Dada. Z miłości do lepszej przyszłości
(510), (511) 3 Mydła, Nielecznicze produkty do pielęgnacji
niemowląt, Środki do czyszczenia zębów, Kosmetyki, Środki do pielęgnacji włosów, Chusteczki nawilżane do celów
higienicznych i kosmetycznych, Bawełniane płatki kosmetyczne, Płatki oczyszczające nasączone kosmetykami, Waciki
do celów kosmetycznych, Patyczki z watą do celów kosmetycznych, Środki toaletowe, Preparaty do czyszczenia i odświeżania, Preparaty do prania, Środki zapachowe do celów
domowych, 5 Środki sanitarne do celów medycznych, Mleko
w proszku dla niemowląt, Suplementy diety dla ludzi, Plastry,
materiały opatrunkowe, Środki odkażające, Suplementy diety i preparaty dietetyczne, Preparaty i artykuły higieniczne,
Żywność dla niemowląt, Preparaty i artykuły dentystyczne,
Pieluchomajtki dziecięce, Pieluchy jednorazowe, Pieluszki
[dziecięce-] [pieluchy], Pieluchy [pieluszki dziecięce], Jednorazowe wkładki do pieluch, Preparaty i artykuły medyczne
i weterynaryjne, 16 Papier i karton, Fotografie, Drukowane
foldery informacyjne, Materiały szkoleniowe i instruktażowe, Afisze, Albumy, Plakaty, Biuletyny, Bony towarowe, Bony
upominkowe, Bony wartościowe, Broszury, Czasopisma,
Druki, Drukowane materiały edukacyjne, Drukowane ulotki
informacyjne, Gazety, Kartonowe pudełka do pakowania,
Karty, Karty upominkowe, Katalogi, Kupony, Książeczki kuponowe, Materiały drukowane, Naklejki, Periodyki, Prospekty, Publikacje drukowane, Publikacje reklamowe, Publikacje
promocyjne, Reprezentacje graficzne, Skoroszyty, Ulotki,
Reklamy drukowane, 24 Narzuty na łóżko, Obrusy, Bielizna
stołowa i pościelowa, Tkaniny, Zasłony, Pokrowce i narzuty
na meble, Płótno do przewijania niemowląt, Kocyki dla niemowląt [rożki], Bielizna pościelowa dla niemowląt, Ręczniki
[tekstylne] dla niemowląt, Kocyki dziecięce, Ręczniki dla dzieci, Baldachimy nad łóżeczka dziecięce, Narzuty do łóżeczek
dziecięcych, Prześcieradła do łóżeczek dziecięcych, Wyroby
(210)
(731)

(531) 26.02.03, 26.02.07, 27.05.01, 27.01.25, 27.05.21, 29.01.12
(510), (511) 1 Odczynniki i składniki chemiczne do produkcji farb i lakierów, żywice akrylowe, dodatki ulepszające
do farb i lakierów, Rozcieńczalniki do użytku przemysłowego,
2 Lakiery i podkłady do lakierów, powłoki i farby nawierzchniowe, Lakiery samochodowe: lakiery akrylowe w różnych
kolorach, lakiery o efekcie metalicznym i perłowym, lakiery
bezbarwne, podkłady reaktywne i wypełniające, kity szpachlowe, pasty polerskie, powłoki zabezpieczające podwozia
samochodowe, lakiery dla przemysłu meblowego: podkłady
izolujące, podkłady wypełniające, lakiery nawierzchniowe, lakiery na tworzywa sztuczne, lakiery dla obuwnictwa, lakiery
na sprzęt RTV, AGD i akcesoria meblowe, lakiery do metalizacji, podkłady korekcyjne, farby i lakiery do zabezpieczeń
antykorozyjnych powierzchni stalowych, aluminiowych,
ocynkowanych i betonowych, rozcieńczalniki do lakierów
i farb, 17 Lakiery, farby, podkłady i powłoki izolacyjne oraz
uszczelniające, 42 Badania techniczne oraz usługi doradztwa
technicznego i ekspertyzy w zakresie doboru i użytkowania:
lakierów i podkładów do lakierów, powłok i farb nawierzchniowych, lakierów samochodowych, lakierów dla przemysłu
meblowego, lakierów na tworzywa sztuczne, lakierów dla
obuwnictwa, lakierów na sprzęt RTV, AGD i akcesoria meblowe, lakierów do metalizacji, farb i lakierów do zabezpieczeń
antykorozyjnych, lakierów, farb, podkładów i powłok izolacyjnych oraz uszczelniających.
540984
(220) 2022 03 16
ALMA-COLOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gniew
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) alma-color
(210)
(731)
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(531) 26.02.03, 26.02.07, 27.05.01, 27.05.21, 27.01.25, 29.01.12
(510), (511) 1 Odczynniki i składniki chemiczne do produkcji farb i lakierów, żywice akrylowe, dodatki ulepszające
do farb i lakierów, Rozcieńczalniki do użytku przemysłowego,
2 Lakiery i podkłady do lakierów, powłoki i farby nawierzchniowe, Lakiery samochodowe: lakiery akrylowe w różnych
kolorach, lakiery o efekcie metalicznym i perłowym, lakiery
bezbarwne, podkłady reaktywne i wypełniające, kity szpachlowe, pasty polerskie, powłoki zabezpieczające podwozia
samochodowe, lakiery dla przemysłu meblowego: podkłady
izolujące, podkłady wypełniające, lakiery nawierzchniowe, lakiery na tworzywa sztuczne, lakiery dla obuwnictwa, lakiery
na sprzęt RTV, AGD i akcesoria meblowe, lakiery do metalizacji, podkłady korekcyjne, farby i lakiery do zabezpieczeń
antykorozyjnych powierzchni stalowych, aluminiowych,
ocynkowanych i betonowych, rozcieńczalniki do lakierów
i farb, 17 Lakiery, farby, podkłady i powłoki izolacyjne oraz
uszczelniające, 42 Badania techniczne oraz usługi doradztwa
technicznego i ekspertyzy w zakresie doboru i użytkowania:
lakierów i podkładów do lakierów, powłok i farb nawierzchniowych, lakierów samochodowych, lakierów dla przemysłu
meblowego, lakierów na tworzywa sztuczne, lakierów dla
obuwnictwa, lakierów na sprzęt RTV, AGD i akcesoria meblowe, lakierów do metalizacji, farb i lakierów do zabezpieczeń
antykorozyjnych, lakierów, farb, podkładów i powłok izolacyjnych oraz uszczelniających.

we, lakierów do metalizacji, farb i lakierów do zabezpieczeń
antykorozyjnych, lakierów, farb, podkładów i powłok izolacyjnych oraz uszczelniających.

(210)
(731)

540985
(220) 2022 03 16
ALMA-COLOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gniew
(540) (znak graficzny)
(540)

(210)
(731)

(531) 26.02.03, 26.02.07, 27.01.25, 27.05.21, 29.01.12
(510), (511) 1 Odczynniki i składniki chemiczne do produkcji farb i lakierów, żywice akrylowe, dodatki ulepszające
do farb i lakierów, Rozcieńczalniki do użytku przemysłowego,
2 Lakiery i podkłady do lakierów, powłoki i farby nawierzchniowe, Lakiery samochodowe: lakiery akrylowe w różnych
kolorach, lakiery o efekcie metalicznym i perłowym, lakiery
bezbarwne, podkłady reaktywne i wypełniające, kity szpachlowe, pasty polerskie, powłoki zabezpieczające podwozia
samochodowe, lakiery dla przemysłu meblowego: podkłady
izolujące, podkłady wypełniające, lakiery nawierzchniowe, lakiery na tworzywa sztuczne, lakiery dla obuwnictwa, lakiery
na sprzęt RTV, AGD i akcesoria meblowe, lakiery do metalizacji, podkłady korekcyjne, farby i lakiery do zabezpieczeń
antykorozyjnych powierzchni stalowych, aluminiowych,
ocynkowanych i betonowych, rozcieńczalniki do lakierów
i farb, 17 Lakiery, farby, podkłady i powłoki izolacyjne oraz
uszczelniające, 42 Badania techniczne oraz usługi doradztwa
technicznego i ekspertyzy w zakresie doboru i użytkowania:
lakierów i podkładów do lakierów, powłok i farb nawierzchniowych, lakierów samochodowych, lakierów dla przemysłu
meblowego, lakierów na tworzywa sztuczne, lakierów dla
obuwnictwa, lakierów na sprzęt RTV, AGD i akcesoria meblo-

(531) 26.01.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 6 Figurki z metali nieszlachetnych będące dziełami sztuki, Rzeźbione dzieła sztuki z metali nieszlachetnych,
Dzieła sztuki z brązu, Statuetki i dzieła sztuki z metali nieszlachetnych, Posągi z metali nieszlachetnych przedstawiające
ikony religijne, Rzeźby z metalu, Rzeźby z metali nieszlachetnych, 14 Dzieła sztuki wykonane z kamieni szlachetnych,
Dzieła sztuki wykonane ze srebra emaliowanego, Dzieła sztuki wykonane ze złota emaliowanego, Dzieła sztuki wykonane
z metali szlachetnych, Posągi z metali szlachetnych przedstawiające ikony religijne, Rzeźby z metali szlachetnych, Zegary,
Zegarki, 16 Litograficzne dzieła sztuki, Obrazy, Obrazy artystyczne, Akwarele [skończone obrazy], Obrazy [malarstwo],
oprawione lub nie, 19 Dzieła sztuki wykonane z kamienia,
betonu lub marmuru, Statuetki i dzieła sztuki wykonane z takich materiałów, jak kamień, beton i marmur, zawarte w tej
klasie, Rzeźby niemetalowe, Rzeźby wykonane z kamienia,
Rzeźby wykonane z marmuru, Rzeźby z betonu, 20 Dzieła sztuki
z drewna, wosku, gipsu lub tworzyw sztucznych, Dzieła sztuki z bursztynu, Dzieła sztuki z ambroidu, Rzeźby wykonane
z tworzyw sztucznych, Rzeźby z tworzyw sztucznych, Rzeźby
wykonane z drewna, Rzeźby drewniane, Rzeźby wykonane
z gipsu, 21 Statuetki, figurki, tabliczki i dzieła sztuki wykonane
z takich materiałów, jak porcelana, terakota lub szkło, zawarte
w tej klasie, Dzieła sztuki z porcelany, ceramiki, gliny, terakoty
i szkła, Dzieła sztuki z porcelany, ceramiki, gliny, terakoty lub
szkła, Ceramiczne dzieła sztuki, Dzieła sztuki ze szkła, Dzieła
sztuki z porcelany, terakoty i szkła, Rzeźby wykonane z porcelany, Rzeźby kryształowe, Rzeźby szklane, Rzeźby ceramicz-

540991
(220) 2022 03 16
BARWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) FIVE HERBS
(510), (511) 3 Kosmetyki do użytku osobistego, Kosmetyki
osobiste i gospodarcze, Kosmetyki, preparaty do pielęgnacji skóry, preparaty do pielęgnacji dłoni i stóp, mydła, środki
do mycia i kąpieli, preparaty do higieny intymnej, preparaty
do pielęgnacji włosów, maski kosmetyczne, środki toaletowe.
(210)
(731)

541022
(220) 2022 03 17
MEDICINAE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) (znak słowny)
(540) Islatussan
(510), (511) 5 Dietetyczna żywność do celów medycznych,
Dietetyczne substancje przystosowane do celów medycznych, Leki dla ludzi, Preparaty farmaceutyczne, Suplementy
diety dla ludzi, Zioła lecznicze, Zioła lecznicze suszone lub
zakonserwowane.
(210)
(731)

541027
(220) 2022 03 17
PERCENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Percent
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ne, Wazony, 33 Whisky, Whisky kanadyjska, Whisky słodowa,
Whisky mieszana (mieszanka whisky zbożowej i słodowej),
35 Promowanie dzieł sztuki innych osób poprzez udostępnianie portfolio online za pośrednictwem strony internetowej, Organizowanie i prowadzenie wystaw sztuki w celach
komercyjnych lub reklamowych, Usługi handlu detalicznego
w zakresie dzieł sztuki świadczone przez galerie sztuki, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z dziełami sztuki, Usługi
sprzedaży detalicznej w związku z dziełami sztuki, Usługi
sprzedaży detalicznej za pomocą katalogów w związku z napojami alkoholowymi (z wyjątkiem piwa), Usługi sprzedaży
detalicznej za pomocą globalnych sieci komputerowych
związane z napojami alkoholowymi (z wyjątkiem piwa), Usługi sprzedaży hurtowej w związku z napojami alkoholowymi
(z wyjątkiem piwa), Usługi sprzedaży detalicznej w związku
z napojami alkoholowymi (z wyjątkiem piwa), Zaopatrzenie
osób trzecich w napoje alkoholowe [zakup towarów dla innych przedsiębiorców], Usługi handlu detalicznego związane
z napojami alkoholowymi, 36 Wycena dzieł sztuki, Wycena
antyków, Wycena obrazów, Wycena biżuterii, Wycena kamieni szlachetnych, 41 Wystawy sztuki, Usługi galerii sztuki, Wypożyczanie dzieł sztuki, Usługi związane z wystawami sztuki.
541044
(220) 2022 03 17
KLEPACZ ZBIGNIEW, WĄSIK MACIEJ KANCELARIA
RADCÓW PRAWNYCH KLEPACZ WĄSIK I WSPÓLNICY
SPÓŁKA CYWILNA, Łódź
(540) (znak słowny)
(540) Kancelaria KWW
(510), (511) 35 Usługi administracyjne w zakresie kierowania
klientów na konsultacje z prawnikiem, Doradztwo w zakresie
rekrutacji na rzecz prawników, Pomoc w prowadzeniu
działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie
działalnością gospodarczą, Usługi reklamowe, marketingowe
i promocyjne, Doradztwo i konsultacje w zakresie działalności
gospodarczej, Usługi wsparcia administracyjnego i przetwarzania danych, Zarządzanie zasobami ludzkimi i usługi rekrutacji
personelu, Administracyjne zarządzanie przedsiębiorstwami
handlowymi, Administrowanie działalnością gospodarczą firm
zagranicznych, Administrowanie i zarządzanie działalnością
gospodarczą, Administrowanie konkursami w celach reklamowych, Administrowanie zawodami w celach reklamowych, Badania dotyczące działalności gospodarczej, Doradztwo dla przedsiębiorstw przemysłowych lub handlowych
w zakresie prowadzenia firmy, Doradztwo handlowe
w zarządzaniu działalnością gospodarczą, Doradztwo w zakresie przenoszenia przedsiębiorstwa, Doradztwo w zakresie
zarządzania dotyczące obsadzania stanowisk, Doradztwo
w zarządzaniu przemysłowym, w tym analizy kosztów
i zysków, Dostarczanie biznesowych i handlowych informacji
kontaktowych za pośrednictwem internetu, Ekspertyzy
w zakresie wydolności przedsiębiorstw, Nabywanie
przedsiębiorstw, Nadzór nad działalnością gospodarczą,
Nadzór nad działalnością gospodarczą na rzecz osób trzecich, Nadzór nad zarządzaniem działalnością gospodarczą,
Negocjowanie i rozliczanie transakcji handlowych dla osób
trzecich, Negocjowanie i zawieranie transakcji handlowych
dla osób trzecich za pośrednictwem systemów telekomunikacji, Negocjowanie transakcji handlowych dla osób trzecich, Negocjowanie transakcji handlowych w zakresie
działalności artystycznej, Negocjowanie umów biznesowych dla osób trzecich, Negocjowanie umów kupna
i sprzedaży towarów, Negocjowanie umów z podmiotami
opłacającymi usługi w zakresie opieki zdrowotnej, Obsługa
administracyjna firm na zlecenie, Opracowywanie strategii
przedsiębiorstw, Organizacja działalności gospodarczej, Or(210)
(731)

33

ganizacja zarządzania działalnością gospodarczą, Organizowanie i prowadzenie spotkań biznesowych, Organizowanie prezentacji osób w celach biznesowych, Outsourcing [doradztwo biznesowe], Planowanie dotyczące
zarządzania działalnością gospodarczą, mianowicie wyszukiwanie partnerów do fuzji i przejęć oraz dla przedsiębiorstw,
Planowanie działalności gospodarczej, Planowanie spotkań
biznesowych, Planowanie strategiczne dla działalności gospodarczej, Planowanie sukcesji w firmach, Planowanie w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, Pomoc biznesowa przy prowadzeniu przedsiębiorstw, Pomoc dla
przedsiębiorstw handlowych w zarządzaniu ich interesami,
Pomoc dla przedsiębiorstw przemysłowych w zakresie prowadzenia ich interesów, Pomoc przy prowadzeniu franszyz,
Pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, Pomoc w organizowaniu działalności gospodarczej, Pomoc w zakresie działalności gospodarczej, Pomoc w zakresie działalności gospodarczej dotycząca franchisingu, Pomoc w zakresie działalności gospodarczej dotycząca
tworzenia przedsiębiorstw handlowych, Pomoc w zakresie
planowania działalności gospodarczej, Pomoc w zakresie
zarządzania i działalności przedsiębiorstw handlowych, Pomoc w zarządzaniu, Pomoc w zarządzaniu działalnością
gospodarczą, Pomoc w zarządzaniu korporacyjnym, Pomoc
w zarządzaniu na rzecz organizacji przemysłowych, Pomoc
w zarządzaniu przedsiębiorstwami handlowymi, Pomoc
w zarządzaniu przedsiębiorstwem dla firm handlowych
i przemysłowych, Pomoc w zarządzaniu przy zakładaniu
przedsiębiorstw handlowych, Pomoc w zarządzaniu sprawami biznesowymi, Pośrednictwo w działalności handlowej dla
osób trzecich, Pośrednictwo w kontraktach na kupno
i sprzedaż produktów, Pomoc w zarządzaniu sprawami biznesowymi lub działaniami handlowymi przedsiębiorstwa przemysłowego lub handlowego, Pośredniczenie i zawieranie
transakcji handlowych dla osób trzecich, Pośredniczenie
w umowach dotyczących sprzedaży i zakupu towarów, Prowadzenie przedsiębiorstw [dla osób trzecich], Prowadzenie
przedsiębiorstw handlowych [dla osób trzecich], Przygotowywanie opracowań projektów dotyczących tematyki
działalności gospodarczej, Rejestracja pojazdów i przeniesienie tytułu własności, Sporządzanie raportów ekonomicznych, Tymczasowe zarządzanie przedsiębiorstwem, Usługi
doradcze w zakresie działalności gospodarczej i usługi
zarządzania działalnością gospodarczą, Usługi ekspertów
w zakresie efektywności biznesowej, Usługi inspekcji
i unowocześniania procesów biznesowych, Usługi online
z zakresu nawiązywania kontaktów biznesowych, Usługi outsourcingu w zakresie zarządzania relacjami z klientami, Usługi outsourcingu w dziedzinie operacji z zakresu działalności
gospodarczej, Świadczenie pomocy w zakresie działalności
gospodarczej, Usługi pośrednictwa biznesowego związane
z kojarzeniem profesjonalistów o zróżnicowanych profilach
z klientami, Usługi pośrednictwa w handlu, Usługi pośrednictwa
w interesach, Usługi szacowania ryzyka w działalności gospodarczej, Usługi w zakresie czynności biurowych, Usługi w zakresie działalności gospodarczej dotyczące organizacji wspólnych
przedsięwzięć, Usługi w zakresie działalności gospodarczej
dotyczące zakładania przedsiębiorstw, Usługi w zakresie fuzji
przedsiębiorstw, Usługi w zakresie inspekcji działalności gospodarczej, Usługi w zakresie nawiązywania kontaktów
między przedsiębiorstwami gospodarczymi, Usługi w zakresie strategii biznesowych, Usługi w zakresie zarządzania biznesowego świadczone na rzecz hurtowni, Usługi w zakresie
zarządzania działalnością gospodarczą związane z nabywaniem przedsiębiorstw, Usługi w zakresie zarządzania ryzykiem
w działalności gospodarczej, Usługi świadczone przez
franczyzodawcę, mianowicie pomoc w prowadzeniu
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przedsiębiorstw przemysłowych lub handlowych lub
w zarządzaniu nimi, Usługi zarządzania biurowego [dla osób
trzecich], Usługi zarządzania biznesowego w zakresie rozwoju
przedsiębiorstw, Usługi zarządzania działalnością gospodarczą
dotyczące handlu elektronicznego, Usługi zarządzania zapasami, Usługi zarządzania łańcuchem dostaw, Usługi zlecania
na zewnątrz w postaci załatwiania umów o świadczenie
usług na rzecz innych, Wsparcie administracyjne w zakresie
odpowiedzi na ogłoszenia przetargowe, Wsparcie w dziedzinie zarządzania działalnościami gospodarczymi, Wsparcie
w dziedzinie zarządzania przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, Wsparcie w dziedzinie zarządzania
przedsiębiorstwem i planowania, Wsparcie w dziedzinie
zarządzania biznesowego w zakresie otwierania restauracji
i ich działalności, Wycena cyklu życia do celów biznesowych, Zarządzanie działalnością gospodarczą, Zarządzanie
działalnością handlową, Zarządzanie działalnością gospodarczą
w zakresie projektów budowlanych, Zarządzanie działalnością
gospodarczą w zakresie firm handlowych i firm usługowych,
Zarządzanie procesami biznesowymi, Zarządzanie procesami biznesowymi i doradztwo w tym zakresie, Zarządzanie
projektami z zakresu działalności gospodarczej, Zarządzanie
projektami działalności gospodarczej [dla osób trzecich],
Zarządzanie relacjami z klientami, Pozyskiwanie umów [dla
osób trzecich], Pośrednictwo w kontaktach handlowych
i gospodarczych, 41 Edukacja prawna, Organizowanie konferencji, wystaw i konkursów, Usługi edukacyjne i instruktażowe,
Nauczanie i szkolenia, Organizacja webinariów, Organizowanie kongresów i konferencji w celach kulturalnych i edukacyjnych, Organizowanie konkursów, Doradztwo w zakresie
szkoleń biznesowych, Doradztwo szkoleniowe w zakresie
zarządzania, Doradztwo zawodowe, Edukacja w dziedzinie
bezpieczeństwa i higieny pracy, Edukacyjne usługi doradcze,
Kursy szkoleniowe w dziedzinie prawa, Kursy szkoleniowe
w dziedzinie zarządzania, Kursy szkoleniowe w dziedzinie
ubezpieczeń, Kursy szkoleniowe w formie pisemnej, Kursy
szkoleniowe w zakresie badań i rozwoju, Nauczanie prawa, Opracowywanie materiałów edukacyjnych, Organizacja i przeprowadzanie kursów edukacyjnych, Organizacja
szkoleń, Organizacja warsztatów i seminariów, Organizacja wystaw w celach edukacyjnych, Organizowanie i prowadzenie sympozjów, Organizowanie i prowadzenie
targów do celów akademickich, Organizowanie i prowadzenie targów edukacyjnych, Organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], Organizowanie i prowadzenie
wykładów w celach edukacyjnych, Organizowanie i prowadzenie wykładów w celach szkoleniowych, Organizowanie i prowadzenie zajęć, Organizowanie imprez edukacyjnych, Organizowanie konferencji w celach edukacyjnych,
Organizowanie kongresów edukacyjnych, Organizowanie
seminariów, Organizowanie wykładów, Prowadzenie konferencji biznesowych, Prowadzenie kursów dotyczących
szkoleń administracyjnych, Prowadzenie kursów dotyczących
administrowania działalnością gospodarczą, Prowadzenie
kursów dotyczących zarządzania działalnością gospodarczą,
Prowadzenie kursów edukacyjnych dotyczących zarządzania
działalnością gospodarczą, Prowadzenie kursów edukacyjnych z zakresu biznesu, Prowadzenie kursów, seminariów
i warsztatów, Prowadzenie seminariów szkoleniowych dla
klientów, Prowadzenie warsztatów edukacyjnych w dziedzinie biznesu, Szkolenia w zakresie zarządzania działalnością
gospodarczą, Szkolenia z zakresu świadczenia usług prawnych, 45 Pomoc prawna przy tworzeniu umów, Audyty
zgodności z prawem, Audyty zgodności z przepisami, Badania [wyszukiwanie] w zakresie informacji prawnych, Badania
prawne, Badania w zakresie własności intelektualnej, Doradztwo dotyczące licencjonowania patentów, Doradztwo
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dotyczące licencjonowania własności intelektualnej, Doradztwo dotyczące ochrony własności intelektualnej, Doradztwo
dotyczące udzielania licencji na znak towarowy, Doradztwo
dotyczące własności przemysłowej, Doradztwo prawne, Doradztwo prawne w dziedzinie opodatkowania, Doradztwo
prawne w zakresie odpowiedzi na ogłoszenia przetargowe,
Doradztwo prawne związane z mapowaniem patentów, Doradztwo prawne związane z prawami własności intelektualnej, Doradztwo prawne związane z reklamą telewizyjną,
rozrywką telewizyjną i sportami, Doradztwo prawne
związane z transakcjami w zakresie nieruchomości, Doradztwo w kwestiach praw własności przemysłowej, Doradztwo
w sporach sądowych, Doradztwo w zakresie aspektów
prawnych franszyzy, Doradztwo w zakresie patentów, Doradztwo w zakresie sporów sądowych, Doradztwo w zakresie własności intelektualnej, Doradztwo w zakresie
zarządzania prawami autorskimi, Doradztwo związane z licencjonowaniem oprogramowania komputerowego, Doradztwo związane z ochroną nowych odmian roślin, Doradztwo związane z ochroną oznaczeń geograficznych, Doradztwo związane z ochroną patentową, Doradztwo związane
z ochroną praw autorskich, Doradztwo związane z ochroną
wzorów przemysłowych, Doradztwo związane z ochroną
znaków towarowych, Doradztwo związane z osobistymi sprawami prawnymi, Doradztwo związane z rejestracją nazw domen, Doradztwo związane z zarządzaniem własnością
intelektualną i prawami autorskimi, Doręczanie pism i orzeczeń
w postępowaniu sądowym, Egzekucja testamentów, Egzekwowanie praw do własności intelektualnej, Egzekwowanie
praw do znaków towarowych, Eksploatacja praw własności
przemysłowej i prawa autorskiego poprzez licencjonowanie [usługi prawne], Fachowe usługi doradcze dotyczące
praw własności intelektualnej, Kompilacja informacji prawnych, Konsultacje w zakresie zgodności z przepisami
dotyczącymi ochrony danych, Konsultacje z zakresu
zarządzania własnością intelektualną, Licencjonowanie baz
danych [usługi prawne], Licencjonowanie gier komputerowych, Licencjonowanie koncepcji franczyzowych [usługi
prawne], Licencjonowanie materiałów drukowanych [usługi
prawne], Licencjonowanie materiałów filmowych, telewizyjnych i wideo [usługi prawne], Licencjonowanie oprogramowania komputerowego [usługi prawne], Licencjonowanie
patentów, Licencjonowanie patentów i zastosowań patentowych [usługi prawne], Licencjonowanie postaci z kreskówek
[usługi prawne], Licencjonowanie prac muzycznych [usługi
prawne], Licencjonowanie praw autorskich [usługi prawne],
Licencjonowanie praw do filmów, produkcji telewizyjnych
i wideo [usługi prawne], Licencjonowanie praw własności intelektualnej w dziedzinie praw autorskich [usługi prawne],
Licencjonowanie praw własności intelektualnej w dziedzinie
znaków towarowych [usługi prawne], Licencjonowanie praw
własności przemysłowej, Licencjonowanie praw własności
przemysłowej i praw autorskich [usługi prawne], Licencjonowanie praw związanych z filmami [usługi prawne], Licencjonowanie praw związanych z produkcjami audio [usługi
prawne], Licencjonowanie praw związanych z produkcjami
telewizyjnymi [usługi prawne], Licencjonowanie praw
związanych z produkcjami wideo [usługi prawne], Licencjonowanie praw związanych z programami, produkcjami i formatami telewizyjnymi, wideo i radiowymi [usługi prawne],
Licencjonowanie praw związanych z wykorzystywaniem
zdjęć [usługi prawne], Licencjonowanie programów radiowych i telewizyjnych [usługi prawne], Licencjonowanie
przedstawień muzycznych, Licencjonowanie systemów komunikacji bezprzewodowej, Licencjonowanie technologii,
Licencjonowanie w zakresie badań i rozwoju [usługi prawne],
Licencjonowanie własności intelektualnej, Licencjonowanie
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własności intelektualnej i praw autorskich, Licencjonowanie
zarejestrowanych wzorów, Licencjonowanie zastosowań patentowych [usługi prawne], Licencjonowanie znaków towarowych [usługi prawne], Mediacje, Monitorowanie praw
własności intelektualnej do celów doradztwa prawnego,
Monitorowanie znaków towarowych [usługi prawne], Ochrona praw autorskich, Organizowanie świadczenia usług prawnych, Porady prawne i zastępstwo procesowe, Porady prawne
w zakresie franchisingu, Pośrednictwo w procedurach prawnych, Pośredniczenie w adopcji, Prawne administrowanie licencjami, Profesjonalne konsultacje prawne dotyczące franchisingu, Profesjonalne usługi doradcze dotyczące praw autorskich, Profesjonalne usługi doradcze dotyczące zagadnień
prawnych, Profesjonalne usługi doradcze związane z licencjonowaniem praw autorskich, Profesjonalne usługi doradcze związane z naruszeniem praw autorskich, Prowadzenie
ceremonii ślubów cywilnych, Przenoszenie tytułu własności,
Przygotowywanie przepisów, Przygotowywanie raportów
prawnych z zakresu praw człowieka, Przyznawanie licencji
związanych z kopiowaniem programów telewizji kablowej, Rejestracja nazw domen w celu identyfikacji użytkowników w globalnej sieci komputerowej, Rejestracja nazw domen w celu
identyfikacji użytkowników w globalnej sieci komputerowej
[usługi prawne], Rejestrowanie nazw domen [usługi prawne],
Rozstrzyganie spraw spornych, Składanie wniosków o rejestrację
wzorów, Sporządzanie ekspertyz prawnych, Sporządzanie
protokołów sądowych, Sprawdzanie standardów i praktyk
w celu zapewnienia zgodności z prawami i regulacjami,
Udostępnianie informacji dotyczących usług prawnych
za pośrednictwem strony internetowej, Udostępnianie informacji w dziedzinie własności intelektualnej, Udzielanie informacji dotyczących usług prawnych, Udzielanie informacji
na temat agencji licencjonujących prawa autorskie, Udzielanie informacji na temat praw własności przemysłowej, Udzielanie informacji sądowych, Udzielanie informacji w zakresie
kwestii związanych z prawami człowieka, Udzielanie informacji związanej ze sprawami prawnymi, Udzielanie licencji
[usługi prawne] w ramach publikacji oprogramowania,
Udzielanie licencji osobom trzecim na korzystanie z praw
własności przemysłowej i praw autorskich, Udzielanie opinii
prawnych przez ekspertów, Usługi adwokackie, Usługi agencji licencjonujących prawa autorskie, Usługi alternatywnego
rozwiązywania sporów, Usługi arbitrażowe, Usługi arbitrażu
w zakresie stosunków pracowniczych, Usługi arbitrażu, mediacji i rozstrzygania sporów, Usługi asystentów prawnych,
Usługi badań prawnych i sądowych w dziedzinie własności
intelektualnej, Usługi biegłych sądowych, Usługi dochodzeniowe związane z roszczeniami ubezpieczeniowymi, Usługi
doradcze dotyczące licencjonowania własności intelektualnej, Usługi doradcze dotyczące praw własności intelektualnej, Usługi doradcze w zakresie nazw domen, Usługi
doradcze w zakresie prawa, Usługi doradcze związane
z prawami autorskimi, Usługi doradcze związane z prawami konsumenta [doradztwo prawne], Usługi doradcze
związane z rejestracją, Usługi doradztwa w zakresie własności
intelektualnej dla organizacji non-profit, Usługi doradztwa
w zakresie własności intelektualnej dla uniwersytetów i instytucji badawczych, Usługi doradztwa w zakresie własności
intelektualnej dla wynalazców, Usługi doradztwa w zakresie
własności intelektualnej w dziedzinie patentów i zastosowań
patentowych, Usługi informacyjne w odniesieniu do kwestii
prawnych, Usługi informacyjne w zakresie praw konsumenta,
Usługi informacyjne w zakresie standardów handlowych,
Usługi informacyjne w zakresie standardów produkcyjnych,
Usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące
zagadnień prawnych, Usługi kancelarii patentowych, Usługi
komornicze (usługi prawne), Usługi licencjonowania związane
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z prawami do przedstawień [usługi prawne], Usługi licencjonowania związane z produkcją towarów [usługi prawne],
Usługi licencjonowania związane z publikacją muzyki, Usługi
mediacyjne w sporach małżeńskich, Usługi monitorowania
prawnego, Usługi monitorowania znaków towarowych,
Usługi monitorowania znaków towarowych do celów doradztwa prawnego, Usługi notarialne, Usługi notariuszy,
Usługi organów nadających uprawnienia, Usługi pomocy
w sprawach spornych, Usługi prawne dotyczące licencji,
Usługi prawne dotyczące nabywania własności intelektualnej, Usługi prawne dotyczące praw własności intelektualnej,
Usługi prawne dotyczące rejestracji znaków towarowych,
Usługi prawne pro bono, Usługi prawne w dziedzinie imigracji, Usługi prawne w zakresie mediacji, Usługi prawne w zakresie negocjowania i sporządzania umów związanych z prawami własności intelektualnej, Usługi prawne w zakresie procedur związanych z prawami własności przemysłowej, Usługi
prawne w zakresie testamentów, Usługi prawne z zakresu wykorzystywania patentów, Usługi prawne z zakresu zarządzania
prawami licencyjnymi, kontrolowania i udzielania praw licencyjnych, Usługi prawne związane z eksploatacją praw autorskich do druków, Usługi prawne związane z eksploatacją praw
autorskich do filmów, Usługi prawne związane z eksploatacją
praw własności intelektualnej, Usługi prawne związane
z eksploatacją praw własności przemysłowej i praw autorskich,
Usługi prawne związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, Usługi prawne związane z wykorzystywaniem praw
pokrewnych związanych z produkcjami filmowymi, telewizyjnymi, wideo i muzycznymi, Usługi prawne świadczone
w związku z procesami sądowymi, Usługi prawne związane
z eksploatacją praw do emisji, Usługi prawne związane z licencjonowaniem praw autorskich, Usługi prawne związane
z negocjacją kontraktów dla osób trzecich, Usługi prawne
związane z ochroną i wykorzystywaniem praw autorskich
do produkcji filmowych, telewizyjnych, teatralnych i muzycznych, Usługi prawne związane z roszczeniami z tytułu
ubezpieczeń społecznych, Usługi prawne związane z tworzeniem i rejestracją firm, Usługi prawne związane z wykorzystywaniem praw do transmisji, Usługi prawne związane
z zarządzaniem prawami autorskimi i prawami pokrewnymi
oraz wykorzystywaniem tych praw, Usługi prawnicze
związane z prawami do własności wakacyjnej, Usługi radców
prawnych, Usługi rejestracyjne (prawne), Usługi rzeczników
patentowych, Usługi w zakresie alternatywnego rozstrzygania sporów [usługi prawne], Usługi w zakresie badań
i dochodzeń prawniczych, Usługi w zakresie mediacji rozwodowej, Usługi w zakresie pomocy prawnej, Usługi w zakresie
przygotowywania dokumentów prawnych, Usługi w zakresie rejestracji firm, Usługi wsparcia prawnego, Usługi wsparcia procesowego w sporach sądowych, Usługi związane
z ochroną własności przemysłowej, Usługi związane z przeniesieniem tytułu własności [usługi prawne], Usługi związane
z własnością intelektualną, Uwierzytelnianie dokumentów
prawnych, Wsparcie wspomagane komputerowo w zakresie
sporów sądowych, Wynajem nazw domen internetowych,
Zarządzanie i wykorzystywanie praw własności przemysłowej i praw autorskich poprzez licencjonowanie na rzecz
osób trzecich [usługi prawne], Zarządzanie patentami,
Zarządzanie prawami autorskimi, Zarządzanie prawami
własności przemysłowej i prawami autorskimi, Zarządzanie
prawami własności przemysłowej i prawami autorskimi
na rzecz osób trzecich, Zarządzanie własnością intelektualną,
Zarządzanie własnością przemysłową, Zarządzanie znakami
towarowymi, Usługi prawne, Usługi prawne dotyczące
testamentów, Mediacja [usługi prawne], Usługi w zakresie
doradztwa prawnego.
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541045
(220) 2022 03 17
KLEPACZ ZBIGNIEW, WĄSIK MACIEJ KANCELARIA
RADCÓW PRAWNYCH KLEPACZ WĄSIK I WSPÓLNICY
SPÓŁKA CYWILNA, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KWW
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.04, 24.17.25
(510), (511) 35 Usługi administracyjne w zakresie kierowania klientów na konsultacje z prawnikiem, Doradztwo
w zakresie rekrutacji na rzecz prawników, Pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, Usługi reklamowe,
marketingowe i promocyjne, Doradztwo i konsultacje
w zakresie działalności gospodarczej, Usługi wsparcia administracyjnego i przetwarzania danych, Zarządzanie zasobami ludzkimi i usługi rekrutacji personelu, Administracyjne zarządzanie przedsiębiorstwami handlowymi, Administrowanie działalnością gospodarczą firm zagranicznych, Administrowanie i zarządzanie działalnością gospodarczą, Administrowanie konkursami w celach reklamowych, Administrowanie zawodami w celach reklamowych, Badania
dotyczące działalności gospodarczej, Doradztwo dla
przedsiębiorstw przemysłowych lub handlowych w zakresie prowadzenia firmy, Doradztwo handlowe w zarządzaniu
działalnością gospodarczą, Doradztwo w zakresie przenoszenia przedsiębiorstwa, Doradztwo w zakresie zarządzania
dotyczące obsadzania stanowisk, Doradztwo w zarządzaniu
przemysłowym, w tym analizy kosztów i zysków, Dostarczanie biznesowych i handlowych informacji kontaktowych za pośrednictwem internetu, Ekspertyzy w zakresie
wydolności przedsiębiorstw, Nabywanie przedsiębiorstw,
Nadzór nad działalnością gospodarczą, Nadzór nad
działalnością gospodarczą na rzecz osób trzecich, Nadzór
nad zarządzaniem działalnością gospodarczą, Negocjowanie i rozliczanie transakcji handlowych dla osób trzecich,
Negocjowanie i zawieranie transakcji handlowych dla osób
trzecich za pośrednictwem systemów telekomunikacji, Negocjowanie transakcji handlowych dla osób trzecich, Negocjowanie transakcji handlowych w zakresie działalności artystycznej, Negocjowanie umów biznesowych dla osób trzecich, Negocjowanie umów kupna i sprzedaży towarów, Negocjowanie umów z podmiotami opłacającymi usługi w zakresie opieki zdrowotnej, Obsługa administracyjna firm
na zlecenie, Opracowywanie strategii przedsiębiorstw, Organizacja działalności gospodarczej, Organizacja zarządzania
działalnością gospodarczą, Organizowanie i prowadzenie
spotkań biznesowych, Organizowanie prezentacji osób
w celach biznesowych, Outsourcing [doradztwo biznesowe], Planowanie dotyczące zarządzania działalnością
gospodarczą, mianowicie wyszukiwanie partnerów do fuzji
i przejęć oraz dla przedsiębiorstw, Planowanie działalności
gospodarczej, Planowanie spotkań biznesowych, Planowanie strategiczne dla działalności gospodarczej, Planowanie
sukcesji w firmach, Planowanie w zakresie zarządzania
działalnością gospodarczą, Pomoc biznesowa przy prowadzeniu przedsiębiorstw, Pomoc dla przedsiębiorstw handlowych
w zarządzaniu ich interesami, Pomoc dla przedsiębiorstw
przemysłowych w zakresie prowadzenia ich interesów, Pomoc przy prowadzeniu franszyz, Pomoc przy zarządzaniu
przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, Po-
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moc w organizowaniu działalności gospodarczej, Pomoc
w zakresie działalności gospodarczej, Pomoc w zakresie
działalności gospodarczej dotycząca franchisingu, Pomoc
w zakresie działalności gospodarczej dotycząca tworzenia
przedsiębiorstw handlowych, Pomoc w zakresie planowania działalności gospodarczej, Pomoc w zakresie
zarządzania i działalności przedsiębiorstw handlowych, Pomoc w zarządzaniu, Pomoc w zarządzaniu działalnością
gospodarczą, Pomoc w zarządzaniu korporacyjnym, Pomoc
w zarządzaniu na rzecz organizacji przemysłowych, Pomoc
w zarządzaniu przedsiębiorstwami handlowymi, Pomoc
w zarządzaniu przedsiębiorstwem dla firm handlowych
i przemysłowych, Pomoc w zarządzaniu przy zakładaniu
przedsiębiorstw handlowych, Pomoc w zarządzaniu sprawami biznesowymi, Pośrednictwo w działalności handlowej dla
osób trzecich, Pośrednictwo w kontraktach na kupno
i sprzedaż produktów, Pomoc w zarządzaniu sprawami biznesowymi lub działaniami handlowymi przedsiębiorstwa
przemysłowego lub handlowego, Pośredniczenie i zawieranie transakcji handlowych dla osób trzecich, Pośredniczenie
w umowach dotyczących sprzedaży i zakupu towarów, Prowadzenie przedsiębiorstw [dla osób trzecich], Prowadzenie
przedsiębiorstw handlowych [dla osób trzecich], Przygotowywanie opracowań projektów dotyczących tematyki
działalności gospodarczej, Rejestracja pojazdów i przeniesienie tytułu własności, Sporządzanie raportów ekonomicznych, Tymczasowe zarządzanie przedsiębiorstwem,
Usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej
i usługi zarządzania działalnością gospodarczą, Usługi
ekspertów w zakresie efektywności biznesowej, Usługi inspekcji i unowocześniania procesów biznesowych, Usługi
online z zakresu nawiązywania kontaktów biznesowych,
Usługi outsourcingu w zakresie zarządzania relacjami
z klientami, Usługi outsourcingu w dziedzinie operacji z zakresu działalności gospodarczej, Świadczenie pomocy
w zakresie działalności gospodarczej, Usługi pośrednictwa
biznesowego związane z kojarzeniem profesjonalistów
o zróżnicowanych profilach z klientami, Usługi pośrednictwa
w handlu, Usługi pośrednictwa w interesach, Usługi szacowania ryzyka w działalności gospodarczej, Usługi w zakresie
czynności biurowych, Usługi w zakresie działalności gospodarczej dotyczące organizacji wspólnych przedsięwzięć, Usługi
w zakresie działalności gospodarczej dotyczące zakładania
przedsiębiorstw, Usługi w zakresie fuzji przedsiębiorstw, Usługi
w zakresie inspekcji działalności gospodarczej, Usługi w zakresie nawiązywania kontaktów między przedsiębiorstwami
gospodarczymi, Usługi w zakresie strategii biznesowych,
Usługi w zakresie zarządzania biznesowego świadczone
na rzecz hurtowni, Usługi w zakresie zarządzania działalnością
gospodarczą związane z nabywaniem przedsiębiorstw,
Usługi w zakresie zarządzania ryzykiem w działalności gospodarczej, Usługi świadczone przez franczyzodawcę, mianowicie pomoc w prowadzeniu przedsiębiorstw przemysłowych lub handlowych lub w zarządzaniu nimi, Usługi
zarządzania biurowego [dla osób trzecich], Usługi zarządzania
biznesowego w zakresie rozwoju przedsiębiorstw, Usługi
zarządzania działalnością gospodarczą dotyczące handlu elektronicznego, Usługi zarządzania zapasami, Usługi zarządzania
łańcuchem dostaw, Usługi zlecania na zewnątrz w postaci załatwiania umów o świadczenie usług na rzecz innych, Wsparcie
administracyjne w zakresie odpowiedzi na ogłoszenia przetargowe, Wsparcie w dziedzinie zarządzania działalnościami
gospodarczymi, Wsparcie w dziedzinie zarządzania
przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi,
Wsparcie w dziedzinie zarządzania przedsiębiorstwem i planowania, Wsparcie w dziedzinie zarządzania biznesowego
w zakresie otwierania restauracji i ich działalności, Wycena
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cyklu życia do celów biznesowych, Zarządzanie
działalnością gospodarczą, Zarządzanie działalnością
handlową, Zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie projektów budowlanych, Zarządzanie działalnością
gospodarczą w zakresie firm handlowych i firm usługowych, Zarządzanie procesami biznesowymi, Zarządzanie
procesami biznesowymi i doradztwo w tym zakresie,
Zarządzanie projektami z zakresu działalności gospodarczej, Zarządzanie projektami działalności gospodarczej [dla
osób trzecich], Zarządzanie relacjami z klientami, Pozyskiwanie umów [dla osób trzecich], Pośrednictwo w kontaktach handlowych i gospodarczych, 41 Edukacja prawna,
Organizowanie konferencji, wystaw i konkursów, Usługi
edukacyjne i instruktażowe, Nauczanie i szkolenia, Organizacja webinariów, Organizowanie kongresów i konferencji
w celach kulturalnych i edukacyjnych, Organizowanie
konkursów, Doradztwo w zakresie szkoleń biznesowych,
Doradztwo szkoleniowe w zakresie zarządzania, Doradztwo zawodowe, Edukacja w dziedzinie bezpieczeństwa
i higieny pracy, Edukacyjne usługi doradcze, Kursy szkoleniowe w dziedzinie prawa, Kursy szkoleniowe w dziedzinie
zarządzania, Kursy szkoleniowe w dziedzinie ubezpieczeń,
Kursy szkoleniowe w formie pisemnej, Kursy szkoleniowe
w zakresie badań i rozwoju, Nauczanie prawa, Opracowywanie materiałów edukacyjnych, Organizacja i przeprowadzanie kursów edukacyjnych, Organizacja szkoleń, Organizacja
warsztatów i seminariów, Organizacja wystaw w celach edukacyjnych, Organizowanie i prowadzenie sympozjów, Organizowanie i prowadzenie targów do celów akademickich,
Organizowanie i prowadzenie targów edukacyjnych, Organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], Organizowanie i prowadzenie wykładów w celach edukacyjnych,
Organizowanie i prowadzenie wykładów w celach szkoleniowych, Organizowanie i prowadzenie zajęć, Organizowanie imprez edukacyjnych, Organizowanie konferencji w celach edukacyjnych, Organizowanie kongresów edukacyjnych,
Organizowanie seminariów, Organizowanie wykładów, Prowadzenie konferencji biznesowych, Prowadzenie kursów
dotyczących szkoleń administracyjnych, Prowadzenie kursów
dotyczących administrowania działalnością gospodarczą, Prowadzenie kursów dotyczących zarządzania działalnością
gospodarczą, Prowadzenie kursów edukacyjnych dotyczących
zarządzania działalnością gospodarczą, Prowadzenie kursów
edukacyjnych z zakresu biznesu, Prowadzenie kursów,
seminariów i warsztatów, Prowadzenie seminariów szkoleniowych dla klientów, Prowadzenie warsztatów edukacyjnych w dziedzinie biznesu, Szkolenia w zakresie zarządzania
działalnością gospodarczą, Szkolenia z zakresu świadczenia
usług prawnych, 45 Pomoc prawna przy tworzeniu umów,
Audyty zgodności z prawem, Audyty zgodności z przepisami, Badania [wyszukiwanie] w zakresie informacji prawnych,
Badania prawne, Badania w zakresie własności intelektualnej,
Doradztwo dotyczące licencjonowania patentów, Doradztwo dotyczące licencjonowania własności intelektualnej,
Doradztwo dotyczące ochrony własności intelektualnej, Doradztwo dotyczące udzielania licencji na znak towarowy, Doradztwo dotyczące własności przemysłowej, Doradztwo
prawne, Doradztwo prawne w dziedzinie opodatkowania,
Doradztwo prawne w zakresie odpowiedzi na ogłoszenia
przetargowe, Doradztwo prawne związane z mapowaniem
patentów, Doradztwo prawne związane z prawami własności
intelektualnej, Doradztwo prawne związane z reklamą
telewizyjną, rozrywką telewizyjną i sportami, Doradztwo
prawne związane z transakcjami w zakresie nieruchomości,
Doradztwo w kwestiach praw własności przemysłowej, Doradztwo w sporach sądowych, Doradztwo w zakresie
aspektów prawnych franszyzy, Doradztwo w zakresie

37

patentów, Doradztwo w zakresie sporów sądowych, Doradztwo w zakresie własności intelektualnej, Doradztwo w zakresie zarządzania prawami autorskimi, Doradztwo związane
z licencjonowaniem oprogramowania komputerowego, Doradztwo związane z ochroną nowych odmian roślin, Doradztwo związane z ochroną oznaczeń geograficznych, Doradztwo
związane z ochroną patentową, Doradztwo związane z ochroną
praw autorskich, Doradztwo związane z ochroną wzorów przemysłowych, Doradztwo związane z ochroną znaków towarowych, Doradztwo związane z osobistymi sprawami prawnymi,
Doradztwo związane z rejestracją nazw domen, Doradztwo
związane z zarządzaniem własnością intelektualną i prawami
autorskimi, Doręczanie pism i orzeczeń w postępowaniu
sądowym, Egzekucja testamentów, Egzekwowanie praw
do własności intelektualnej, Egzekwowanie praw do znaków
towarowych, Eksploatacja praw własności przemysłowej
i prawa autorskiego poprzez licencjonowanie [usługi prawne], Fachowe usługi doradcze dotyczące praw własności intelektualnej, Kompilacja informacji prawnych, Konsultacje
w zakresie zgodności z przepisami dotyczącymi ochrony
danych, Konsultacje z zakresu zarządzania własnością
intelektualną, Licencjonowanie baz danych [usługi prawne],
Licencjonowanie gier komputerowych, Licencjonowanie
koncepcji franczyzowych [usługi prawne], Licencjonowanie
materiałów drukowanych [usługi prawne], Licencjonowanie
materiałów filmowych, telewizyjnych i wideo [usługi prawne], Licencjonowanie oprogramowania komputerowego
[usługi prawne], Licencjonowanie patentów, Licencjonowanie patentów i zastosowań patentowych [usługi prawne], Licencjonowanie postaci z kreskówek [usługi prawne], Licencjonowanie prac muzycznych [usługi prawne], Licencjonowanie praw autorskich [usługi prawne], Licencjonowanie
praw do filmów, produkcji telewizyjnych i wideo [usługi
prawne], Licencjonowanie praw własności intelektualnej
w dziedzinie praw autorskich [usługi prawne], Licencjonowanie praw własności intelektualnej w dziedzinie znaków towarowych [usługi prawne], Licencjonowanie praw własności
przemysłowej, Licencjonowanie praw własności przemysłowej i praw autorskich [usługi prawne], Licencjonowanie praw
związanych z filmami [usługi prawne], Licencjonowanie praw
związanych z produkcjami audio [usługi prawne], Licencjonowanie praw związanych z produkcjami telewizyjnymi
[usługi prawne], Licencjonowanie praw związanych z produkcjami wideo [usługi prawne], Licencjonowanie praw
związanych z programami, produkcjami i formatami telewizyjnymi, wideo i radiowymi [usługi prawne], Licencjonowanie praw związanych z wykorzystywaniem zdjęć [usługi
prawne], Licencjonowanie programów radiowych i telewizyjnych [usługi prawne], Licencjonowanie przedstawień muzycznych, Licencjonowanie systemów komunikacji bezprzewodowej, Licencjonowanie technologii, Licencjonowanie
w zakresie badań i rozwoju [usługi prawne], Licencjonowanie
własności intelektualnej, Licencjonowanie własności intelektualnej i praw autorskich, Licencjonowanie zarejestrowanych
wzorów, Licencjonowanie zastosowań patentowych [usługi
prawne], Licencjonowanie znaków towarowych [usługi
prawne], Mediacje, Monitorowanie praw własności intelektualnej do celów doradztwa prawnego, Monitorowanie
znaków towarowych [usługi prawne], Ochrona praw autorskich, Organizowanie świadczenia usług prawnych, Porady
prawne i zastępstwo procesowe, Porady prawne w zakresie
franchisingu, Pośrednictwo w procedurach prawnych,
Pośredniczenie w adopcji, Prawne administrowanie licencjami, Profesjonalne konsultacje prawne dotyczące franchisingu, Profesjonalne usługi doradcze dotyczące praw autorskich, Profesjonalne usługi doradcze dotyczące zagadnień
prawnych, Profesjonalne usługi doradcze związane z licen-
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cjonowaniem praw autorskich, Profesjonalne usługi doradcze związane z naruszeniem praw autorskich, Prowadzenie
ceremonii ślubów cywilnych, Przenoszenie tytułu własności,
Przygotowywanie przepisów, Przygotowywanie raportów
prawnych z zakresu praw człowieka, Przyznawanie licencji
związanych z kopiowaniem programów telewizji kablowej, Rejestracja nazw domen w celu identyfikacji użytkowników w globalnej sieci komputerowej, Rejestracja nazw domen w celu
identyfikacji użytkowników w globalnej sieci komputerowej
[usługi prawne], Rejestrowanie nazw domen [usługi prawne],
Rozstrzyganie spraw spornych, Składanie wniosków o rejestrację
wzorów, Sporządzanie ekspertyz prawnych, Sporządzanie
protokołów sądowych, Sprawdzanie standardów i praktyk
w celu zapewnienia zgodności z prawami i regulacjami,
Udostępnianie informacji dotyczących usług prawnych
za pośrednictwem strony internetowej, Udostępnianie informacji w dziedzinie własności intelektualnej, Udzielanie informacji dotyczących usług prawnych, Udzielanie informacji
na temat agencji licencjonujących prawa autorskie, Udzielanie informacji na temat praw własności przemysłowej, Udzielanie informacji sądowych, Udzielanie informacji w zakresie
kwestii związanych z prawami człowieka, Udzielanie informacji związanej ze sprawami prawnymi, Udzielanie licencji
[usługi prawne] w ramach publikacji oprogramowania,
Udzielanie licencji osobom trzecim na korzystanie z praw
własności przemysłowej i praw autorskich, Udzielanie opinii
prawnych przez ekspertów, Usługi adwokackie, Usługi agencji licencjonujących prawa autorskie, Usługi alternatywnego
rozwiązywania sporów, Usługi arbitrażowe, Usługi arbitrażu
w zakresie stosunków pracowniczych, Usługi arbitrażu, mediacji i rozstrzygania sporów, Usługi asystentów prawnych,
Usługi badań prawnych i sądowych w dziedzinie własności
intelektualnej, Usługi biegłych sądowych, Usługi dochodzeniowe związane z roszczeniami ubezpieczeniowymi,
Usługi doradcze dotyczące licencjonowania własności intelektualnej, Usługi doradcze dotyczące praw własności intelektualnej, Usługi doradcze w zakresie nazw domen, Usługi
doradcze w zakresie prawa, Usługi doradcze związane
z prawami autorskimi, Usługi doradcze związane z prawami
konsumenta [doradztwo prawne], Usługi doradcze związane
z rejestracją, Usługi doradztwa w zakresie własności intelektualnej dla organizacji non-profit, Usługi doradztwa w zakresie własności intelektualnej dla uniwersytetów i instytucji
badawczych, Usługi doradztwa w zakresie własności intelektualnej dla wynalazców, Usługi doradztwa w zakresie
własności intelektualnej w dziedzinie patentów i zastosowań
patentowych, Usługi informacyjne w odniesieniu do kwestii
prawnych, Usługi informacyjne w zakresie praw konsumenta,
Usługi informacyjne w zakresie standardów handlowych,
Usługi informacyjne w zakresie standardów produkcyjnych,
Usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące
zagadnień prawnych, Usługi kancelarii patentowych, Usługi
komornicze (usługi prawne), Usługi licencjonowania związane
z prawami do przedstawień [usługi prawne], Usługi licencjonowania związane z produkcją towarów [usługi prawne], Usługi licencjonowania związane z publikacją muzyki, Usługi mediacyjne w sporach małżeńskich, Usługi monitorowania prawnego, Usługi monitorowania znaków towarowych, Usługi
monitorowania znaków towarowych do celów doradztwa
prawnego, Usługi notarialne, Usługi notariuszy, Usługi
organów nadających uprawnienia, Usługi pomocy w sprawach spornych, Usługi prawne dotyczące licencji, Usługi
prawne dotyczące nabywania własności intelektualnej, Usługi prawne dotyczące praw własności intelektualnej, Usługi
prawne dotyczące rejestracji znaków towarowych, Usługi
prawne pro bono, Usługi prawne w dziedzinie imigracji,
Usługi prawne w zakresie mediacji, Usługi prawne w zakresie

Nr ZT20/2022

negocjowania i sporządzania umów związanych z prawami
własności intelektualnej, Usługi prawne w zakresie procedur
związanych z prawami własności przemysłowej, Usługi prawne w zakresie testamentów, Usługi prawne z zakresu wykorzystywania patentów, Usługi prawne z zakresu zarządzania
prawami licencyjnymi, kontrolowania i udzielania praw licencyjnych, Usługi prawne związane z eksploatacją praw autorskich do druków, Usługi prawne związane z eksploatacją
praw autorskich do filmów, Usługi prawne związane
z eksploatacją praw własności intelektualnej, Usługi prawne
związane z eksploatacją praw własności przemysłowej i praw
autorskich, Usługi prawne związane z prowadzeniem
działalności gospodarczej, Usługi prawne związane z wykorzystywaniem praw pokrewnych związanych z produkcjami
filmowymi, telewizyjnymi, wideo i muzycznymi, Usługi prawne świadczone w związku z procesami sądowymi, Usługi
prawne związane z eksploatacją praw do emisji, Usługi prawne związane z licencjonowaniem praw autorskich, Usługi
prawne związane z negocjacją kontraktów dla osób trzecich,
Usługi prawne związane z ochroną i wykorzystywaniem
praw autorskich do produkcji filmowych, telewizyjnych, teatralnych i muzycznych, Usługi prawne związane z roszczeniami z tytułu ubezpieczeń społecznych, Usługi prawne
związane z tworzeniem i rejestracją firm, Usługi prawne
związane z wykorzystywaniem praw do transmisji, Usługi
prawne związane z zarządzaniem prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz wykorzystywaniem tych praw, Usługi prawnicze związane z prawami do własności wakacyjnej,
Usługi radców prawnych, Usługi rejestracyjne (prawne), Usługi
rzeczników patentowych, Usługi w zakresie alternatywnego
rozstrzygania sporów [usługi prawne], Usługi w zakresie badań
i dochodzeń prawniczych, Usługi w zakresie mediacji rozwodowej, Usługi w zakresie pomocy prawnej, Usługi w zakresie
przygotowywania dokumentów prawnych, Usługi w zakresie
rejestracji firm, Usługi wsparcia prawnego, Usługi wsparcia
procesowego w sporach sądowych, Usługi związane
z ochroną własności przemysłowej, Usługi związane z przeniesieniem tytułu własności [usługi prawne], Usługi związane
z własnością intelektualną, Uwierzytelnianie dokumentów
prawnych, Wsparcie wspomagane komputerowo w zakresie
sporów sądowych, Wynajem nazw domen internetowych,
Zarządzanie i wykorzystywanie praw własności przemysłowej i praw autorskich poprzez licencjonowanie na rzecz
osób trzecich [usługi prawne], Zarządzanie patentami,
Zarządzanie prawami autorskimi, Zarządzanie prawami
własności przemysłowej i prawami autorskimi, Zarządzanie
prawami własności przemysłowej i prawami autorskimi
na rzecz osób trzecich, Zarządzanie własnością intelektualną,
Zarządzanie własnością przemysłową, Zarządzanie znakami
towarowymi, Usługi prawne, Usługi prawne dotyczące
testamentów, Mediacja [usługi prawne], Usługi w zakresie
doradztwa prawnego.
541048
(220) 2022 03 17
JURGIEL MICHAŁ QCS - QUICK CARGO SERVICE
POLAND, Goleniów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) QCS Poland International air & seafreight forwarder
(210)
(731)
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(531) 27.05.01, 29.01.13, 24.15.21, 26.03.01
(510), (511) 39 Spedycja ładunków, Spedycja, Spedycja ładunków drogą morską, Spedycja ładunku pomiędzy portami
morskimi, Spedycja ładunku drogą morską, Spedycja towarów, Spedycja towarów drogą lądową, Spedycja towarów
drogą powietrzną.
541049
(220) 2022 03 17
JURGIEL MICHAŁ QCS - QUICK CARGO SERVICE
POLAND, Goleniów
(540) (znak słowny)
(540) QCS-QUICK CARGO SERVICE POLAND
(510), (511) 39 Spedycja, Spedycja ładunków, Spedycja ładunków drogą morską, Spedycja ładunku drogą morską,
Spedycja ładunku pomiędzy portami morskimi, Spedycja towarów, Spedycja towarów drogą lądową, Spedycja towarów
drogą powietrzną.
(210)
(731)

541071
(220) 2022 03 18
MIĘDZYNARODOWE TARGI GDAŃSKIE
SPÓŁKA AKCYJNA, Gdańsk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Curatio
(210)
(731)

(531)

01.05.01, 01.05.07, 01.05.12, 01.05.23, 18.05.01, 18.05.03,
02.09.15, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 35 Organizowanie wystaw i targów handlowych i reklamowych, Administrowanie wystawami i targami handlowymi i reklamowymi oraz ich obsługa, Organizowanie kiermaszy handlowych i reklamowych, Usługi
reklamowe, Pokazy towarów i usług, Wynajmowanie powierzchni na cele reklamowe, Wynajmowanie przestrzeni
reklamowej, Wynajmowanie miejsc na umieszczenie ogłoszeń i reklam, Wynajmowanie stoisk handlowych, targowych i wystawowych, Publikowanie i rozpowszechnianie
tekstów i materiałów reklamowych, Promocja sprzedaży
na rzecz osób trzecich, Usługi przedstawicielskie, Badanie opinii publicznej i rynku w sprawach wystaw i targów
handlowych i reklamowych, Doradztwo w sprawach wystaw i targów handlowych i reklamowych, Usługi w zakresie informacji w sprawach wystaw i targów handlowych
i reklamowych.
541087
(220) 2022 03 17
INFINITY ZIELENIEC SKI&SPA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) INFINITY RESORT ZIELENIEC
(510), (511) 5 Produkty farmaceutyczne, preparaty chemiczne i biologiczne do celów farmaceutycznych, sole
do celów medycznych, preparaty do kąpieli leczniczych,
substancje dietetyczne do celów leczniczych, 10 Aparatura i instrumenty medyczne oraz rehabilitacyjne, aparatura
(210)
(731)

39

diagnostyczna do celów medycznych, przyrządy do fizykoterapii, baseny do celów leczniczych oraz przyrządy
do hydroterapii, lampy dla celów leczniczych oraz urządzenia do światłolecznictwa, ciepłolecznictwa i elektroterapii, urządzenia i przyrządy do gimnastyki leczniczej,
meble specjalne do celów medycznych i rehabilitacyjnych, łóżka, materace i poduszki do celów leczniczych i rehabilitacyjnych, aparaty do masażu, rękawice do masażu,
przyrządy do masażu kosmetycznego, 11 Instalacje i urządzenia do kąpieli, kabiny natryskowe, panele prysznicowe,
minibaseny, wanny z wirowym ruchem wody, wanny spa,
aparatura jonizacyjna do uzdatniania powietrza, groty
solne, solaria i kabiny opalające, kapsuły spa, sauny oraz
instalacje do sauny, kriokomory, 35 Doradztwo dotyczące
organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej,
doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej obiektów wypoczynkowych i rekreacyjnych,
pozyskiwanie i rozpowszechnianie informacji o działalności gospodarczej, badania i ekspertyzy w dziedzinie działalności gospodarczej, administrowanie hoteli, pozyskiwanie danych oraz ich systematyzacja w komputerowych
bazach danych, reklama, publikowanie tekstów oraz rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, wynajmowanie
powierzchni na cele reklamowe, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, wynajem czasu reklamowego
we wszystkich środkach przekazu, usługi promocji sprzedaży świadczone dla osób trzecich, 41 Rozrywka, działalność sportowa i kulturalna, usługi edukacyjne w zakresie
propagowania higieny oraz zdrowego stylu życia i kultury
fizycznej, informacja o wypoczynku i rekreacji, organizowanie i prowadzenie konferencji, kongresów, seminariów
i zjazdów, organizowanie konkursów edukacyjnych i rozrywkowych oraz zawodów sportowych, wypożyczanie
sprzętu sportowego, 43 Usługi hotelowe, Rezerwacje
hotelowe, Hotelowe usługi kateringowe, Rezerwacja zakwaterowania hotelowego, Usługi restauracji hotelowych,
Usługi hoteli i moteli, Usługi restauracyjne świadczone
przez hotele, Hotele, hostele i pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne, Pensjonaty, domy gościnne,
Usługi restauracyjne, Restauracje z grillem, Usługi restauracji hotelowych, Restauracje dla turystów, Rezerwacje
kwater na pobyt czasowy, Organizowanie obozów wakacyjnych w zakresie zakwaterowania, Wynajmowanie pomieszczeń na pobyt czasowy, wynajmowanie sal na posiedzenia takie jak mityngi i narady, 44 Usługi medyczne,
usługi higieniczne i kosmetyczne dla ludzi, prowadzenie
placówek rehabilitacyjnych oraz domów dla rekonwalescentów, usługi fizykoterapeutyczne, usługi hydroterapeutyczne, elektroterapeutyczne i aromaterapeutyczne,
wykonywanie masaży, ciepłolecznictwo i światłolecznictwo, prowadzenie łaźni publicznych, salonów fryzjerskich
oraz kosmetycznych salonów piękności, Usługi sanatoriów, usługi saun, usługi solariów.
541089
(220) 2022 03 17
ALDI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Chorzów
(540) (znak słowny)
(540) GRYFNE
(510), (511) 32 Piwo.
(210)
(731)

(210) 541106
(220) 2022 03 18
(731) ANTONIUK ZUZANNA SUZI JEWELLERY, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) S SUZI JEWELLERY

(531) 05.05.01, 27.05.01, 25.01.05, 25.01.25, 26.01.02, 26.01.18
(510), (511) 14 Wyroby jubilerskie, Biżuteria, Pudełka na biżuterię i pudełka na zegarki, Kółka na klucze i breloczki oraz
zawieszki do nich, Metale szlachetne i ich stopy, Bransoletki
[biżuteria].
(210)
(310)
(731)
(540)
(540)

541172
(220) 2022 03 21
84561
(320) 2021 10 13
(330) JM
General Motors LLC, Detroit, US
(znak graficzny)

(531) 14.05.01, 26.13.25
(510), (511) 12 Pojazdy mechaniczne, w tym samochody.
(210)
(731)
(540)
(540)

541191
(220) 2022 03 25
ODWIERTY.EU SPÓŁKA AKCYJNA, Elbląg
(znak słowno-graficzny)
odwierty.eu

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

Nr ZT20/2022

541200
(220) 2022 03 25
MARKOWSKI ARTUR, Toruń
(znak słowno-graficzny)
PCME POMORSKIE CENTRUM MEDYCYNY
ESTETYCZNEJ

(531) 05.05.16, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 44 Diagnostyka i leczenie chorób skóry, dermatochirurgia, dermatologia kosmetyczna, dermatologia laserowa, laseroterapia, kosmetyka lekarska, chirurgia naczyń,
usługi medyczne, medycyna estetyczna, chirurgia plastyczna i rekonstrukcyjna, prowadzenie salonów odnowy biologicznej, prowadzenie salonów zdrowia i urody typu „SPA”,
usługi w zakresie prowadzenia salonów kosmetycznych,
usługi i doradztwo dotyczące pielęgnacji i modelowania sylwetki, porady w zakresie odchudzania, trychologia.
(210) 541205
(220) 2022 03 28
(731) ZIELIŃSKI DARIUSZ CLAIRENE, Pruszków
(540) (znak słowny)
(540) Pan Knot
(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 prowadzenia sklepów i hurtowni, Sprzedaż
hurtowa i detaliczna oraz za pośrednictwem sklepu internetowego następujących towarów: akcesoria pogrzebowe, wózki pogrzebowe, katafalki, podstawy pod trumny
i urny, trumny, sarkofagi, urny, okucia do trumien, nosidła do urn, kwiaty, wieńce i wiązanki z kwiatów, ubrania,
krzyże, klepsydry, nekrologi, tabliczki, znicze, lampiony,
świeczniki, lichtarze, stojaki na wieńce, namioty pogrzebowe, worki na zwłoki, modlitewniki, różańce, wyroby kamieniarskie, figurki i posążki z betonu, kamienia i marmuru, grobowce, groby, pomniki, płyty nagrobne, nagrobki,
obudowy nagrobne.
541210
(220) 2022 03 28
GORMETAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gorzów Wielkopolski
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Gormetal

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.11.01, 26.11.12, 14.07.13
(510), (511) 11 Chłodnie, Filtry do wody pitnej, Filtry membranowe odwróconej osmozy do oczyszczania wody, Instalacje do dystrybucji wody, Instalacje do automatycznego
podlewania, Instalacje do ogrzewania wodnego, Instalacje
do uzdatniania wody, Kotły grzewcze, Pompy ciepła, Urządzenia do ujęcia wody, Zmiękczacze wody, 37 Naprawa
pomp, Instalowanie i naprawa urządzeń do nawadniania,
Budowa i konserwacja rurociągów, Instalowanie i naprawa
pieców, Instalowanie i naprawa urządzeń klimatyzacyjnych,
Konsultacje budowlane, Montaż i naprawa instalacji grzewczych, Roboty wydobywcze (górnictwo), Usługi doradztwa
budowlanego, Usługi hydrauliczne, Wiercenie studni, Wynajem pomp do drenażu, Budownictwo.

(531) 26.01.10, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 37 Usługi budowlane.
541214
(220) 2022 03 28
BIOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowny)
(210)
(731)

Nr ZT20/2022

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

(540) Fluvir
(510), (511) 5 Leki dla ludzi, leki pomocnicze do celów medycznych, leki wzmacniające, preparaty farmaceutyczne, odżywcze suplementy diety, preparaty witaminowe.
(210) 541236
(220) 2022 03 30
(731) VERCO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Trivagin PRO
(510), (511) 5 Preparaty farmaceutyczne, Leki, Preparaty
do celów medycznych, Preparaty z mikroorganizmami dla
celów leczniczych, Szczepionki, Wyroby medyczne do celów
leczniczych, Globulki, kapsułki, kompresy, maści, płyny, kremy,
żele do celów medycznych, Plastry do celów medycznych,
Materiały opatrunkowe, Kompresy do celów medycznych, Kosmetyki do celów medycznych, Środki i preparaty higieniczne,
Suplementy diety, Żywność dietetyczna do celów medycznych, Żywność do celów medycznych, Testy do diagnostyki,
Preparaty diagnostyczne do celów medycznych.
(210) 541237
(220) 2022 03 30
(731) VERCO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Trivagin MED
(510), (511) 5 Preparaty farmaceutyczne, Leki, Preparaty
do celów medycznych, Preparaty z mikroorganizmami dla
celów leczniczych, Szczepionki, Wyroby medyczne do celów
leczniczych, Globulki, kapsułki, kompresy, maści, płyny, kremy,
żele do celów medycznych, Plastry do celów medycznych,
Materiały opatrunkowe, Kompresy do celów medycznych, Kosmetyki do celów medycznych, Środki i preparaty higieniczne,
Suplementy diety, Żywność dietetyczna do celów medycznych, Żywność do celów medycznych, Testy do diagnostyki,
Preparaty diagnostyczne do celów medycznych.
(210)
(731)
(540)
(540)

541254
(220) 2022 04 01
MIKULSKA LIDIA FAROUK SYSTEMS POLSKA, Poznań
(znak słowno-graficzny)
My Osterium

(531) 25.01.25, 27.05.01
(510), (511) 3 Kosmetyki: błyszczyki, szminki i pomadki
do ust, Antyperspiranty, dezodoranty, Balsamy, żele i olejki inne niż do celów medycznych, Kosmetyki do brwi, tusze do rzęs, Szampony, suche szampony, odżywki i serum
do włosów, preparaty do mycia, pielęgnacji i kręcenia włosów, lakiery do włosów i paznokci, ozdoby do paznokci,
farby i lakiery do włosów, Sztuczne rzęsy, paznokcie i włosy,
Środki do czyszczenia i do wybielania zębów, odświeżacze
do ust, Lotony do celów kosmetycznych, Preparaty i puder
do makijażu, mleczko kosmetyczne, Mydła: dezodoryzujące
i dezynfekujące, środki lecznicze, przeciwpotowe, do stóp,
Kremy kosmetyczne i preparaty do pielęgnacji skóry, jamy
ustnej, włosów, do brwi, do opalania, wybielające do skóry,
Sole kąpielowe do celów innych niż lecznicze, do celów higienicznych, Chusteczki nasączone płynem kosmetycznym,
preparaty do demakijażu, preparaty do depilacji, maseczki
kosmetyczne, Preparaty do odchudzania, suplementy diety,
Kosmetyki upiększające, zestawy kosmetyczne, środki odświeżające powietrze.

(210)
(731)
(540)
(540)
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541261
(220) 2022 04 04
ÖZGÜR BATURALP, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
V VALSANTINO

(531) 27.05.02, 27.05.05, 26.04.01, 26.04.18
(510), (511) 25 Odzież.
541262
(220) 2022 04 04
TREC NUTRITION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia
(540) (znak słowny)
(540) SLEEPO
(510), (511) 5 Produkty farmaceutyczne, środki sanitarne
do celów medycznych, Substancje dietetyczne do celów
leczniczych, Suplementy diety, Środki specjalnego przeznaczenia żywieniowego do celów zdrowotnych, Żywność
dla niemowląt, Zioła lecznicze, ekstrakty roślinne o przeznaczeniu leczniczym, Substytuty posiłków, żywność i napoje
dietetyczne, przeznaczone do użytku medycznego, Wyroby
medyczne do celów leczniczych w postaci tabletek, kapsułek, pastylek, płynów, proszków, pianek, aerozoli.
(210)
(731)

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

541272
(220) 2022 04 04
OSKA PAWEŁ, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
Uniwersytet Maturalny

(531) 21.01.14, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 41 Edukacja, Szkolenia edukacyjne, Warsztaty
w celach edukacyjnych, Usługi edukacyjne.
541277
(220) 2022 04 05
STRAUSS CAFE POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Swadzim k. Poznania
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VIENNA CAFÉ
(210)
(731)

(531) 26.04.11, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 30 Kawa.
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541282
(220) 2022 04 05
WYTWÓRNIA MAKARONU GOLDMAK
ŁUKASZ NOWAK SPÓŁKA JAWNA, Rudniki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GOLDMAK
(210)
(731)

Nr ZT20/2022

(540) FANTASSO

(531) 27.05.01, 27.05.02, 27.05.03, 29.01.12
(510), (511) 30 Lody, Czekolada, Słodycze czekoladowe, Pasty czekoladowe, Batony czekoladowe, Żelki, Lizaki, Cukierki,
Batony sezamowe, Batoniki muesli, Chałwa.

(531)

27.05.01, 27.05.24, 29.01.12, 05.07.02, 05.07.03, 26.01.02,
26.01.03, 26.01.15, 26.01.18
(510), (511) 30 Makarony.

541289
(220) 2022 04 05
SEKRET PRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gorzów Wielkopolski
(540) (znak słowny)
(540) SECRET
(510), (511) 37 Sprzątanie szpitali, Sprzątanie domów, Sprzątanie hoteli, Sprzątanie szkół, Sprzątanie pomieszczeń biurowych,
Sprzątanie zakładów przemysłowych, Usługi porządkowania
domów [sprzątanie], Sprzątanie budynków użyteczności publicznej, Sprzątanie nieruchomości, Usługi czyszczenia związane ze sprzątaniem przemysłowym, Usługi czyszczenia w zakresie sprzątania biur, Czyszczenie budynków, Czyszczenie
budynków od wewnątrz i zewnątrz, Dezynfekcja powierzchni
we wnętrzach budynków, Dezynfekcja budynków zapobiegająca plagom bakterii, Mycie okien, Czyszczenie powierzchni podłóg, Usługi oczyszczania ulic, Dezynfekcja powierzchni we wnętrzach domowych do celu zmniejszenia rozprzestrzeniania się
wirusów i mikroorganizmów, deratyzacja, Konserwacja i naprawa systemów ewakuacji przeciwpożarowej, Konserwacja i naprawa systemów alarmu przeciwpożarowego, Usługi doradcze
związane z instalacją sprzętu przeciwpożarowego, Instalacja
przemysłowej ochrony przeciwpożarowej, Instalacja pasywnej ochrony przeciwpożarowej, Instalacja systemów ewakuacji
przeciwpożarowej, Instalacja, konserwacja i naprawa alarmów
antywłamaniowych, Instalowanie i naprawa alarmów przeciwwłamaniowych, Instalowanie, konserwacja i naprawa alarmów,
zamków i kas pancernych, Konserwacja alarmowych instalacji
przeciwpożarowych, Konserwacja i serwisowanie alarmów antywłamaniowych, Konserwacja i serwisowanie systemów alarmów przeciwpożarowych, Montaż i naprawa instalacji alarmowych przeciwpożarowych, Naprawa alarmów przeciwpożarowych, Naprawa lub konserwacja alarmów przeciwpożarowych,
45 Usługi ochroniarzy w zakresie ochrony mienia i osób, Usługi
w zakresie zapewniania bezpieczeństwa i ochrony osób i mienia, Usługi w zakresie ochrony osobistej, Usługi bezpieczeństwa
dla ochrony mienia i osób, Usługi bezpieczeństwa w zakresie fizycznej ochrony dóbr materialnych i osób, Usługi monitoringu,
Usługi ochrony w celu zabezpieczenia mienia, Usługi detektywistyczne, Monitoring systemów bezpieczeństwa.
(210)
(731)

541336
(220) 2022 03 22
JERONIMO MARTINS POLSKA
SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn
(540) (znak słowno-graficzny)
(210)
(731)

541353
(220) 2022 03 23
KROTEX PHARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ecomer GOLD

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.15, 06.01.02, 06.01.04
(510), (511) 5 Suplementy dietetyczne i odżywcze, Nutraceutyki do stosowania jako suplementy diety, Suplementy
diety dla ludzi, Suplementy diety i preparaty dietetyczne, Suplementy diety do użytku medycznego, Olej rybi do celów
medycznych, Preparaty farmaceutyczne regulujące układ
odpornościowy, Suplementy diety poprawiające kondycję
i wytrzymałość.
541384
(220) 2022 03 24
INSTAL-PROJEKT GAWŁOWSCY, ŚCIERZYŃSCY
SPÓŁKA JAWNA, Nowa Wieś k/Włocławka
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) IP instalprojekt
(210)
(731)

(531)

27.05.01, 27.05.24, 29.01.12, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.18,
26.04.02, 26.04.12, 26.04.22
(510), (511) 11 Urządzenia do ogrzewania, Domowe grzejniki, Grzejniki do pomieszczeń, Grzejniki do centralnego
ogrzewania, Kotły grzewcze, Termiczne kolektory słoneczne
[ogrzewanie], Zasobniki ciepła, Grzejniki elektryczne, Urządzenia do odzyskiwania ciepła z powietrza, Instalacje do odzyskiwania ciepła z powietrza, Panele grzewcze, Rekuperator,
Grzejniki i suszarki elektryczne.
541412
(220) 2022 03 24
SILESIAN PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(210)
(731)

Nr ZT20/2022
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(540) Wyrób medyczny Aftinoff żel na afty

(531) 27.05.01, 29.01.14, 26.02.01
(510), (511) 5 Produkty farmaceutyczne, środki sanitarne
do celów medycznych, żele lecznicze do pielęgnacji jamy
ustnej.
541415
(220) 2022 03 24
SILESIAN PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RODZINA ZDROWIA Suplement diety Hepatabs
(210)
(731)

(531) 27.05.05, 27.05.09, 27.05.17, 02.09.01, 29.01.14
(510), (511) 5 Produkty farmaceutyczne, substancje dietetyczne do celów medycznych, Suplementy diety dla ludzi.
541494
(220) 2022 03 28
COLLEGIUM BALTICUM - AKADEMIA NAUK
STOSOWANYCH Z SIEDZIBĄ W SZCZECINIE, Szczecin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) cb Collegium Balticum Akademia Nauk Stosowanych

(210)
(731)

(531) 29.01.13, 27.05.05, 27.05.17, 26.11.02, 26.11.06, 26.02.07
(510), (511) 16 Książki, podręczniki, skrypty, gazety i czasopisma, informatory, adresatki, afisze, almanachy, plakaty,
albumy, artykuły biurowe za wyjątkiem mebli, przybory
do pisania, przyciski do papieru, bloczki do pisania, broszury
informacyjne, nalepki, notesy, notatniki, długopisy, ołówki,
podstawki do długopisów i ołówków, temperówki, wieczne
pióra, chorągiewki papierowe, obwoluty, okładki papierowe
na dokumenty, segregatory, fotografie, ramki na fotografie, kalendarze, karty pocztowe, zakładki od książek, papier
listowy, zszywki biurowe, 35 Usługi doradztwa w zakresie
prowadzenia działalności gospodarczej naukowej oraz finansowej, usługi dotyczące zarządzania działalnością gospodarczą naukową oraz finansową, usługi doradztwa w zakresie
organizowania i zarządzania działalnością gospodarczą
naukową oraz finansową, usługi doradztwa specjalistycznego w sprawach działalności gospodarczej naukowej oraz
finansowej, pozyskiwanie i udostępnianie informacji o dzia-
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łalności gospodarczej naukowej oraz finansowej, usługi doradztwa w zakresie zarządzania personalnego, doradztwo
podatkowe [rachunkowość], usługi księgowości i rachunkowości, ekspertyzy w działalności gospodarczej, 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, usługi w zakresie marketingu
i prezentacji, pokazy towarów i prezentowanie usług w celach handlowych i reklamowych, wynajmowanie miejsc
na umieszczanie ogłoszeń lub reklam, uaktualnianie materiałów reklamowych, zarządzanie zbiorami informatycznymi,
pozyskiwanie oraz systematyzowanie danych dla komputerowych baz danych, sortowanie danych w bazach danych,
komputerowe zarządzanie plikami, powielanie dokumentów, wycena działalności gospodarczej, audyt, pozyskiwania
informacji o działalności gospodarczej, prognozy ekonomiczne, weryfikacja rachunków, badanie opinii publicznej,
sprzedaż hurtowa i detaliczna książek, podręczników, gazet
i czasopism, sprzedaż hurtowa i detaliczna za pośrednictwem Internetu książek, podręczników, gazet i czasopism,
41 Edukacja, usługi edukacyjne, usługi kształcenia w ramach
programów kierunkowych uczelni wyższych, kształcenie
praktyczne, informacja o edukacji, doskonalenie zawodowe, doradztwo zawodowe, usługi kształcenia na odległość,
usługi kształcenia online przez Internet, nauczanie korespondencyjne, publikowanie tekstów i książek naukowych, publikacje elektroniczne on-line książek i periodyków o tematyce
naukowej, obsługa oraz udostępnianie publikacji elektronicznych on-line, komputerowe przygotowanie materiałów
do publikacji, organizowanie i obsługa konferencji, kongresów, seminariów, sympozjów, zjazdów, organizowanie i obsługa imprez okolicznościowych oraz konkursów o charakterze edukacyjnym i rozrywkowym, informacja o imprezach
naukowych, organizowanie obozów naukowych, organizowanie ceremonii wręczania nagród za osiągnięcia naukowe.
(210)
(731)
(540)
(540)

(531)

541520
(220) 2022 03 29
KOŹLAKIEWICZ WITOLD, Koszalin
(znak słowno-graficzny)
TANIE SZAMANIE

01.15.15, 11.01.03, 11.01.04, 26.01.03, 27.05.05, 27.05.17,
29.01.14
(510), (511) 41 Szkolenie w zakresie żywienia [nie medyczne],
Organizowanie szkoleń w dziedzinie opieki zdrowotnej i żywienia, Szkolenia w zakresie odżywiania, Nauczanie w zakresie
sposobów odżywiania, Prowadzenie zajęć w zakresie odżywiania, Usługi edukacyjne związane z odżywianiem, Prowadzenie kursów szkoleniowych on-line związanych z odżywianiem, Zapewnianie kursów edukacyjnych związanych z dietą,
Świadczenie usług edukacyjnych związanych z dietą, Szkolenie
w zakresie diety [nie medyczne], Prowadzenie kursów interne-
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towych w zakresie diet, Usługi w zakresie edukacji dietetycznej,
Szkolenia w zakresie cateringu, Zapewnianie szkoleń dotyczących higieny w zakresie branży cateringowej, 42 Doradztwo
techniczne w zakresie usług badawczych dotyczących artykułów spożywczych i suplementów diety, 43 Usługi informacji,
doradztwa i rezerwacji w zakresie dostarczania żywności i napojów, Usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, Dokonywanie
rezerwacji restauracji i posiłków, Doradztwo kulinarne, Dostarczanie informacji o usługach barów, Informacja o usługach
restauracyjnych, Informacje i doradztwo w zakresie przygotowywania posiłków, Porady dotyczące przepisów kulinarnych,
Przedstawianie informacji w zakresie gotowania za pośrednictwem strony internetowej, Udzielanie informacji związanych
z przygotowywaniem żywności i napojów, Usługi doradcze
dotyczące żywności, Usługi doradcze w dziedzinie cateringu
obejmującego żywność i napoje, Usługi doradcze w zakresie
przygotowania żywności, Usługi doradcze w zakresie sztuki
kulinarnej, Usługi rezerwacyjne w zakresie rezerwacji posiłków,
Przygotowywanie żywności dla innych na zasadzie zlecania
na zewnątrz, Przygotowywanie posiłków, Przygotowywanie
i zaopatrywanie w żywność i napoje do bezpośredniego spożycia, Oferowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach, Oferowanie żywności i napojów dla gości, Kontraktowe
usługi w zakresie żywności, Dostarczanie żywności i napojów
za pośrednictwem furgonetek, Usługi klubów w zakresie dostarczania żywności i napojów, Serwowanie żywności i napojów dla gości, Usługi w zakresie przygotowywania jedzenia
i napojów, Usługi w zakresie jedzenia na wynos, Usługi restauracji sprzedających posiłki na wynos, Usługi w zakresie sprzedaży posiłków na wynos, Usługi w zakresie żywności i napojów
na wynos, Usługi zaopatrzenia w żywność, Usługi cateringu zewnętrznego, Usługi cateringowe, Usługi cateringowe dla szkół,
Usługi cateringowe dla firm, Usługi cateringowe dla centrów
konferencyjnych, Usługi cateringowe dla domów opieki, Usługi
cateringowe dla placówek edukacyjnych, Usługi cateringowe
dla domów spokojnej starości, Usługi cateringowe w zakresie
bufetów firmowych, Catering obejmujący żywność i napoje
dla instytucji, Catering obejmujący żywność i napoje na bankiety, Usługi cateringowe w zakresie zaopatrzenia w żywność,
Catering obejmujący żywność i napoje na przyjęcia koktajlowe,
Usługi cateringowe w prywatnych salach do spotkań biznesowo-towarzyskich, Usługi charytatywne, mianowicie zapewnianie cateringu w zakresie jedzenie i picia, Świadczenie usług
cateringowych obejmujących żywność i napoje w obiektach
wystawienniczych, Świadczenie usług cateringowych obejmujących żywność i napoje w obiektach na zjazdy, Świadczenie usług cateringowych obejmujących żywność i napoje
w obiektach na targi i wystawy, 44 Doradztwo żywieniowe,
Poradnictwo żywieniowe, Usługi doradztwa żywieniowego,
Konsultacje z dziedziny żywienia, Usługi doradcze w zakresie
żywienia, Profesjonalne doradztwo w zakresie żywienia, Doradztwo w zakresie żywienia i odżywiania, Udzielanie informacji na temat poradnictwa dietetycznego i żywieniowego, Poradnictwo w zakresie odżywiania, Usługi doradcze dotyczące
odżywiania, Udzielanie informacji związanych z odżywianiem,
Usługi doradcze i konsultacyjne w zakresie odżywiania, Doradztwo w zakresie diety i odżywiania się, Udzielanie informacji
w zakresie suplementów diety i odżywiania, Usługi dietetyków,
Poradnictwo dietetyczne, Doradztwo dietetyczne, Planowanie
i nadzorowanie diety, Planowanie i nadzorowanie diet odchudzających, Usługi świadczone przez dietetyków, Usługi doradcze w zakresie dietetyki, Usługi doradcze związane z dietą, Profesjonalne doradztwo związane z dietą, Doradztwo w zakresie
dietetyki i odżywiania, Usługi w zakresie planowania diety odchudzającej, Udzielanie informacji związanych z suplementami
diety i odżywczymi.
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541571
(220) 2022 03 30
BLACKDOT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KIDS SPACE FUN & THERAPY CENTER

(210)
(731)

(531)

01.11.08, 26.01.05, 26.01.13, 26.01.20, 27.05.05, 27.05.17,
29.01.15
(510), (511) 35 Sprzedaż detaliczna lub hurtowa środków
farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz zaopatrzenia medycznego, Administrowanie sprzedażą, Usługi
sprzedaży detalicznej związane ze sprzedażą odzieży i dodatków odzieżowych, Usługi reklamowe w zakresie sprzedaży towarów, Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem medycznym, Usługi sprzedaży detalicznej w związku
z urządzeniami medycznymi, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku z produktami dietetycznymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem sportowym, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z suplementami diety, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z artykułami sportowymi, Reklama,
41 Kształcenie ruchowe dla dzieci w wieku przedszkolnym,
Świadczenie usług edukacyjno-rozrywkowych dla dzieci
w świetlicach pozalekcyjnych, Świadczenie usług rozrywkowych dla dzieci, Szkolenia ruchowe dla dzieci, Udostępnianie
obiektów i sprzętu do zabaw dla dzieci, Usługi edukacyjne
dla dzieci w postaci grup zabaw, Usługi edukacyjne świadczone dla dzieci, Usługi edukacyjne związane z rozwojem
sprawności umysłowej dzieci, Usługi rozrywkowe dla dzieci, Zajęcia zorganizowane, dla dzieci [rozrywka / edukacja],
43 Opieka nad dziećmi w klubach malucha, Ośrodki opieki
dziennej, Centra opieki nad dziećmi, Zapewnianie opieki nad
dziećmi po szkole, Kawiarnie, Bary przekąskowe, Lodziarnie,
Usługi herbaciarni.
541595
(220) 2022 03 31
SMOK INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) Scandi
(510), (511) 35 Usługi w zakresie: organizacji i zarządzania
przedsięwzięciami inwestycyjnymi w celu budowy i/lub
przygotowania obiektów mieszkalnych i niemieszkalnych
przeznaczonych do sprzedaży, wynajmowania, użyczania,
pomocy w zarządzaniu przedsięwzięciami obrotu nieruchomościami, marketingu gruntów dla budownictwa, zasobów
lokalowych, nieruchomości przeznaczonych do zagospodarowania, do sprzedaży, najmu, użyczenia, organizowania
targów, wystaw handlowych, reklamowych i promocyjnych
w zakresie obrotu nieruchomościami, budownictwa, urbanistyki, architektury i technologii w tych dziedzinach, wynajmowania miejsc na umieszczanie ogłoszeń i reklam, Usługi
inwestora budowlanego w aspekcie ekonomiczno-organizacyjnym planowania inwestycji budowlanej, Przetwarzanie danych do celów administracyjnych, Reklamowanie
(210)
(731)
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nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych, Zarządzanie mieszkaniami, Zarządzanie działalnością gospodarczą
w zakresie projektów budowlanych, Usługi administracyjne
w zakresie kierowania na konsultacje do generalnych wykonawców budowlanych, Obsługa marketingowa obrotu
nieruchomościami, 36 Usługi w zakresie: organizacji i zarządzania finansowaniem przedsięwzięć inwestycyjnych
polegających na budowie i/lub przygotowaniu obiektów
mieszkalnych i niemieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży, wynajmowania, użyczania, pośrednictwa w sprawach
kupna, sprzedaży, najmu budynków, lokali i powierzchni
użytkowej, wynajmowania i/lub dzierżawy nieruchomości,
lokali mieszkalnych i powierzchni użytkowej, administrowania i zarządzania nieruchomościami oraz usługi doradztwa
w tym zakresie, Usługi dzierżawy, wynajmu, sprzedaży nieruchomości, Usługi w zakresie funkcji generalnego wykonawcy
i inwestora robót ogólnobudowlanych dotyczących obiektów budowlanych i inżynierskich, Usługi opracowywania
koncepcji użytkowania nieruchomości, usługi zarządzania
sprawami finansowymi i ubezpieczeniowymi dotyczącymi nieruchomości, Usługi sporządzania analiz i raportów
finansowych związanych z inwestycjami w zakresie projektów budowlanych, Usługi wyszukiwania i formalnego przygotowania terenów i nieruchomości celem ich pozyskania
dla budownictwa mieszkaniowego, Agencje mieszkaniowe
(nieruchomości), Biuro wynajmu mieszkań, Doradztwo w zakresie inwestycji mieszkaniowych, Organizowanie wynajmu mieszkań, Usługi agencji pośrednictwa nieruchomości
mieszkaniowych, Usługi w zakresie wyszukiwania nieruchomości mieszkaniowych, Usługi zarządzania nieruchomościami związane z budynkami mieszkalnymi, Usługi zarządzania
nieruchomościami w zakresie osiedli mieszkaniowych, Wynajem mieszkań i pomieszczeń biurowych, Organizowanie
finansowania w zakresie operacji budowlanych, Organizowanie finansowania projektów budowlanych, Sporządzanie
raportów finansowych w zakresie projektów budowlanych,
Usługi doradztwa związane z finansowaniem robót budowlanych oraz projektów z zakresu infrastruktury, Finansowanie
inwestycji budowlanych, Usługi ubezpieczeniowe dotyczące nieruchomości, Wycena finansowa [ubezpieczenia,
bankowość, nieruchomości], Usługi agencji nieruchomości
dotyczące sprzedaży i wynajmu budynków, Usługi agencji
nieruchomości związane z kupnem i sprzedażą budynków,
Dzierżawa budynków, Dzierżawa lub wynajem budynków,
Usługi w zakresie zarządzania nieruchomościami, Usługi zarządzania nieruchomościami związane z lokalami biurowymi, Usługi zarządzania nieruchomościami w zakresie kompleksów budynków, Wycena i zarządzanie nieruchomościami, Zarządzanie nieruchomościami, Usługi w zakresie sprzedaży gruntów, domów, lokali mieszkalnych i użytkowych,
37 Budownictwo, Prowadzenie działalności deweloperskiej
w dziedzinie budownictwa, Realizacja i nadzór nad przedsięwzięciami inwestycyjnymi polegającymi na budowie i/lub
przygotowaniu obiektów mieszkalnych i niemieszkalnych,
Usługi remontowe budynków mieszkalnych, niemieszkalnych, budowli, Usługi wykończeniowe lokali w tym tzw. wykończenie pod klucz, Usługi wykończeniowe budynków, Naprawy i konserwacje obiektów budowlano-mieszkaniowych,
Roboty ziemne, Roboty wodno-inżynieryjne, Wykonywanie
dróg, mostów i nawierzchni, Nadzór budowlany, Rozbiórka
i wyburzanie obiektów budowlanych, Informacja budowlana, Usługi doradztwa budowlanego, Budowa nieruchomości mieszkalnych, Budowa bloków mieszkalnych, Budowa
budynków mieszkalnych i komercyjnych, Budowa prywatnych budynków mieszkalnych, Budownictwo mieszkaniowe,
Doradztwo dotyczące budownictwa mieszkalnego i budynków, Instalowanie osprzętu i akcesoriów w pomieszczeniach
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mieszkalnych, Konstruowanie budynków mieszkalnych i handlowych, Usługi budowlane w zakresie budynków mieszkalnych, Budowa budynków produkcyjnych i przemysłowych,
Budowa domów, Budowa domów na zamówienie, Budowa
dróg, Budowa fundamentów, Budowa jezdni, Budowa nieruchomości [budownictwo], Budowa nieruchomości komercyjnych, Budowa nieruchomości przemysłowych, Budowa
obiektów inżynierii wodno-lądowej, Budowanie mostów,
Budownictwo komercyjne, Doradztwo inżynieryjne (usługi
budowlane), Dostarczanie informacji z zakresu przemysłu
budowlanego, Konsultacje budowlane, Nadzór nad robotami budowlanymi, Naprawcze roboty budowlane, Usługi
budowlane, Usługi budowlane i naprawy budynków, Usługi
zarządzania budową, Zarządzanie projektami budowlanymi
na terenie budowy, Usługi nadzoru budowlanego w zakresie projektów budowlanych, Usługi generalnych wykonawców budowlanych, Budowa fundamentów dla konstrukcji
inżynierii wodno-lądowej, Rozbiórka budynków, Rozbiórka
konstrukcji, Naprawa i konserwacja budynków na wypadek
rozbiórki, Usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe
i wyburzeniowe, Nadzór nad remontami budynków, Remont
nieruchomości, Remontowanie budynków, Usługi doradcze
dotyczące remontów budynków, Konserwacja budynków,
Konserwacja i naprawa budynków, Konserwacja i naprawa
części i akcesoriów budynków, Konserwacja i naprawa wyposażenia budynków, Naprawa i konserwacja budynków
biurowych, Naprawa i konserwacja budynków mieszkalnych,
42 Usługi projektowe w zakresie budownictwa, infrastruktury, urbanistyki, technologii oraz wystroju i dekoracji wnętrz,
Koordynacja wykonawstwa budowlanego, Doradztwo
w dziedzinie projektowania architektonicznego, Doradztwo w zakresie projektowania wystroju i dekoracji wnętrz,
Planowanie i projektowanie osiedli mieszkaniowych, Usługi
projektowe dotyczące nieruchomości mieszkalnych, Usługi
w zakresie planowania osiedli mieszkaniowych, Projektowanie budynków, Projektowanie budowlane, Projektowanie
wnętrz budynków, Projektowanie zewnętrznej części budynków, Świadczenie usług w zakresie projektowania wnętrz budynków, Usługi w zakresie projektowania budynków, Usługi
projektowania wnętrz budynków, Usługi doradcze związane
z projektowaniem budynków, Usługi architektoniczne w zakresie projektowania budynków.
541648
(220) 2022 04 04
LUBIMYCZYTAĆ.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) Lubimy Czytać
(510), (511) 35 Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, Usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe,
38 Cyfrowa transmisja danych za pośrednictwem Internetu,
41 Publikowanie, sprawozdawczość i pisanie tekstów, Usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, Edukacja, rozrywka
i sport, 42 Usługi w zakresie technologii informacyjnych,
Administracja serwerów, Eksploracja danych, Obsługiwanie
wyszukiwarek, Opracowywanie systemów do przesyłania
danych, Opracowywanie i testowanie metod przetwarzania
danych, algorytmów i oprogramowania, Opracowywanie
systemów przechowywania danych, Opracowywanie systemów przetwarzania danych, Projektowanie i opracowywanie systemów do przechowywania danych, Projektowanie
i opracowywanie systemów do wyświetlania danych, Projektowanie i opracowywanie systemów przetwarzania danych,
Projektowanie i opracowywanie systemów do wprowadzania danych, Projektowanie i opracowywanie oprogramowania do elektronicznych baz danych, Projektowanie, two(210)
(731)
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rzenie i programowanie stron internetowych, Analizy systemów komputerowych, Tworzenie platform komputerowych
na rzecz osób trzecich, Tworzenie i prowadzenie stron internetowych na telefony komórkowe, Usługi komputerowe
do analizy danych, Usługi konfiguracji sieci komputerowych,
Usługi migracji danych, Usługi w zakresie sieci komputerowej, Zarządzanie projektami komputerowymi, Zarządzanie
projektami w zakresie technologii informacyjnych, Zdalne
administrowanie serwerem.

(531) 08.01.23, 05.07.06, 27.05.01, 27.05.10, 29.01.15
(510), (511) 30 Wyroby cukiernicze, wyroby cukiernicze
w polewie czekoladowej, wyroby piekarnicze, słodycze
czekoladowe, czekolady, czekoladki, czekoladowe wyroby
cukiernicze nielecznicze, czekoladowe wyroby cukiernicze
zawierające praliny, czekoladki w kształcie pralinek, ciastka,
ciastka w polewie o smaku czekoladowym, wafelki, wafelki
w polewie czekoladowej, cukierki, batony i guma do żucia,
lody jadalne, sorbety.

541654
(220) 2022 04 04
SOLINEA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Elizówka
(540) (znak słowny)
(540) COGNINERV
(510), (511) 5 Suplementy diety wspomagające prawidłowe
funkcjonowanie mózgu.

(210)
(731)

(210)
(731)

541676
(220) 2022 04 05
COLIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opatówek
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Goplana 1912 Jeżyki coolki DARK

541655
(220) 2022 04 04
SOLINEA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Elizówka
(540) (znak słowny)
(540) LAKTISTIM
(510), (511) 5 Suplementy diety wspomagające prawidłowe
funkcjonowanie układu odpornościowego.
(210)
(731)

541673
(220) 2022 04 05
SOLINEA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Elizówka
(540) (znak słowny)
(540) FERIVAG
(510), (511) 5 Preparaty dopochwowe.
(210)
(731)

541674
(220) 2022 04 05
SOLINEA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Elizówka
(540) (znak słowny)
(540) BETANERV
(510), (511) 5 Preparaty farmaceutyczne, produkty lecznicze
do leczenia chorób układu nerwowego.

(210)
(731)

541675
(220) 2022 04 05
COLIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opatówek
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Goplana 1912 Jeżyki coolki MILK

(531) 08.01.22, 05.07.06, 27.05.01, 27.05.10, 29.01.15
(510), (511) 30 Wyroby cukiernicze, wyroby cukiernicze
w polewie czekoladowej, wyroby piekarnicze, słodycze
czekoladowe, czekolady, czekoladki, czekoladowe wyroby
cukiernicze nielecznicze, czekoladowe wyroby cukiernicze
zawierające praliny, czekoladki w kształcie pralinek, ciastka,
ciastka w polewie o smaku czekoladowym, wafelki, wafelki
w polewie czekoladowej, cukierki, batony i guma do żucia,
lody jadalne, sorbety.
(210)
(731)
(540)
(540)

541692
(220) 2022 04 08
FUNDACJA ZPP, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
FUNDACJA ZPP

(210)
(731)

(531) 03.01.14, 26.04.01, 26.04.15, 27.05.01, 27.05.10, 29.01.13
(510), (511) 35 Badania biznesowe, Badania dotyczące działalności gospodarczej, Badania opinii publicznej,
Badania rynkowe, Badania w zakresie biznesu, Dekoracja wystaw sklepowych, Handlowe informacje i porady
udzielane konsumentom w wyborze towarów i usług, Obróbka tekstów, Organizacja wydarzeń komercyjnych, Pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, 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 zewnętrzna, Reklamy radiowe, Reklamy telewizyjne, Rozwijanie koncepcji reklamowych, Wynajem czasu
reklamowego we wszystkich środkach przekazu, Wynaj-
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mowanie przestrzeni reklamowej, Wypożyczanie materiałów reklamowych, 41 Badania edukacyjne, Komputerowe
przygotowanie materiałów do publikacji elektronicznej,
Organizowanie balów, 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 imprez w celach rozrywkowych, Organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka],
Organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, Przekazywanie know-how [szkolenia], Przekazywanie wiedzy biznesowej i know-how [szkolenie], Publikowanie książek, Publikowanie on-line elektronicznych
książek i czasopism, Publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, Redagowanie tekstów (innych niż teksty
reklamowe), Usługi kulturalne, edukacyjne lub rozrywkowe świadczone przez galerie sztuki, 42 Analizy systemów
komputerowych, Kontrola jakości, Testowanie materiałów,
Tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób
trzecich, Usługi w zakresie projektowania logo, Doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego.
(210) 541694
(220) 2022 04 05
(731) INSUD PHARMA, S.L.U., Madryt, ES
(540) (znak słowny)
(540) XIRECT
(510), (511) 5 Farmaceutyki do leczenia zaburzeń erekcji.
541699
(220) 2022 04 06
BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) FaceBoom MIX ME UP
(510), (511) 3 Kosmetyki do pielęgnacji twarzy.
(210)
(731)

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

541705
(220) 2022 04 06
SAŁEK GRZEGORZ, Września
(znak słowno-graficzny)
AF ALUFORMA

(531) 29.01.13, 26.04.01, 26.04.18, 27.05.05, 27.05.17
(510), (511) 6 Artykuły metalowe do użytku w budownictwie, 20 Wyroby stolarskie.
(210)
(731)
(540)
(540)

541708
(220) 2022 04 06
BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
3W WODA WODÓR WĘGIEL

(531)
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29.01.15, 01.15.15, 27.05.01, 27.05.15, 27.05.17, 26.01.04,
26.05.02
(510), (511) 35 Zarządzanie i doradztwo w sprawach działalności gospodarczej, Biznesowe usługi doradcze i konsultacyjne, Doradztwo handlowe w zarządzaniu działalnością
gospodarczą, Doradztwo i konsultacje w zakresie działalności gospodarczej, Dostarczanie biznesowych i handlowych
informacji kontaktowych za pośrednictwem Internetu, Organizowanie prezentacji osób w celach biznesowych, Pomoc
biznesowa przy prowadzeniu przedsiębiorstw, Pomoc dla
przedsiębiorstw przemysłowych w zakresie prowadzenia
ich interesów, Pomoc dotycząca zarządzania przedsiębiorstwem handlowym w zakresie reklamy, Pomoc w organizowaniu działalności gospodarczej, Pomoc w zakresie działalności gospodarczej, Pośrednictwo w działalności handlowej dla
osób trzecich, Porady w zakresie działalności gospodarczej,
Świadczenie pomocy w zakresie działalności gospodarczej,
Usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej, Usługi
doradcze w zakresie działalności gospodarczej i usługi zarządzania działalnością gospodarczą, Usługi online z zakresu nawiązywania kontaktów biznesowych, Usługi pośrednictwa
w interesach, Usługi w zakresie badań dotyczących działalności gospodarczej, Usługi w zakresie działalności gospodarczej dotyczące organizacji wspólnych przedsięwzięć, Usługi
w zakresie nawiązywania kontaktów między przedsiębiorstwami gospodarczymi, Usługi w zakresie planowania działalności gospodarczej, Usługi w zakresie planowania działalności gospodarczej dla przedsiębiorstw, Usługi w zakresie
planowania i ustalania strategii działalności gospodarczej,
Zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, Usługi pośrednictwa biznesowego
związane z kojarzeniem profesjonalistów o zróżnicowanych
profilach z klientami, Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, Reklama promocyjna projektów badawczych, Informacja marketingowa, Elektroniczne publikowanie druków
w celach reklamowych, Marketing finansowy, Marketing handlowy [inny niż sprzedaż], Opracowywanie kampanii promocyjnych, Organizacja i przeprowadzanie wydarzeń marketingowych, Organizowanie i przeprowadzanie wydarzeń
promocyjnych, Pomoc w zarządzaniu w zakresie promocji
działalności gospodarczej, Sporządzanie raportów do celów
marketingowych, Skomputeryzowana promocja działalności gospodarczej, Usługi promocji działalności gospodarczej
świadczone za pośrednictwem środków audiowizualnych,
Usługi reklamowe i marketingowe świadczone za pomocą
kanałów łącznościowych, Usługi reklamowe i marketingowe
świadczone za pomocą mediów społecznościowych, Usługi
reklamowe ukierunkowane na promowanie działań zwiększających świadomość społeczeństwa w zakresie kwestii
i inicjatyw środowiskowych, Usługi reklamowe w celu zwiększania świadomości społecznej w zakresie spraw środowiskowych, Usługi reklamowe za pośrednictwem Internetu,
Usługi reklamowe związane z prowadzeniem działalności
gospodarczej, Usługi w zakresie prezentacji przedsiębiorstw
za pośrednictwem Internetu i innych mediów, Usługi w zakresie promocji działalności gospodarczej świadczone za pośrednictwem środków audiowizualnych, Usługi w zakresie
targów i wystaw handlowych, 36 Usługi finansowe, monetarne i bankowe, Administrowanie finansami, Doradztwo finansowe związane z inwestowaniem w infrastrukturę, Finansowanie projektów, Finansowanie projektów rozwojowych,
Finansowanie przedsięwzięć biznesowych, Informacja finansowa, usługi doradcze i konsultingowe w zakresie finansów,
Inwestycje finansowe, Planowanie i zarządzanie finansowe,
Pomoc finansowa, Pośrednictwo w równoważeniu emisji
dwutlenku węgla, Pośrednictwo w usługach finansowych,
Pozyskiwanie finansowania dla projektów sportowych, kul-
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turalnych i rozrywkowych, Pozyskiwanie funduszy dla instytucji badawczych, Pozyskiwanie funduszy dla rozwoju
nowych technologii, Pozyskiwanie kapitału, Pozyskiwanie
kapitału finansowego, Udostępnianie i aranżowanie finansowania, Usługi finansowe związane z działalnością gospodarczą, Usługi finansowo-inwestycyjne, Usługi pośrednictwa
finansowego, Zapewnianie finansowania, Zarządzanie finansami, Zarządzanie finansowe związane z bankowością, Udostępnianie informacji finansowych za pośrednictwem strony
internetowej, 41 Usługi edukacyjne, Nauczanie i szkolenia,
Organizacja webinariów, Organizowanie i przeprowadzanie
targów w celach kulturalnych lub edukacyjnych, Organizowanie konferencji, Organizowanie konferencji związanych
z biznesem, Organizowanie konferencji w celach edukacyjnych, Organizowanie i prowadzenie konferencji na temat
biznesu i handlu, Organizacja szkoleń, Organizowanie szkoleń biznesowych, Udostępnianie publikacji elektronicznych,
Usługi wydawania publikacji periodycznych i nieperiodycznych, innych niż teksty reklamowe.
(210)
(731)
(540)
(540)

541725
(220) 2022 04 06
KRZYŚKÓW MARTA FD SALE GROUP, Kluczbork
(znak słowno-graficzny)
NEW HOME

(531) 29.01.12, 27.05.05, 26.11.03, 26.11.12
(510), (511) 20 Meble.
541754
(220) 2022 04 20
APDU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Dynów
(540) (znak słowny)
(540) Kod KLIK
(510), (511) 9 Platformy oprogramowania komputerowego,
nagrane lub do pobrania, Programy komputerowe [oprogramowanie do pobrania], Programy komputerowe nagrane,
Programy sterujące komputerowe, nagrane, 42 Opracowywanie oprogramowania w ramach publikacji oprogramowania, Opracowywanie platform komputerowych, Opracowywanie projektów technicznych, Oprogramowanie jako
usługa [SaaS], Pisanie kodu komputerowego, Platforma jako
usługa [PaaS], Projektowanie oprogramowania komputerowego, Projektowanie systemów komputerowych, Świadczenie usług dotyczących uwierzytelniania użytkowników przy
użyciu technologii jednorazowego logowania dla aplikacji
online, Usługi inżynierii oprogramowania dla przetwarzania
danych, Usługi konsultacyjne w dziedzinie technologii informacyjnej, Usługi podmiotów zewnętrznych w dziedzinie
informatyki, Usługi szyfrowania danych, Usługi w zakresie
identyfikacji użytkowników z wykorzystaniem technologii
do transakcji handlu elektronicznego.
(210)
(731)

(210)
(731)

541771
(220) 2022 04 07
ICB PHARMA TOMASZ ŚWIĘTOSŁAWSKI PAWEŁ
ŚWIĘTOSŁAWSKI SPÓŁKA JAWNA, Jaworzno

Nr ZT20/2022

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) siltan

(531) 29.01.14, 27.05.05, 05.03.13, 05.03.14
(510), (511) 1 Nawozy i produkty chemiczne przeznaczone
dla rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, Nawozy, Chemikalia
do stosowania w pestycydach, Chemikalia do użytku w leczeniu szkód ekologicznych u roślin, Dodatki chemiczne
do fungicydów, Produkty chemiczne stosowane w leczeniu
chorób roślin, Dodatki glebowe, Fosforany [nawozy], Materiały poprawiające kondycję gleby, Naturalne i syntetyczne
czynniki wspomagające wzrost roślin, Podłoża hodowlane,
Odżywki dla roślin, Preparaty do wzmacniania roślin, Preparaty do regulacji wzrostu roślin, Preparaty do nawożenia
gleby, Preparaty bakteryjne do celów rolniczych, Środki chemiczne do ochrony roślin [inne niż fungicydy, herbicydy, insektycydy, środki przeciwpasożytnicze], Produkty chemiczne do hamowania rozwoju chwastów, Produkty chemiczne
do podtrzymywania świeżości kwiatów ciętych, Produkty
mineralne do użytku w hodowli roślin, Środki zabezpieczające dla roślin, Środki zwiększające plony upraw, Zaprawy
do nasion, Chemiczne środki wspomagające do użytku
w rolnictwie, Mieszanki substancji chemicznych i materiałów
naturalnych do użytku jako nawozy ogrodnicze, Mieszanki
substancji chemicznych i materiałów naturalnych do wykorzystania jako nawozy rolnicze, Detergenty przeznaczone dla
procesów produkcyjnych i przemysłu, Mieszaniny chemiczne i organiczne do użytku w produkcji żywności i napojów,
Podłoża hodowlane, nawozy i środki chemiczne do użytku
w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie, Aktywatory kompostu, Biologiczne nawozy azotowe, Chemiczne środki wspomagające do użytku w ogrodnictwie, Chemiczne środki
wspomagające do użytku w leśnictwie, Mieszanki nawozów
o spowolnionym uwalnianiu, Mieszanki do sadzenia w doniczkach, Preparaty bakteriologiczne do użytku w leśnictwie, Preparaty bakteriologiczne do użytku w ogrodnictwie,
Preparaty bakteriologiczne do użytku w rolnictwie, Preparaty chemiczne do obróbki gleby, Środki poprawiające glebę, Dodatki chemiczne do środków owadobójczych, Środki
ochrony roślin przeciw patogenom, Środki do uzdatniania
gleby do zwiększania wzrostu produktów rolnych, Środki
do uzdatniania gleby do kontroli wzrostu produktów rolnych, Środki do regulacji wzrostu roślin z mikroorganizmami, Środki do ochrony nasion, Środki chemiczne stosowane
w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie, Środki ulepszające
glebę, Środki zwiększające plony warzyw, Środki stymulujące
wzrost [inne niż do celów medycznych lub weterynaryjnych],
Substancje do uzdatniania gleby [inne niż do wyjaławiania],
Substancje do uprawy bezglebowej [rolnictwo], Substancje
do stabilizowania ziemi, Substancje do regulacji wzrostu roślin, Substancje do poprawy stanu gleby, Substancje do pobudzania wzrostu roślin, 5 Środki do tępienia szkodników,
Herbicydy, Fungicydy, Insektycydy, Preparaty do niszczenia
szkodników, Środki owadobójcze, Insektycydy do użytku
domowego, Insektycydy do użytku w rolnictwie, Środki algobójcze, Trucizny, Preparaty przeciwpasożytnicze, Biocydy,
Fumiganty, Larwicydy, Kadzidełka do odstraszania owadów,
Lepy na muchy, Paski pokryte klejem do stosowania przeciwko robactwu, Spraye przeciw owadom, Zawieszki odstraszające owady, Chusteczki nasączone środkiem odstraszającym
owady, Preparaty i artykuły do tępienia szkodników, Preparaty i artykuły higieniczne, Biopestycydy rolnicze, Pestycydy rolnicze, Nematocydy, Moluskocydy, Płyn odstraszający
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muchy, Preparaty hamujące rozwój larw, Preparaty do usuwania alg, Preparaty do odstraszania robactwa, Preparaty
do kontroli insektów, Preparaty chemiczne do zwalczania
pleśni, Środki do odstraszania ptaków, Środki do mycia zwierząt [insektycydy], Regulatory wzrostu owadów [IGR], Środki chemiczne dla leśnictwa [przeciwpasożytnicze], Środki
chemiczne dla leśnictwa [insektycydy], Środki chemiczne
dla leśnictwa [fungicydy], Środki chemiczne dla leśnictwa
[herbicydy], Środki chemiczne modyfikujące zachowanie
do kontrolowania szkodników, Środki wabiące owady, Środki przeciwko gryzoniom, Środki przeciw roztoczom, Środki
odstraszające zwierzęta, Trociczki do odymiania, Detergenty
bakteriobójcze, Produkty farmaceutyczne i weterynaryjne,
Preparaty higieniczne do celów medycznych, Plastry, materiały opatrunkowe, Środki odkażające, Środki biobójcze,
Środki wirusobójcze, Środki bakteriobójcze.
541774
(220) 2022 04 08
POLSKA SIEĆ HANDLOWA NASZ SKLEP
SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DOLINA WIARU OŚRODEK WYPOCZYNKOWY
(210)
(731)

(531)

27.05.05, 27.05.17, 26.04.02, 26.11.13, 26.01.05, 05.01.09,
07.01.08
(510), (511) 41 Zapewnianie infrastruktury rekreacyjnej
i wypoczynkowej, Usługi edukacyjne świadczone przez turystyczne placówki wypoczynkowe, Organizowanie i prowadzenie seminariów i warsztatów [szkolenia], Usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, 43 Ośrodki wypoczynkowe,
Hotele, hostele i pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne, Restauracje dla turystów, Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem.
(210) 541775
(220) 2022 04 07
(731) MAJEWSKI DANIEL DM PROMOTION, Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) EL MAYO
(510), (511) 5 Batony energetyzujące stanowiące zamiennik
posiłków zawierające dodatki odżywcze, Białkowe suplementy diety, Dodatki dietetyczne, Dodatki dietetyczne
w formie napojów, Dodatki odżywcze, Dodatki witaminowe,
Dodatki witaminowe i mineralne, Dodatki witaminowe
w płynie, Kapsułki odchudzające, Koktajle białkowe, Krople
witaminowe, L-karnityna na utratę wagi, 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, Mineralne suplementy diety dla ludzi,
Mineralne suplementy diety, Mineralne suplementy odżywcze, Multiwitaminy, Musujące tabletki witaminowe, Napoje
witaminizowane, Napoje z dodatkami dietetycznymi, Odżywcze mieszanki do picia do stosowania jako zamienniki
posiłków, Odżywcze suplementy diety, Preparaty witaminowe, Preparaty witaminowe i mineralne, Preparaty witaminowe w postaci suplementów diety, Preparaty zawierające witaminę C, Preparaty zmniejszające apetyt, Probiotyki (suplementy), Proszki jako zamienniki posiłków, Suplementy diete-
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tyczne i odżywcze, Suplementy diety, Suplementy diety dla
ludzi, Suplementy diety dla sportowców, Suplementy diety
do użytku dietetycznego, Suplementy diety poprawiające
kondycję i wytrzymałość, Suplementy diety składające się
z witamin, Suplementy diety zawierające glukozę, Suplementy diety zawierające olej lniany, Suplementy diety zawierające drożdże, Suplementy diety zawierające izoflawony sojowe, Suplementy diety sporządzone głównie z minerałów,
Suplementy diety sporządzone głównie z witamin, Suplementy diety w płynie, Suplementy diety z białkiem sojowym,
Suplementy diety zawierające białko, Suplementy diety zawierające mleczko pszczele, Suplementy diety zawierające
enzymy, Suplementy diety zawierające alginiany, Suplementy diety zawierające siemię lniane, Suplementy diety zawierające kazeinę, Suplementy diety zawierające propolis, Suplementy diety zawierające lecytynę, Suplementy diety
ze sproszkowanym białkiem, Suplementy odżywcze składające się głównie z magnezu, Suplementy odżywcze składające się głównie z wapnia, Suplementy odżywcze składające
się głównie z cynku, Suplementy odżywcze składające się
głównie z żelaza, Suplementy odżywcze w płynie, Tabletki
witaminowe, Tabletki wspomagające odchudzanie, Witaminy i preparaty witaminowe, Żelki witaminowe, 18 Duże, lekkie torby sportowe do noszenia na nadgarstku, Elastyczne
torby na odzież, Kosmetyczki, Małe plecaki, Małe portmonetki, Małe walizki, Portfele, Portmonetki, Przywieszki do bagażu, Saszetki biodrowe, Saszetki męskie, Sportowe torby, Stylowe torebki, Torby na odzież sportową, Torby na ramie, Torby na ubrania, Torby na zakupy, Uniwersalne torby gimnastyczne, Uniwersalne torby sportowe, 25 Apaszki, Apaszki
[chustki], Artykuły odzieżowe w stylu sportowym, Bandany,
Bandany na szyję, Bezrękawniki, Bielizna, Bielizna dla mężczyzn, Bielizna termoaktywna, Bielizna wchłaniająca pot,
Bluzki, Bluzki z krótkimi rękawami, Bluzy dresowe, Bluzy polarowe, Bluzy sportowe, Bluzy sportowe z kapturem, Bluzy
z kapturem, Bokserki, Buty do baseballu, Buty do biegania,
Buty do koszykówki, Buty damskie, Buty do siatkówki, Buty
do siatkówki nożnej, Buty sportowe, Buty treningowe [obuwie sportowe], Czapki baseballowe, Czapki bez daszków,
Czapki sportowe, Czapki i czapeczki sportowe, Kąpielowe
kostiumy, Komplety do biegania, Komplety koszulek i spodenek, Komplety sportowe, Koszule, Koszulki bez rękawów, Koszulki bez rękawów do biegania, Koszulki z krótkim rękawem,
Koszulki z nadrukami, Krótkie spodnie, Odzież do biegania,
Odzież sportowa, Podkoszulki sportowe, Skarpetki dla sportowców, Skarpetki sportowe, Spodnie do ćwiczeń fizycznych, Spodnie do joggingu, Spodnie do dresu, Spodnie
sportowe, Stroje sportowe, Szorty, Szorty sportowe, Topy
do biegania, Obuwie codziennego użytku, Obuwie sportowe, 28 Artykuły i sprzęt sportowy, Artykuły gimnastyczne,
Artykuły sportowe, Drążki do ćwiczeń, Hantle, Hantle kettleball, Piłki do ćwiczeń, Piłki jako sprzęt sportowy, Przyrządy
do ćwiczeń, Sprzęt sportowy, Taśmy do ćwiczeń, 30 Batoniki
na bazie czekolady będące zamiennikami posiłków, Batoniki
zbożowe będące zamiennikami posiłków, Batony gotowe
do spożycia na bazie czekolady, Chipsy ryżowe, Chipsy zbożowe, Ciasta [słodkie lub słone], Ciastka owsiane, Dania gotowe suche lub w płynie, zawierające głównie ryż, Dania na bazie ryżu, Krakersy ryżowe, Przekąski wieloziarniste, Batony
zbożowe i energetyczne, Cukierki, batony i guma do żucia,
Gotowe do spożycia puddingi, Brownie (ciastka czekoladowe), Desery z muesli, Wafle ryżowe, Wafle ryżowe w polewie
czekoladowej, Wrapy z kurczakiem, Wyroby cukiernicze
z płynnym nadzieniem owocowym, Wyroby cukiernicze zawierające dżem, Wyroby piekarnicze, Wyroby piekarnicze
bezglutenowe, 32 Aromatyzowane napoje gazowane, Bezalkoholowe gazowane napoje na bazie soków owocowych,
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Bezalkoholowe napoje bez zawartości słodu [inne niż
do użytku medycznego], Bezalkoholowe napoje na bazie
miodu, Bezalkoholowe napoje słodowe, Bezalkoholowe napoje zawierające soki warzywne, Koktajle bezalkoholowe,
Koktajle owocowe, bezalkoholowe, Napoje bezalkoholowe
o podwyższonej zawartości witamin, Napoje bezalkoholowe
wzbogacone witaminami i solami mineralnymi, Napoje bezalkoholowe zawierające soki owocowe, Napoje dla sportowców, Napoje dla sportowców zawierające elektrolity, Napoje
energetyzujące, Napoje energetyzujące zawierające kofeinę,
Napoje izotoniczne, Napoje na bazie owoców lub warzyw,
Napoje proteinowe, Napoje sportowe wzbogacane proteinami, Napoje węglowodanowe, Napoje wzbogacone substancjami odżywczymi, Napoje z guaraną, Napoje zawierające witaminy, Niegazowane napoje bezalkoholowe, Woda,
Woda gazowana wzbogacona witaminami [napoje], Napoje
gazowane (Proszek do wytwarzania -), Esencje do produkcji
napojów, Koncentraty do sporządzania napojów owocowych, Proszki do produkcji napojów bezalkoholowych,
Proszki do sporządzania napojów, Proszki stosowane do sporządzania napojów na bazie owoców, 35 Kampanie marketingowe, Organizowanie targów i wystaw, Organizowanie
targów handlowych w celach reklamowych, Reklama i usługi
reklamowe, Reklama i marketing, Reklama, Usługi bezobsługowych sklepów detalicznych w odniesieniu do żywności,
Usługi handlu detalicznego w zakresie żywności, Usługi handlu detalicznego online obejmującego nagraną muzykę
i nagrane filmy do pobrania, Usługi handlu detalicznego
w odniesieniu do akcesoriów odzieżowych, Usługi handlu
detalicznego w zakresie akcesoriów mody, Usługi handlu detalicznego w zakresie wyrobów piekarniczych, Usługi sklepów detalicznych online obejmujące odzież, Usługi sprzedaży detalicznej związane ze sprzedażą odzieży i dodatków
odzieżowych, Usługi sprzedaży detalicznej za pomocą globalnych sieci komputerowych związane z napojami bezalkoholowymi, Usługi sprzedaży detalicznej za pomocą katalogów w związku z artykułami spożywczymi, Usługi sprzedaży
detalicznej w zakresie artykułów sportowych, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie słodyczy, Usługi sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie artykułów odzieżowych, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z artykułami
sportowymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z produktami dietetycznymi, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z suplementami diety, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z wyrobami cukierniczymi, Usługi sprzedaży
detalicznej w związku z deserami, Usługi sprzedaży hurtowej
w zakresie artykułów sportowych, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie słodyczy, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z napojami bezalkoholowymi, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku z preparatami do produkcji napojów, Usługi
sprzedaży hurtowej w związku z suplementami diety, Usługi
sprzedaży hurtowej w związku z nakryciami głowy, Usługi
sprzedaży hurtowej w związku z produktami dietetycznymi,
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z odzieżą, Usługi
sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem sportowym,
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z artykułami sportowymi, 41 Edycja nagrań audio, Edycja nagrań wideo, Montaż
taśm dźwiękowych, Montaż [obróbka] taśm wideo, Montaż
wideo, Nagrywanie taśm wideo, Nagrywanie muzyki, Nagrywanie i produkcja nagrań dźwiękowych, Produkcja filmów,
Prezentacja nagrań wideo, Produkcja muzyczna, Produkcja
muzycznych filmów wideo, Produkcja nagrań audio i video
oraz usługi fotograficzne, Produkcja nagrań audiowizualnych, Produkcja filmów wideo, Produkcja nagrań dźwiękowych i muzycznych, Produkcja nagrań dźwiękowych, Produkcja nagrań dźwięku i obrazu na nośnikach dźwięku i obrazu, Produkcja nagrań muzycznych, Produkcja nagrań wi-
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deo, Doradztwo w zakresie sprawności fizycznej, Doradztwo
w zakresie treningu fizycznego, Instruktaż w zakresie ćwiczeń fizycznych, Instruktaż w zakresie ćwiczeń siłowych.
(210) 541777
(220) 2022 04 07
(731) MAJEWSKI DANIEL DM PROMOTION, Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) ELMAYO
(510), (511) 5 Batony energetyzujące stanowiące zamiennik
posiłków zawierające dodatki odżywcze, Białkowe suplementy diety, Dodatki dietetyczne, Dodatki dietetyczne
w formie napojów, Dodatki odżywcze, Dodatki witaminowe,
Dodatki witaminowe i mineralne, Dodatki witaminowe
w płynie, Kapsułki odchudzające, Koktajle białkowe, Krople
witaminowe, L-karnityna na utratę wagi, 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, Mineralne suplementy diety dla ludzi,
Mineralne suplementy diety, Mineralne suplementy odżywcze, Multiwitaminy, Musujące tabletki witaminowe, Napoje
witaminizowane, Napoje z dodatkami dietetycznymi, Odżywcze mieszanki do picia do stosowania jako zamienniki
posiłków, Odżywcze suplementy diety, Preparaty witaminowe, Preparaty witaminowe i mineralne, Preparaty witaminowe w postaci suplementów diety, Preparaty zawierające witaminę C, Preparaty zmniejszające apetyt, Probiotyki (suplementy), Proszki jako zamienniki posiłków, Suplementy dietetyczne i odżywcze, Suplementy diety, Suplementy diety dla
ludzi, Suplementy diety dla sportowców, Suplementy diety
do użytku dietetycznego, Suplementy diety poprawiające
kondycję i wytrzymałość, Suplementy diety składające się
z witamin, Suplementy diety zawierające glukozę, Suplementy diety zawierające olej lniany, Suplementy diety zawierające drożdże, Suplementy diety zawierające izoflawony sojowe, Suplementy diety sporządzone głównie z minerałów,
Suplementy diety sporządzone głównie z witamin, Suplementy diety w płynie, Suplementy diety z białkiem sojowym,
Suplementy diety zawierające białko, Suplementy diety zawierające mleczko pszczele, Suplementy diety zawierające
enzymy, Suplementy diety zawierające alginiany, Suplementy diety zawierające siemię lniane, Suplementy diety zawierające kazeinę, Suplementy diety zawierające propolis, Suplementy diety zawierające lecytynę, Suplementy diety
ze sproszkowanym białkiem, Suplementy odżywcze składające się głównie z magnezu, Suplementy odżywcze składające się głównie z wapnia, Suplementy odżywcze składające
się głównie z cynku, Suplementy odżywcze składające się
głównie z żelaza, Suplementy odżywcze w płynie, Tabletki
witaminowe, Tabletki wspomagające odchudzanie, Witaminy i preparaty witaminowe, Żelki witaminowe, 18 Duże, lekkie torby sportowe do noszenia na nadgarstku, Elastyczne
torby na odzież, Kosmetyczki, Małe plecaki, Małe portmonetki, Małe walizki, Portfele, Portmonetki, Przywieszki do bagażu, Saszetki biodrowe, Saszetki męskie, Sportowe torby, Stylowe torebki, Torby na odzież sportową, Torby na ramie, Torby na ubrania, Torby na zakupy, Uniwersalne torby gimnastyczne, Uniwersalne torby sportowe, 25 Apaszki, Apaszki
[chustki], Artykuły odzieżowe w stylu sportowym, Bandany,
Bandany na szyję, Bezrękawniki, Bielizna, Bielizna dla mężczyzn, Bielizna termoaktywna, Bielizna wchłaniająca pot,
Bluzki, Bluzki z krótkimi rękawami, Bluzy dresowe, Bluzy polarowe, Bluzy sportowe, Bluzy sportowe z kapturem, Bluzy
z kapturem, Bokserki, Buty do baseballu, Buty do biegania,
Buty do koszykówki, Buty damskie, Buty do siatkówki, Buty
do siatkówki nożnej, Bury sportowe, Buty treningowe [obu-
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wie sportowe], Czapki baseballowe, Czapki bez daszków,
Czapki sportowe, Czapki i czapeczki sportowe, Kostiumy kąpielowe, Komplety do biegania, Komplety koszulek i spodenek, Komplety sportowe, Koszule, Koszulki bez rękawów,
Koszulki bez rękawów do biegania, Koszulki z krótkim rękawem, Koszulki z nadrukami, Krótkie spodnie, Odzież do biegania, Odzież sportowa, Podkoszulki sportowe, Skarpetki dla
sportowców, Skarpetki sportowe, Spodnie do ćwiczeń fizycznych, Spodnie do joggingu, Spodnie do dresu, Spodnie
sportowe, Stroje sportowe, Szorty, Szorty sportowe, Topy
do biegania, Obuwie codziennego użytku, Obuwie sportowe, 28 Artykuły i sprzęt sportowy, Artykuły gimnastyczne,
Artykuły sportowe, Drążki do ćwiczeń, Hantle, Hantle kettleball, Piłki do ćwiczeń, Piłki jako sprzęt sportowy, Przyrządy
do ćwiczeń, Sprzęt sportowy, Taśmy do ćwiczeń, 30 Batoniki
na bazie czekolady będące zamiennikami posiłków, Batoniki
zbożowe będące zamiennikami posiłków, Batony gotowe
do spożycia na bazie czekolady, Chipsy ryżowe, Chipsy zbożowe, Ciasta [słodkie lub słone], Ciastka owsiane, Dania gotowe suche lub w płynie, zawierające głównie ryż, Dania na bazie ryżu, Krakersy ryżowe, Przekąski wieloziarniste, Batony
zbożowe i energetyczne, Cukierki, batony i guma do żucia,
Gotowe do spożycia puddingi, Brownie (ciastka czekoladowe), Desery z muesli, Wafle ryżowe, Wafle ryżowe w polewie
czekoladowej, Wrapy z kurczakiem, Wyroby cukiernicze
z płynnym nadzieniem owocowym, Wyroby cukiernicze zawierające dżem, Wyroby piekarnicze, Wyroby piekarnicze
bezglutenowe, 32 Aromatyzowane napoje gazowane, Bezalkoholowe gazowane napoje na bazie soków owocowych,
Bezalkoholowe napoje bez zawartości słodu [inne niż
do użytku medycznego], Bezalkoholowe napoje na bazie
miodu, Bezalkoholowe napoje słodowe, Bezalkoholowe napoje zawierające soki warzywne, Koktajle bezalkoholowe,
Koktajle owocowe, bezalkoholowe, Napoje bezalkoholowe
o podwyższonej zawartości witamin, Napoje bezalkoholowe
wzbogacone witaminami i solami mineralnymi, Napoje bezalkoholowe zawierające soki owocowe, Napoje dla sportowców, Napoje dla sportowców zawierające elektrolity, Napoje
energetyzujące, Napoje energetyzujące zawierające kofeinę,
Napoje izotoniczne, Napoje na bazie owoców lub warzyw,
Napoje proteinowe, Napoje sportowe wzbogacane proteinami, Napoje węglowodanowe, Napoje wzbogacone substancjami odżywczymi, Napoje z guaraną, Napoje zawierające witaminy, Niegazowane napoje bezalkoholowe, Woda,
Woda gazowana wzbogacona witaminami [napoje], Napoje
gazowane (Proszek do wytwarzania -), Esencje do produkcji
napojów, Koncentraty do sporządzania napojów owocowych, Proszki do produkcji napojów bezalkoholowych,
Proszki do sporządzania napojów, Proszki stosowane do sporządzania napojów na bazie owoców, 35 Kampanie marketingowe, Organizowanie targów i wystaw, Organizowanie
targów handlowych w celach reklamowych, Reklama i usługi
reklamowe, Reklama i marketing, Reklama, Usługi bezobsługowych sklepów detalicznych w odniesieniu do żywności,
Usługi handlu detalicznego w zakresie żywności, Usługi handlu detalicznego online obejmującego nagraną muzykę
i nagrane filmy do pobrania, Usługi handlu detalicznego
w odniesieniu do akcesoriów odzieżowych, Usługi handlu
detalicznego w zakresie akcesoriów mody, Usługi handlu detalicznego w zakresie wyrobów piekarniczych, Usługi sklepów detalicznych online obejmujące odzież, Usługi sprzedaży detalicznej związane ze sprzedażą odzieży i dodatków
odzieżowych, Usługi sprzedaży detalicznej za pomocą globalnych sieci komputerowych związane z napojami bezalkoholowymi, Usługi sprzedaży detalicznej za pomocą katalogów w związku z artykułami spożywczymi, Usługi sprzedaży
detalicznej w zakresie artykułów sportowych, Usługi sprze-

51

daży detalicznej w zakresie słodyczy, Usługi sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie artykułów odzieżowych, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z artykułami
sportowymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z produktami dietetycznymi, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z suplementami diety, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z wyrobami cukierniczymi, Usługi sprzedaży
detalicznej w związku z deserami, Usługi sprzedaży hurtowej
w zakresie artykułów sportowych, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie słodyczy, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z napojami bezalkoholowymi, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku z preparatami do produkcji napojów, Usługi
sprzedaży hurtowej w związku z suplementami diety, Usługi
sprzedaży hurtowej w związku z nakryciami głowy, Usługi
sprzedaży hurtowej w związku z produktami dietetycznymi,
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z odzieżą, Usługi
sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem sportowym,
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z artykułami sportowymi, 41 Edycja nagrań audio, Edycja nagrań wideo, Montaż
taśm dźwiękowych, Montaż [obróbka] taśm wideo, Montaż
wideo, Nagrywanie taśm wideo, Nagrywanie muzyki, Nagrywanie i produkcja nagrań dźwiękowych, Produkcja filmów,
Prezentacja nagrań wideo, Produkcja muzyczna, Produkcja
muzycznych filmów wideo, Produkcja nagrań audio i video
oraz usługi fotograficzne, Produkcja nagrań audiowizualnych, Produkcja filmów wideo, Produkcja nagrań dźwiękowych i muzycznych, Produkcja nagrań dźwiękowych, Produkcja nagrań dźwięku i obrazu na nośnikach dźwięku i obrazu, Produkcja nagrań muzycznych, Produkcja nagrań wideo, Doradztwo w zakresie sprawności fizycznej, Doradztwo
w zakresie treningu fizycznego, Instruktaż w zakresie ćwiczeń fizycznych, Instruktaż w zakresie ćwiczeń siłowych.
(210)
(731)
(540)
(540)

541790
(220) 2022 04 07
Off-White LLC, White Plains, US
(znak słowno-graficzny)
WHITE

(531) 26.11.03, 26.11.06, 26.11.09, 27.05.05, 27.05.17
(510), (511) 9 Okulary, mianowicie okulary, okulary przeciwsłoneczne i oprawki do okularów oraz soczewki i akcesoria
do okularów, mianowicie etui i uchwyty, Okulary do pływania, Gwizdki sygnalizacyjne, Gwizdki sportowe, Alarmy
gwizdkowe, Kompasy magnetyczne, Kompasy do mierzenia,
Kompasy kierunkowe, Kaski ochronne, Maski ochronne
na twarz do zapobiegania wypadkom lub urazom, Maski
przeciwpyłowe, Ochronne przemysłowe maski na twarz,
Ochronne rękawice robocze, Okulary ochronne, Torby przystosowane do laptopów, pokrowce na laptopy i futerały, Futerały, pokrowce, uchwyty i stojaki do użytku z podręcznymi
cyfrowymi urządzeniami elektronicznymi, mianowicie
smartfonami, tabletami i przenośnymi odtwarzaczami
dźwięku i wideo, Uchwyty, stojaki i uchwyty do podręcznych urządzeń elektronicznych, mianowicie smartfonów, ta-
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bletów i przenośnych odtwarzaczy dźwięku i wideo, Etui
na słuchawki douszne, Etui na słuchawki, Puste dyski USB,
Oprogramowanie aplikacji komputerowych do urządzeń
mobilnych, mianowicie oprogramowanie do dostarczania
informacji w dziedzinie mody, sztuki i stylu życia, Komputerowe oprogramowanie użytkowe umożliwiające użytkownikom wyszukiwanie, dostęp i przeglądanie cyfrowych treści
online w dziedzinie mody, sztuki i stylu życia oraz zakup towarów detalicznych, Wirtualne towary do pobrania, Wirtualne towary do pobrania [mianowicie programy komputerowe] obejmujące odzież, obuwie, nakrycia głowy, okulary,
torby, akcesoria modowe, biżuterię, wyroby tekstylne, wyposażenie domu, AGD, sztukę, meble, zabawki, gry, biżuterię,
kosmetyki, narzędzia kosmetyczne, perfumy, urodę, produkty do pielęgnacji skóry i włosów, artykuły papiernicze
do użytku w wirtualnych światach online, Media cyfrowe
do pobrania, Oprogramowanie komputerowe do pobrania,
Oprogramowanie komputerowe do pobrania do użytku
w wyświetlaniu, zarabianiu, kupowaniu, sprzedawaniu, handlu, rozliczaniu, potwierdzaniu i uwierzytelnianiu zdigitalizowanych aktywów i niewymiennych tokenów, Oprogramowanie komputerowe do pobrania do zarządzania kolekcjami
cyfrowymi, Oprogramowanie komputerowe do pobrania
do przechowywania danych blockchain, Oprogramowanie
komputerowe do pobrania ułatwiające transakcje finansowe
oparte na blockchain, Oprogramowanie komputerowe
do pobrania do uwierzytelniania danych za pośrednictwem
blockchain, Media cyfrowe do pobrania, a mianowicie cyfrowe przedmioty kolekcjonerskie utworzone za pomocą technologii oprogramowania opartej na blockchain i inteligentnych umowach, Elektroniczne pliki danych do pobrania zawierające niewymienne tokeny (NFT) i inne tokeny aplikacji,
Oprogramowanie do pobrania do przeglądania niewymiennych tokenów (NFT), Oprogramowanie do pobrania do użytku w elektronicznym przechowywaniu, wysyłaniu, odbieraniu, przyjmowaniu i przesyłaniu niewymiennych tokenów
(NFT), Oprogramowanie do pobrania umożliwiające użytkownikom wyszukiwanie, przeglądanie, przeglądanie i kupowanie towarów wirtualnych, a mianowicie sztuki cyfrowej
i niewymiennych tokenów (NFT), Oprogramowanie do rzeczywistości rozszerzonej do pobrania, Oprogramowanie wirtualnej rzeczywistości do pobrania, Oprogramowanie
do pobrania umożliwiające ładowanie, zamieszczanie, pokazywanie, wyświetlanie i udostępnianie informacji w dziedzinie społeczności wirtualnych, gier elektronicznych i rozrywki
za pośrednictwem globalnych sieci komunikacyjnych lub
innych sieci komunikacyjnych ze stronami trzecimi, Oprogramowanie do pobrania z wirtualną walutą, mianowicie programy komputerowe zawierające tokeny i walutę w grze
do użytku w internetowych i mobilnych grach wideo, Pliki
cyfrowe do pobrania zawierające obrazy, tekst, filmy i/lub
muzykę do kolekcjonowania, Oprogramowanie do pobrania
do użytku w tworzeniu i uczestnictwie w środowiskach wirtualnych, Oprogramowanie komputerowe do pobrania
do tworzenia, produkcji i modyfikacji cyfrowych, animowanych i nieanimowanych projektów, postaci, awatarów, cyfrowych nakładek, skórek, kostiumów i osłon do pobrania i używania w internetowych i mobilnych grach video oraz innych
wirtualnych środowiskach, Pliki multimedialne do pobrania
zawierające grafikę uwierzytelnioną za pomocą niewymiennych tokenów (NFT), 35 Usługi sklepów detalicznych [obejmujące odzież, obuwie, nakrycia głowy, okulary, torby, akcesoria modowe, biżuterię, wyroby tekstylne, wyposażenie
domu, AGD, sztukę, meble, zabawki, gry, biżuterię, kosmetyki,
narzędzia kosmetyczne, perfumy, urodę, produkty do pielęgnacji włosów i skóry, artykuły papiernicze, Usługi sklepów
internetowych [obejmujące odzież, obuwie, nakrycia głowy,
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okulary, torby, akcesoria modowe, biżuterię, wyroby tekstylne, wyposażenie domu, artykuły gospodarstwa domowego,
sztukę, meble, zabawki, gry, biżuterię, kosmetyki, narzędzia
kosmetyczne, perfumy, urodę, produkty do pielęgnacji włosów i skóry, artykuły papiernicze], Usługi sklepu internetowego obejmujące towary wirtualne [mianowicie odzież, obuwie, nakrycia głowy, okulary, torby, akcesoria modowe, biżuterię, wyroby tekstylne, wyposażenie domu, artykuły gospodarstwa domowego, sztukę, meble, zabawki, gry, kosmetyki,
narzędzia kosmetyczne, perfumy, kosmetyki, produkty
do pielęgnacji włosów i skóry, artykuły papiernicze], Usługi
rynku internetowego, Świadczenie usług kolekcjonowania
cyfrowego, Świadczenie cyfrowych usług kolekcjonerskich,
a mianowicie prowadzenie internetowego rynku transakcji
i usług rejestrowych przy użyciu technologii oprogramowania opartej na blockchain i inteligentnych kontraktach
na sprzedaż zdigitalizowanych aktywów, przedmiotów kolekcjonerskich i niewymiennych tokenów, Usługi aukcyjne,
Udostępnianie internetowych platform handlowych do kupna i sprzedaży niewymiennych tokenów (NFT), Udostępnianie internetowego rynku dla kupujących i sprzedających
obrazy sztuki cyfrowej do pobrania, projekty graficzne, rysunki, zdjęcia, obrazy, rzeźby, muzykę, klipy wideo, pliki gier,
wirtualne dzieła sztuki, kryptokolekcje lub inne niepodlegające zamiennikom przedmioty wartościowe oparte na blockchain, uwierzytelnione za pomocą niewymiennych tokenów
(NFT), Utrzymywanie i rejestrowanie własności ilustracji cyfrowych reprezentowanych przez niewymienne tokeny,
Udostępnianie strony internetowej z internetowym rynkiem
wymiany cyfrowych przedmiotów kolekcjonerskich, 41 Usługi
rozrywkowe, a mianowicie dostarczanie online, nie do pobrania, wirtualnej odzieży, obuwia, nakrycia głowy, okularów,
toreb, akcesoriów modowych, biżuterii, wyrobów tekstylnych, wyposażenia domu, AGD, sztuki, mebli, zabawek, gier,
biżuterii, kosmetyków, narzędzi kosmetycznych, perfum,
urody, produktów do pielęgnacji skóry i włosów, artykułów
papierniczych do użytku w środowiskach wirtualnych, Usługi rozrywkowe, mianowicie udostępnianie wirtualnego środowiska online do handlu wirtualnymi przedmiotami kolekcjonerskimi, wirtualnymi towarami, plikami cyfrowymi, zasobami 3D i tokenami, 42 Usługi projektowania przemysłowego, Usługi projektowania mebli, Usługi w zakresie projektowania architektonicznego, Oprogramowanie komputerowe
nie do pobrania do tworzenia, produkcji i modyfikacji cyfrowych animowanych I nieanimowanych projektów i postaci,
awatarów, cyfrowych nakładek, skórek, kostiumów i osłon
do pobrania i używania w internetowych i mobilnych grach
video oraz innych wirtualnych środowiskach, Udostępnianie
do tymczasowego użytkowania oprogramowania online
nie do pobrania umożliwiającego użytkownikom elektroniczne tworzenie, wymianę, przechowywanie, wysyłanie,
odbieranie, akceptowanie i przesyłanie cyfrowych, niepodlegających wymianie tokenów opartych na technologii blockchain, inteligentnych kontraktach i zdecentralizowanych organizacjach autonomicznych, Udostępnianie online towarów wirtualnych nie do pobrania, Oprogramowanie
nie do pobrania do użytku w wyświetlaniu, zarabianiu, kupowaniu, sprzedawaniu, handlu, rozliczaniu, potwierdzaniu
i uwierzytelnianiu towarów wirtualnych, wirtualnych przedmiotów kolekcjonerskich, zasobów cyfrowych i niewymiennych tokenów, Oprogramowanie nie do pobrania obejmujące kupno i sprzedaż wirtualnych przedmiotów kolekcjonerskich do pobrania, Prowadzenie interaktywnej strony internetowej umożliwiającej użytkownikom przeglądanie, kupowanie, sprzedawanie, handel i usuwanie zasobów cyfrowych,
Udostępnianie programów komputerowych nie do pobrania do przechowywania danych blockchain, Udostępnianie
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oprogramowania komputerowego nie do pobrania do ułatwiania transakcji finansowych opartych na blockchain, Udostępnianie programów komputerowych nie do pobrania
do uwierzytelniania danych za pośrednictwem blockchain,
Udostępnianie oprogramowania nie do pobrania do zakupu
i sprzedaży praw do cyfrowych obrazów wizualnych, Usługi
platformy jako usługi (PaaS), mianowicie udostępnianie interaktywnej strony internetowej i platformy internetowej dla
użytkowników do przeglądania, kupowania, sprzedawania,
handlu i usuwania zasobów cyfrowych, Udostępnianie oprogramowania nie do pobrania do zarządzania kolekcjami cyfrowymi, Usługi uwierzytelniania w zakresie zdigitalizowanych aktywów i niewymiennych tokenów, Udostępnianie
oprogramowania online nie do pobrania w celu zapewnienia dostępu do wirtualnych przedmiotów kolekcjonerskich,
niewymiennych tokenów i innych tokenów aplikacji.
(210) 541837
(220) 2022 04 11
(731) ABDELAZIZ AHMED, Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) DUBAJ shishabar&restaurant
(510), (511) 43 Oferowanie żywności i napojów dla gości
w restauracjach, Oferowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, Serwowanie żywności i napojów dla gości
w restauracjach, Serwowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, Zapewnianie żywności i napojów w restauracjach.
541850
(220) 2022 04 11
ARC-POL BABIŃSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Czaniec
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Zagrodowy MAKARON 4-jajeczny
(210)
(731)

(531)

29.01.12, 27.05.01, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.11,
27.05.17, 27.05.24, 26.11.03, 26.11.06, 26.11.12, 26.11.13,
27.07.01, 27.07.11, 27.07.17, 27.07.24, 24.17.01, 26.04.02,
26.04.05, 26.04.12, 26.04.17, 26.04.18, 26.04.22
(510), (511) 30 Makaron spożywczy, Makarony, Makarony zawierające jaja, Suszony makaron.

541859
(220) 2022 04 11
JPK INSIGHT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) KSeFIX
(510), (511) 9 Programy komputerowe, Oprogramowanie
komputerowe [programy], Komputerowe programy operacyjne, Programy komputerowe do pobrania, Programy
komputerowe do celów edukacji, Programy komputerowe
do przetwarzania danych, Użytkowe programy komputerowe do pobrania, Programy komputerowe do zarządzania sieciami, Programy komputerowe do zarządzania projektami,
Programy komputerowe do przetwarzania obrazów, Programy komputerowe przechowywane w formie cyfrowej, Komputerowe programy użytkowe do zarządzania plikami, Oprogramowanie komputerowe [programy] do zarządzania bazami danych, Programy komputerowe do umożliwiania i kontroli dostępu, Programy komputerowe stosowane do elektronicznych systemów kasowych, Programy komputerowe
(210)
(731)
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do tworzenia grafik do celów promocyjnych, Programy komputerowe umożliwiające dostęp, przeglądanie i przeszukiwanie baz danych on-line, Programy komputerowe do zdalnego łączenia się z komputerami lub sieciami komputerowymi, Programy komputerowe do przeszukiwania zawartości
komputerów i sieci komputerowych za pomocą zdalnego
sterowania, Programy komputerowe w formie czytelnej dla
urządzeń do stosowania w zarządzaniu bazami danych, Aplikacje do pobrania, Mobilne aplikacje, Aplikacje do przepływu pracy, Edukacyjne aplikacje mobilne, Aplikacje komputerowe do pobrania, Aplikacje do odzyskiwania informacji,
Aplikacje biurowe i biznesowe, Edukacyjne aplikacje na tablety, Aplikacje do pobrania na smartfony, Oprogramowanie
i aplikacje do urządzeń przenośnych, Aplikacje do łączności
maszyna-maszyna [M2M], Aplikacje do pobrania do użytku
z telefonami komórkowymi, Pobieralne aplikacje na telefony komórkowe do zarządzania danymi, Pobieralne aplikacje
na telefony komórkowe do transmisji danych, Pobieralne
aplikacje na telefony komputerowe do zarządzania informacjami, Aplikacje mobilne do pobrania do użytku z urządzeniami komputerowymi do noszenia na sobie, Oprogramowanie typu sztuczna inteligencja, Oprogramowanie związane ze sztuczną inteligencją i nauczaniem maszynowym,
35 Przetwarzanie danych, Doradztwo w zakresie zarządzania
biznesem, Audyt działalności gospodarczej, Usługi w zakresie księgowości i rachunkowości, Doradztwo podatkowe
[rachunkowość], Wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich, Usługi doradcze w zarządzaniu
działalnością gospodarczą, Doradztwo związane z przetwarzaniem danych, Komputerowe przetwarzanie danych, Usługi wypełniania zeznań podatkowych, Pomoc w zarządzaniu
działalnością gospodarczą, Badania dotyczące działalności
gospodarczej, Przygotowywanie zeznań podatkowych i doradztwo podatkowe, Zarządzanie przetwarzaniem danych,
Usługi konsultingowe w zakresie księgowości podatkowej,
Pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, Badania biznesowe, Doradztwo i konsultacje w zakresie działalności gospodarczej, Doradztwo
księgowe w zakresie podatków, 36 Doradztwo podatkowe
[nie dotyczy prowadzenia rachunków], Konsultacje podatkowe [nie dotyczy prowadzenia rachunków], Konsultowanie
zeznań podatkowych [nie dotyczy prowadzenia rachunków], Doradztwo podatkowe [nie dotyczy księgowości],
42 Udostępnianie programów komputerowych ze sztuczną
inteligencją w sieciach danych, 45 Licencjonowanie programów komputerowych [usługi prawne].
541860
(220) 2022 04 11
ACID WIZARD STUDIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Darkwood
(510), (511) 9 Oprogramowanie, Oprogramowanie gier,
Programy komputerowe [oprogramowanie do pobrania],
Programy komputerowe do telewizji interaktywnej i do interaktywnych gier i/lub kwizów, Oprogramowanie i aplikacje do urządzeń przenośnych, Publikacje elektroniczne,
Publikacje w formie elektronicznej do pobrania, 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, Pobieralne gry
komputerowe, Oprogramowanie do gier komputerowych
do użycia w grach interaktywnych online, Oprogramo(210)
(731)
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wanie komputerowe do zarządzania grami on-line, Filmy
animowane, Filmy kinematograficzne, Filmy wideo, Filmy
do pobrania, Muzyka, filmy i inne rodzaje elektronicznych
publikacji tekstowych i obrazowych utrwalone na nośnikach, 16 Książki, Książki fantasy, Książki z opowiadaniami,
Książki z grafiką, Komiksy, Broszury, Afisze, plakaty, Czasopisma [periodyki], 28 Gry planszowe, Gry mechaniczne,
Gry, Gry automatyczne, Gry elektroniczne, Elektroniczne
zabawki wielofunkcyjne, Figurki do zabawy, Figurki [modele w zmniejszonej skali], Modele [zabawki], Modele budynków w zmniejszonej skali [zabawki], Zabawki, Zabawki
mechaniczne, Modele pojazdów, Gry karciane, Przenośne
[podręczne] gry komputerowe, 41 Usługi gier online, Usługi w zakresie gier elektronicznych, Usługi w zakresie gier
zręcznościowych, Usługi w zakresie gier do celów rozrywkowych, Usługi informacyjne związane z rozrywką, Usługi
w zakresie interaktywnych gier komputerowych, Rozrywka,
Organizowanie konkursów w zakresie rozrywki, Gry internetowe [nie do pobrania], Gry oferowane w systemie on-line z sieci komputerowej, Dystrybucja filmów, Rozrywka
filmowa, Produkcja filmów animowanych, Usługi produkcji
filmów, Produkcja graficznych fragmentów filmowych, Produkcja efektów specjalnych do filmów, Udostępnianie komiksów online, nie do pobrania.
(210) 541861
(220) 2022 04 11
(731) COMARCH SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) Comarch ERP XL
(510), (511) 9 Programy komputerowe, Aplikacje mobilne,
Oprogramowanie do planowania zasobów przedsiębiorstwa
[ERP], Oprogramowanie do zarządzania przedsiębiorstwem,
42 Oprogramowanie jako usługa [SaaS], Oprogramowanie
jako usługa [SaaS] do planowania zasobów przedsiębiorstwa
[ERP], Oprogramowanie jako usługa [SaaS] do zarządzania
przedsiębiorstwem.
541864
(220) 2022 04 11
CSHARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) cshark

(210)
(731)

(531) 26.11.01, 26.11.09, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 Utrwalone na nośnikach informacje i dane,
42 Usługi w zakresie technologii informacyjnych.
541867
(220) 2022 04 11
CSHARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) cshark
(210)
(731)

(531) 26.11.01, 26.11.09, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 Utrwalone na nośnikach informacje i dane,
42 Usługi w zakresie technologii informacyjnych.
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541872
(220) 2022 04 11
LOFTIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LOFtiE
(210)
(731)

(531) 27.05.01
(510), (511) 20 Meble.
541877
(220) 2022 04 12
KUPIEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Paprotnia
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WYSOKA JAKOŚĆ ZBÓŻ
(210)
(731)

(531) 02.09.01, 26.13.01, 05.07.03, 29.01.14, 27.05.01, 26.01.16
(510), (511) 29 Nasiona, przetworzone, Nasiona jadalne,
Chipsy owocowe, Chipsy warzywne, Pasty warzywne, Pasta
z owoców, Przekąski na bazie warzyw, Przekąski na bazie
owoców, Przekąski na bazie orzechów, Przekąski na bazie
nasion, Warzywa liofilizowane, Warzywa suszone, Owoce
suszone, Owoce liofilizowane, Desery owocowe, Batony
na bazie orzechów, Batony na bazie nasion, Batony na bazie
owoców, Batony na bazie warzyw, Produkty z roślin strączkowych, Zupy błyskawiczne, Odwodnione mieszanki do przygotowywania gotowych dań na bazie warzyw, Odwodnione mieszanki do przygotowywania gotowych dań na bazie
mięsa, Przetworzone owoce, warzywa i grzyby (w tym orzechy i nasiona roślin strączkowych), 30 Ziarna przetworzone,
skrobia i wyroby z tych towarów, Mąka, Sago, Cukier, Cukier
puder, Kasze spożywcze, Ryż, Makarony, Kukurydza mielona,
Kukurydza prażona [popcorn], Płatki śniadaniowe, owsianka
i grysik, Płatki owsiane, Płatki kukurydziane, Płatki ryżowe,
Płatki zbożowe, Kiełki pszenicy, Mieszanki zbóż i produktów
zbożowych połączonych syropem glukozowo-fruktozowym,
Chrupiące płatki śniadaniowe (crunchy), Muesli, Przetworzona komosa ryżowa, Pieczywo, Kanapki, Bułka tarta, Suchary,
Maca, Podpłomyki, Pasta migdałowa, Pasta z soi, Pasty na bazie czekolady, Słodkie pasty do smarowania, Desery na bazie na bazie zbóż, Desery na bazie produktów zbożowych,
Budyń ryżowy, Słodkie bułki, Przekąski na bazie zbóż, Batony
na bazie zbóż, Chipsy na bazie zbóż, Przekąski na bazie produktów zbożowych, Batony na bazie produktów zbożowych,
Chipsy na bazie produktów zbożowych, Krakersy, Wyroby
cukiernicze, Słodycze, Gofry, Jadalne wafle, Ciastka zbożowe
do spożycia przez ludzi, Odwodnione mieszanki do przygotowywania gotowych dań na bazie zbóż, Odwodnione
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mieszanki do przygotowywania gotowych dań na bazie
produktów zbożowych, Wafle ryżowe, Wafle kukurydziane,
Wafle ryżowo-kukurydziane, 31 Otręby zbożowe, Nasiona,
Ryż nieprzetworzony.
(210)
(731)
(540)
(540)

541883
(220) 2022 04 11
ŁANGOWSKI PIOTR DOM BEZ KOSZTÓW, Topole
(znak słowno-graficzny)
DOM bez kosztów

(531) 05.03.13, 05.03.14, 07.03.11, 27.05.01, 29.01.03
(510), (511) 35 Usługi handlu detalicznego i hurtowego
w zakresie urządzeń i systemów odnawialnych źródeł
energii, 37 Budownictwo, Instalacja i montaż odnawialnych źródeł energii w szczególności systemów paneli fotowoltaicznych.
541884
(220) 2022 04 11
DOMAŃSKI ROBERT DOMANTYK GALERIA,
Jastrzębie-Zdrój
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Domantyk Galeria

(210)
(731)

(531) 07.01.09, 18.01.23, 29.01.14, 27.05.01, 26.05.16
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży antyków, Usługi sprzedaży artykułów wystroju wnętrz, Usługi sprzedaży biżuterii,
Usługi sprzedaży dekoracji, Usługi sprzedaży mebli, Usługi
sprzedaży obrazów, Usługi sprzedaży oświetlenia, Usługi
sprzedaży porcelany, Usługi sprzedaży zabytkowych przedmiotów, Usługi sprzedaży zastawy stołowej, Usługi sprzedaży zegarków.
541888
(220) 2022 04 11
4ZOO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Puławy
(540) (znak słowny)
(540) Haulove
(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
(210)
(731)
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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, 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 szampony 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 infor-
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macje 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
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.
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(531) 26.11.13, 27.05.01, 27.05.10, 29.01.02
(510), (511) 36 Administrowanie domami czynszowymi, Administrowanie nieruchomościami, Administrowanie sprawami finansowymi dotyczącymi nieruchomości, Agencje
mieszkaniowe (nieruchomości), Agencje nieruchomości,
Agencje pośrednictwa w handlu nieruchomościami, Agencje wynajmu zakwaterowania w domach opieki, Biura pośrednictwa handlu nieruchomościami, Doradztwo w dziedzinie zakupu nieruchomości, Doradztwo w zakresie nieruchomości, Finansowanie konsorcjalne nieruchomości, Nabywanie gruntów przeznaczonych do dzierżawy, Nabywanie
nieruchomości na rzecz osób trzecich, Organizowanie finansowania w zakresie operacji budowlanych, Organizowanie
finansowania zakupu nieruchomości, Organizowanie ograniczonej własności nieruchomości, Organizowanie wynajmu
mieszkań, Pomoc w zakresie nabywania nieruchomości
i w zakresie udziałów finansowych w nieruchomościach, Pomoc w zakupie nieruchomości, Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, Skomputeryzowane usługi informacyjne
dotyczące nieruchomości, Timesharing nieruchomości,
Udzielanie informacji dotyczących nieruchomości, Usługi
w zakresie zakwaterowań, Usługi w zakresie wyszukiwania
nieruchomości mieszkaniowych, Usługi w zakresie porozumień dotyczących nieruchomości [usługi finansowe], Usługi
pośrednictwa finansowego w zakresie posiadania własności
na rzecz osób trzecich, Usługi pośrednictwa finansowego
w zakresie nieruchomości, Usługi powiernicze w zakresie
nieruchomości, Usługi nabywania nieruchomości, Usługi nabywania gruntu [w imieniu osób trzecich], Usługi nabywania
gruntu, Usługi kredytowania nieruchomości, Usługi doradcze dotyczące własności nieruchomości, Usługi doradcze
dotyczące wyceny nieruchomości, Usługi doradcze dotyczące nieruchomości korporacyjnych, Usługi depozytowe w zakresie nieruchomości, Usługi badawcze dotyczące nabywania nieruchomości, Usługi agencji w zakresie sprzedaży nieruchomości za prowizję, Usługi agencji w zakresie komercyjnych nieruchomości, Usługi agencji pośrednictwa nieruchomości mieszkaniowych, Usługi agencji nieruchomości związane z kupnem i sprzedażą budynków, Usługi agencji nieruchomości przy zakupie i wynajmie przedsiębiorstw, Usługi
agencji nieruchomości dotyczące sprzedaży i wynajmu budynków, Udzielanie informacji o nieruchomościach, dotyczących majątku i ziemi, Udzielanie informacji dotyczących zarządzania ziemią, Udzielanie informacji dotyczących rynku
nieruchomości, Udzielanie informacji dotyczących kwestii
nieruchomości za pośrednictwem internetu, Zapewnianie
środków finansowych na rozwój nieruchomości, Wynajmowanie centrów handlowych, Wynajem zakwaterowania
[mieszkania], Wynajem sal wystawowych, Wycena i zarzą-
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dzanie nieruchomościami, Wybór i nabywanie nieruchomości [w imieniu osób trzecich], Usługi związane ze współwłasnością nieruchomości, Usługi związane z majątkiem nieruchomym, Usługi znajdowania mieszkań na rzecz osób trzecich [stałe zamieszkanie], Usługi zarządzania własnością wakacyjną [timeshare], Usługi zarządzania nieruchomościami
związane z pomieszczeniami przemysłowymi, Usługi zarządzania nieruchomościami związane z obiektami rozrywkowymi, Usługi zarządzania nieruchomościami związane z lokalami do handlu detalicznego, Usługi zarządzania nieruchomościami związane z lokalami biurowymi, Usługi zarządzania nieruchomościami związane z centrami handlowymi,
Usługi zarządzania nieruchomościami związane z budynkami mieszkalnymi, Usługi zarządzania nieruchomościami
w zakresie osiedli mieszkaniowych, Usługi zarządzania nieruchomościami w zakresie kompleksów budynków, Usługi zarządzania nieruchomościami w zakresie budynków handlowych, Usługi zarządzania majątkiem nieruchomym związane
z rolnictwem, Usługi zarządzania majątkiem nieruchomym
związane z ogrodnictwem, Usługi zarządzania majątkiem
nieruchomym dotyczące transakcji w zakresie nieruchomości, Usługi zarządzania majątkiem i nieruchomościami, Usługi
zarządzania majątkiem, Usługi w zakresie zarządzania nieruchomościami, Zarządzanie portfelem nieruchomości, Zarządzanie nieruchomością, Zarządzanie lokalami niemieszkalnymi, Zarządzanie gruntami, Zarządzanie domami, Zarządzanie budynkami, Zapewnianie stałego zamieszkania,
37 Usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe, Instalowanie, konserwacja i naprawa sieci wodno-kanalizacyjnych, Instalowanie, konserwacja i naprawa systemów HVAC (ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja), Instalowanie, konserwacja i naprawa wind i dźwigów, Konserwacja
i naprawa budynków, Usługi szklarskie, wstawianie, konserwacja i naprawy szyb, okien i rolet, Budowa nieruchomości
mieszkalnych, Budowa nieruchomości [budownictwo], Budowa prywatnych budynków mieszkalnych, Budowa nieruchomości przemysłowych, Budowa obiektów do celów rekreacyjnych, Budownictwo mieszkaniowe, Budownictwo
komercyjne, Budownictwo, Budowanie nieruchomości, Budowanie domów, Budowa utwardzanych miejsc parkingowych, Budowa terenów sportowych, Konstrukcja i naprawa
budynków, Nadzór budowlany, Nadzór nad renowacją budynków, Przygotowanie terenu [budownictwo], Udzielanie
informacji online związanych ze wznoszeniem budynków,
Udzielanie informacji związanych z konstrukcją budynków,
Udzielanie informacji budowlanych, Usługi informacyjne
w zakresie konstrukcji budynków, Usługi generalnych wykonawców budowlanych, Usługi doradztwa w zakresie budowy budynków, Usługi doradztwa budowlanego, Usługi doradcze i informacyjne dotyczące budownictwa, Usługi budownictwa wodno-lądowego, Usługi budowlane w zakresie
stawiania budynków, Usługi budowlane w zakresie budynków mieszkalnych, Usługi budowlane, Usługi nadzoru budowlanego w zakresie projektów dotyczących nieruchomości, Usługi nadzoru budowlanego w zakresie projektów budowlanych, Usługi inspekcji budowlanej [w trakcie prac budowlanych], Zarządzanie projektem budowy, Zarządzanie
projektami na miejscu inwestycji w zakresie konstruowania
budynków, Zarządzanie projektami budowlanymi na terenie
budowy, 43 Tymczasowe zakwaterowanie, Usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, Hotele, hostele i pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne, Udostępnianie
obiektów na imprezy i tymczasowych biur oraz pomieszczeń na posiedzenia, Żłobki, ośrodki opieki dziennej i domy
opieki dla osób starszych, Doradztwo świadczone przez centra obsługi telefonicznej i infolinie w dziedzinie zakwaterowania tymczasowego, Dzierżawa metalowych i niemetalo-
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wych budynków przenośnych, Obsługa zakwaterowania
członków organizacji, Organizowanie i udostępnianie zakwaterowania tymczasowego, Organizowanie zakwaterowania
na pobyt czasowy, Rezerwacja pokoi, Rezerwacja zakwaterowania na rzecz podróżnych, Rezerwacja zakwaterowania
tymczasowego za pośrednictwem Internetu, Tymczasowy
wynajem pokoi, Udostępnianie informacji o tymczasowym
zakwaterowaniu za pośrednictwem Internetu, Udostępnianie informacji o usługach tymczasowego zakwaterowania,
Udostępnianie obiektów i sprzętu dla przyczep kempingowych, Udostępnianie pomieszczeń i urządzeń do obsługi
wydarzeń, udostępnianie biur, udostępnianie pomieszczeń
na posiedzenia, Udzielanie informacji dotyczących rezerwacji zakwaterowania, Usługi agencji w zakresie rezerwacji zakwaterowania [time share], Usługi agencji w zakresie rezerwowania tymczasowego zakwaterowania, Usługi agencji
wynajmu mieszkań [time share], Usługi biur podróży w zakresie rezerwacji zakwaterowania, Usługi biur zakwaterowania, Usługi biura turystycznego związane z rezerwacją zakwaterowania tymczasowego, Usługi charytatywne, mianowicie zapewnianie tymczasowego zakwaterowania, Usługi
obiektów gościnnych [zakwaterowanie], Zapewnianie zakwaterowania tymczasowego w domach i mieszkaniach,
Zapewnianie umeblowanego zakwaterowania tymczasowego, Zapewnianie miejsc do tymczasowego odpoczynku
dla pasażerów, Wypożyczanie namiotów, Wynajmowanie
zakwaterowania na pobyt czasowy, Wynajem pomieszczeń
na przyjęcia towarzyskie, Wynajem pokoi jako tymczasowego zakwaterowania, Wynajem pawilonów, Wynajem budynków przenośnych, Usługi zapewniania schronisk w nagłych
wypadkach [zapewnianie zakwaterowania tymczasowego],
Usługi w zakresie zapewniania obiektów na uroczystości,
Usługi w zakresie wynajmu pokojów, Usługi w zakresie wymiany zakwaterowania [time share], Usługi w zakresie kwater
wczasowych, Usługi rezerwacji pokojów, Usługi recepcyjne
dla tymczasowego zakwaterowania [zarządzanie przyjazdami i wyjazdami], Usługi opieki nad dziećmi świadczone
w obiektach handlowych, Wynajem mebli, bielizny stołowej,
serwisów stołowych i sprzętu do podawania jedzenia i napojów, Bary przekąskowe, Bary sałatkowe, Bary szybkiej obsługi
[snack-bary], Dekorowanie ciast, Dekorowanie żywności, Dokonywanie rezerwacji restauracji i posiłków, Doradztwo kulinarne, Dostarczanie informacji o usługach barów, Dostarczanie żywności i napojów za pośrednictwem furgonetek, Herbaciarnie, Imprezy firmowe [zapewnianie jedzenia i napojów], Informacja o usługach restauracyjnych, Informacje
i doradztwo w zakresie przygotowywania posiłków, Kafeterie
[bufety], Kontraktowe usługi w zakresie żywności, Lodziarnie,
Oferowanie żywności i napojów dla gości, Oferowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach, Oferowanie żywności i napojów w bistrach, Oferowanie żywności i napojów
w kawiarenkach internetowych, Oferowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, Oferowanie żywności i napojów w sklepach z pączkami, Organizacja przyjęć weselnych [żywność i napoje], Organizowanie posiłków w hotelach, Pizzerie, Udzielanie informacji dotyczących restauracji,
Udostępnianie opinii na temat restauracji i barów, Udostępnianie opinii na temat restauracji, Udostępnianie informacji
w postaci przepisów na drinki, Udostępnianie informacji
o zawodzie barmana, Stołówki, Spersonalizowane usługi planowania posiłków za pośrednictwem strony internetowej,
Serwowanie żywności i napojów w sklepach z pączkami,
Serwowanie żywności i napojów w restauracjach i barach,
Serwowanie żywności i napojów w kawiarenkach internetowych, Serwowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach, Serwowanie żywności i napojów dla gości, Serwowanie napojów w pubach z browarem, Serwowanie napojów
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w małych browarniach, Serwowanie napojów alkoholowych,
Serwowanie jedzenia i Napojów, Rzeźbienie w jedzeniu, Rezerwacja stolików w restauracjach, Restauracje z grillem, Restauracje serwujące delikatesy, Restauracje samoobsługowe,
Puby, Przygotowywanie żywności dla innych na zasadzie
zlecania na zewnątrz, Przygotowywanie posiłków, Przygotowywanie i zaopatrywanie w żywność i napoje do bezpośredniego spożycia, Usługi prywatnego klubu kolacyjnego,
Usługi osobistych kucharzy, Usługi ogródków piwnych, Usługi obiektów gościnnych [posiłki i napoje], Usługi mobilnych
restauracji, Usługi koktajlbarów, Usługi klubów nocnych [zaopatrzenie w żywność], Usługi klubów w zakresie dostarczania żywności i napojów, Usługi herbaciarni, Usługi doradców
w zakresie win, Usługi doradcze związane z technikami pieczenia, Usługi doradcze w zakresie sztuki kulinarnej, Usługi
doradcze w zakresie przygotowania żywności, Usługi doradcze dotyczące żywności, Usługi degustacji win (dostarczanie
napojów), Usługi bufetów w zakresie barów koktajlowych,
Usługi biur podróży w zakresie rezerwowania restauracji,
Usługi barów z sokami, Usługi barów z fajkami wodnymi,
Usługi barów piwnych, Usługi barów i restauracji, Usługi barowe, Usługi agencji w zakresie rezerwacji restauracji, Udzielanie informacji związanych z przygotowywaniem żywności
i napojów, Udzielanie informacji w zakresie barów, Winiarnie,
Usługi świadczone przez bary bistro, Usługi zaopatrzenia
w żywność, Usługi zaopatrzenia w napoje, Usługi w zakresie
żywności i napojów na wynos, Usługi w zakresie sprzedaży
posiłków na wynos, Usługi w zakresie przygotowywania jedzenia i napojów, Usługi w zakresie jedzenia na wynos, Usługi w zakresie dostarczania napojów, Usługi w zakresie bankietów, Usługi rezerwacyjne w zakresie rezerwacji posiłków,
Usługi rezerwacji zakwaterowania [time share], Usługi rezerwacji miejsc w restauracjach, Usługi restauracyjne świadczone przez hotele, Usługi restauracyjne łącznie z wyszynkiem,
Usługi restauracyjne, Usługi restauracji, w których mięso
przygotowuje się na oczach klientów, Usługi restauracji z daniami ramen, Usługi restauracji washoku, Usługi restauracji
szybkiej obsługi, Usługi restauracji sprzedających sushi, Usługi restauracji sprzedających posiłki na wynos, Usługi restauracji serwujących tempurę, Usługi restauracji hotelowych,
Usługi prywatnego klubu picia, Zapewnianie pomieszczeń
na uroczystości.
541897
(220) 2022 04 12
USTRONIE APARTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) U USTRONIE SUPREME APARTMENTS

(210)
(731)

(531) 26.11.13, 27.05.01, 27.05.10, 29.01.02
(510), (511) 36 Administrowanie domami czynszowymi, Administrowanie nieruchomościami, Administrowanie sprawami finansowymi dotyczącymi nieruchomości, Agencje
mieszkaniowe (nieruchomości), Agencje nieruchomości,
Agencje pośrednictwa w handlu nieruchomościami, Agencje wynajmu zakwaterowania w domach opieki, Biura pośrednictwa handlu nieruchomościami, Doradztwo w dziedzinie zakupu nieruchomości, Doradztwo w zakresie nieruchomości, Finansowanie konsorcjalne nieruchomości, Nabywanie gruntów przeznaczonych do dzierżawy, Nabywanie
nieruchomości na rzecz osób trzecich, Organizowanie finansowania w zakresie operacji budowlanych, Organizowanie
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finansowania zakupu nieruchomości, Organizowanie ograniczonej własności nieruchomości, Organizowanie wynajmu
mieszkań, Pomoc w zakresie nabywania nieruchomości
i w zakresie udziałów finansowych w nieruchomościach, Pomoc w zakupie nieruchomości, Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, Skomputeryzowane usługi informacyjne
dotyczące nieruchomości, Timesharing nieruchomości,
Udzielanie informacji dotyczących nieruchomości, Usługi
w zakresie zakwaterowań, Usługi w zakresie wyszukiwania
nieruchomości mieszkaniowych, Usługi w zakresie porozumień dotyczących nieruchomości [usługi finansowe], Usługi
pośrednictwa finansowego w zakresie posiadania własności
na rzecz osób trzecich, Usługi pośrednictwa finansowego
w zakresie nieruchomości, Usługi powiernicze w zakresie
nieruchomości, Usługi nabywania nieruchomości, Usługi nabywania gruntu [w imieniu osób trzecich], Usługi nabywania
gruntu, Usługi kredytowania nieruchomości, Usługi doradcze dotyczące własności nieruchomości, Usługi doradcze
dotyczące wyceny nieruchomości, Usługi doradcze dotyczące nieruchomości korporacyjnych, Usługi depozytowe w zakresie nieruchomości, Usługi badawcze dotyczące nabywania nieruchomości, Usługi agencji w zakresie sprzedaży nieruchomości za prowizję, Usługi agencji w zakresie komercyjnych nieruchomości, Usługi agencji pośrednictwa nieruchomości mieszkaniowych, Usługi agencji nieruchomości związane z kupnem i sprzedażą budynków, Usługi agencji nieruchomości przy zakupie i wynajmie przedsiębiorstw, Usługi
agencji nieruchomości dotyczące sprzedaży i wynajmu budynków, Udzielanie informacji o nieruchomościach, dotyczących majątku i ziemi, Udzielanie informacji dotyczących zarządzania ziemią, Udzielanie informacji dotyczących rynku
nieruchomości, Udzielanie informacji dotyczących kwestii
nieruchomości za pośrednictwem Internetu, Zapewnianie
środków finansowych na rozwój nieruchomości, Wynajmowanie centrów handlowych, Wynajem zakwaterowania
[mieszkania], Wynajem sal wystawowych, Wycena i zarządzanie nieruchomościami, Wybór i nabywanie nieruchomości [w imieniu osób trzecich], Usługi związane ze współwłasnością nieruchomości, Usługi związane z majątkiem nieruchomym, Usługi znajdowania mieszkań na rzecz osób trzecich [stałe zamieszkanie], Usługi zarządzania własnością wakacyjną [timeshare], Usługi zarządzania nieruchomościami
związane z pomieszczeniami przemysłowymi, Usługi zarządzania nieruchomościami związane z obiektami rozrywkowymi, Usługi zarządzania nieruchomościami związane z lokalami do handlu detalicznego, Usługi zarządzania nieruchomościami związane z lokalami biurowymi, Usługi zarządzania nieruchomościami związane z centrami handlowymi,
Usługi zarządzania nieruchomościami związane z budynkami mieszkalnymi, Usługi zarządzania nieruchomościami
w zakresie osiedli mieszkaniowych, Usługi zarządzania nieruchomościami w zakresie kompleksów budynków, Usługi zarządzania nieruchomościami w zakresie budynków handlowych, Usługi zarządzania majątkiem nieruchomym związane
z rolnictwem, Usługi zarządzania majątkiem nieruchomym
związane z ogrodnictwem, Usługi zarządzania majątkiem
nieruchomym dotyczące transakcji w zakresie nieruchomości, Usługi zarządzania majątkiem i nieruchomościami, Usługi
zarządzania majątkiem, Usługi w zakresie zarządzania nieruchomościami, Zarządzanie portfelem nieruchomości, Zarządzanie nieruchomością, Zarządzanie lokalami niemieszkalnymi, Zarządzanie gruntami, Zarządzanie domami, Zarządzanie budynkami, Zapewnianie stałego zamieszkania,
37 Usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe, Instalowanie, konserwacja i naprawa sieci wodno-kanalizacyjnych, Instalowanie, konserwacja i naprawa systemów HVAC (ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja), Instalo-
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wanie, konserwacja i naprawa wind i dźwigów, Konserwacja
i naprawa budynków, Usługi szklarskie, wstawianie, konserwacja i naprawy szyb, okien i rolet, Budowa nieruchomości
mieszkalnych, Budowa nieruchomości [budownictwo], Budowa prywatnych budynków mieszkalnych, Budowa nieruchomości przemysłowych, Budowa obiektów do celów rekreacyjnych, Budownictwo mieszkaniowe, Budownictwo
komercyjne, Budownictwo, Budowanie nieruchomości, Budowanie domów, Budowa utwardzanych miejsc parkingowych, Budowa terenów sportowych, Konstrukcja i naprawa
budynków, Nadzór budowlany, Nadzór nad renowacją budynków, Przygotowanie terenu [budownictwo], Udzielanie
informacji online związanych ze wznoszeniem budynków,
Udzielanie informacji związanych z konstrukcją budynków,
Udzielanie informacji budowlanych, Usługi informacyjne
w zakresie konstrukcji budynków, Usługi generalnych wykonawców budowlanych, Usługi doradztwa w zakresie budowy budynków, Usługi doradztwa budowlanego, Usługi doradcze i informacyjne dotyczące budownictwa, Usługi budownictwa wodno-lądowego, Usługi budowlane w zakresie
stawiania budynków, Usługi budowlane w zakresie budynków mieszkalnych, Usługi budowlane, Usługi nadzoru budowlanego w zakresie projektów dotyczących nieruchomości, Usługi nadzoru budowlanego w zakresie projektów budowlanych, Usługi inspekcji budowlanej [w trakcie prac budowlanych], Zarządzanie projektem budowy, Zarządzanie
projektami na miejscu inwestycji w zakresie konstruowania
budynków, Zarządzanie projektami budowlanymi na terenie
budowy, 43 Tymczasowe zakwaterowanie, Usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, Hotele, hostele i pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne, Udostępnianie obiektów
na imprezy i tymczasowych biur oraz pomieszczeń na posiedzenia, Żłobki, ośrodki opieki dziennej i domy opieki dla osób
starszych, Doradztwo świadczone przez centra obsługi telefonicznej i infolinie w dziedzinie zakwaterowania tymczasowego, Dzierżawa metalowych i niemetalowych budynków
przenośnych, Obsługa zakwaterowania członków organizacji, Organizowanie i udostępnianie zakwaterowania tymczasowego, Organizowanie zakwaterowania na pobyt czasowy,
Rezerwacja pokoi, Rezerwacja zakwaterowania na rzecz podróżnych, Rezerwacja zakwaterowania tymczasowego
za pośrednictwem Internetu, Tymczasowy wynajem pokoi,
Udostępnianie informacji o tymczasowym zakwaterowaniu
za pośrednictwem Internetu, Udostępnianie informacji
o usługach tymczasowego zakwaterowania, Udostępnianie
obiektów i sprzętu dla przyczep kempingowych, Udostępnianie pomieszczeń i urządzeń do obsługi wydarzeń, udostępnianie biur, udostępnianie pomieszczeń na posiedzenia,
Udzielanie informacji dotyczących rezerwacji zakwaterowania, Usługi agencji w zakresie rezerwacji zakwaterowania
[time share], Usługi agencji w zakresie rezerwowania tymczasowego zakwaterowania, Usługi agencji wynajmu mieszkań
[time share], Usługi biur podróży w zakresie rezerwacji zakwaterowania, Usługi biur zakwaterowania, Usługi biura turystycznego związane z rezerwacją zakwaterowania tymczasowego, Usługi charytatywne, mianowicie zapewnianie
tymczasowego zakwaterowania, Usługi obiektów gościnnych [zakwaterowanie], Zapewnianie zakwaterowania tymczasowego w domach i mieszkaniach, Zapewnianie umeblowanego zakwaterowania tymczasowego, Zapewnianie
miejsc do tymczasowego odpoczynku dla pasażerów, Wypożyczanie namiotów, Wynajmowanie zakwaterowania
na pobyt czasowy, Wynajem pomieszczeń na przyjęcia towarzyskie, Wynajem pokoi jako tymczasowego zakwaterowania, Wynajem pawilonów, Wynajem budynków przenośnych, Usługi zapewniania schronisk w nagłych wypadkach
[zapewnianie zakwaterowania tymczasowego], Usługi w za-
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kresie zapewniania obiektów na uroczystości, Usługi w zakresie wynajmu pokojów, Usługi w zakresie wymiany zakwaterowania [time share], Usługi w zakresie kwater wczasowych, Usługi rezerwacji pokojów, Usługi recepcyjne dla tymczasowego zakwaterowania [zarządzanie przyjazdami i wyjazdami], Usługi opieki nad dziećmi świadczone w obiektach
handlowych, Wynajem mebli, bielizny stołowej, serwisów
stołowych i sprzętu do podawania jedzenia i napojów, Bary
przekąskowe, Bary sałatkowe, Bary szybkiej obsługi [snack-bary], Dekorowanie ciast, Dekorowanie żywności, Dokonywanie rezerwacji restauracji i posiłków, Doradztwo kulinarne,
Dostarczanie informacji o usługach barów, Dostarczanie
żywności i napojów za pośrednictwem furgonetek, Herbaciarnie, Imprezy firmowe [zapewnianie jedzenia i napojów],
Informacja o usługach restauracyjnych, Informacje i doradztwo w zakresie przygotowywania posiłków, Kafeterie [bufety], Kontraktowe usługi w zakresie żywności, Lodziarnie, Oferowanie żywności i napojów dla gości, Oferowanie żywności
i napojów dla gości w restauracjach, Oferowanie żywności
i napojów w bistrach, Oferowanie żywności i napojów w kawiarenkach internetowych, Oferowanie żywności i napojów
w restauracjach i barach, Oferowanie żywności i napojów
w sklepach z pączkami, Organizacja przyjęć weselnych [żywność i napoje], Organizowanie posiłków w hotelach, Pizzerie,
Udzielanie informacji dotyczących restauracji, Udostępnianie opinii na temat restauracji i barów, Udostępnianie opinii
na temat restauracji, Udostępnianie informacji w postaci
przepisów na drinki, Udostępnianie informacji o zawodzie
barmana, Stołówki, Spersonalizowane usługi planowania posiłków za pośrednictwem strony internetowej, Serwowanie
żywności i napojów w sklepach z pączkami, Serwowanie
żywności i napojów w restauracjach i barach, Serwowanie
żywności i napojów w kawiarenkach internetowych, Serwowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach, Serwowanie żywności i napojów dla gości, Serwowanie napojów
w pubach z browarem, Serwowanie napojów w małych browarniach, Serwowanie napojów alkoholowych, Serwowanie
jedzenia i napojów, Rzeźbienie w jedzeniu, Rezerwacja stolików w restauracjach, Restauracje z grillem, Restauracje serwujące delikatesy, Restauracje samoobsługowe, Puby, Przygotowywanie żywności dla innych na zasadzie zlecania
na zewnątrz, Przygotowywanie posiłków, Przygotowywanie
i zaopatrywanie w żywność i napoje do bezpośredniego
spożycia, Usługi prywatnego klubu kolacyjnego, Usługi osobistych kucharzy, Usługi ogródków piwnych, Usługi obiektów gościnnych [posiłki i napoje], Usługi mobilnych restauracji, Usługi koktajlbarów, Usługi klubów nocnych [zaopatrzenie w żywność], Usługi klubów w zakresie dostarczania żywności i napojów, Usługi herbaciarni, Usługi doradców w zakresie win, Usługi doradcze związane z technikami pieczenia,
Usługi doradcze w zakresie sztuki kulinarnej, Usługi doradcze
w zakresie przygotowania żywności, Usługi doradcze dotyczące żywności, Usługi degustacji win (dostarczanie napojów), Usługi bufetów w zakresie barów koktajlowych, Usługi
biur podróży w zakresie rezerwowania restauracji, Usługi barów z sokami, Usługi barów z fajkami wodnymi, Usługi barów
piwnych, Usługi barów i restauracji, Usługi barowe, Usługi
agencji w zakresie rezerwacji restauracji, Udzielanie informacji związanych z przygotowywaniem żywności i napojów,
Udzielanie informacji w zakresie barów, Winiarnie, Usługi
świadczone przez bary bistro, Usługi zaopatrzenia w żywność, Usługi zaopatrzenia w napoje, Usługi w zakresie żywności i napojów na wynos, Usługi w zakresie sprzedaży posiłków na wynos, Usługi w zakresie przygotowywania jedzenia
i napojów, Usługi w zakresie jedzenia na wynos, Usługi w zakresie dostarczania napojów, Usługi w zakresie bankietów,
Usługi rezerwacyjne w zakresie rezerwacji posiłków, Usługi
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rezerwacji zakwaterowania [time share], Usługi rezerwacji
miejsc w restauracjach, Usługi restauracyjne świadczone
przez hotele, Usługi restauracyjne łącznie z wyszynkiem,
Usługi restauracyjne, Usługi restauracji, w których mięso
przygotowuje się na oczach klientów, Usługi restauracji z daniami ramen, Usługi restauracji washoku, Usługi restauracji
szybkiej obsługi, Usługi restauracji sprzedających sushi, Usługi restauracji sprzedających posiłki na wynos, Usługi restauracji serwujących tempurę, Usługi restauracji hotelowych,
Usługi prywatnego klubu picia, Zapewnianie pomieszczeń
na uroczystości.
541899
(220) 2022 04 12
FOLKSTAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łowicz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FOLKSTAR
(210)
(731)

(531) 01.01.01, 27.05.01
(510), (511) 9 Telefony, Etui na telefony komórkowe, Uchwyty na telefony komórkowe, Futerały na telefony, Okulary, Etui
na okulary, Futerały na okulary, Woreczki na okulary, Rzemienie do okularów, Smycze do okularów, Uchwyty do okularów,
Pamięć USB [pendrive], Płyty DVD, Płyty gramofonowe, Płyty
VCD, Etui na płyty DVD, Etui na płyty kompaktowe, Nagrane
płyty CD ROM, Nagrane płyty CD-i, Płyty nagrane z obrazami, Nośniki do danych, Muzyka, filmy i inne rodzaje elektronicznych publikacji tekstowych i obrazowych utrwalone
na nośnikach, Utrwalone na nośnikach informacje i dane,
Urządzenia i nośniki do przechowywania danych, Przyrządy do pomiaru czasu (z wyłączeniem zegarów i zegarków),
14 Biżuteria i wyroby jubilerskie, Pudełka na biżuterię i pudełka na zegarki, Zegary, Zegarki, 16 Artykuły papiernicze,
Afisze i plakaty, Albumy, Almanachy, Atlasy, Plany, Mapy, Broszury, Druki i publikacje drukowane, Emblematy, Fotografie,
Kalendarze, Karty pocztowe, Karty okolicznościowe, Katalogi,
Książki, Materiały piśmienne, Notatniki, Notesy, Obrazy, Chorągiewki papierowe, 18 Wyroby ze skóry i imitacji skóry, Walizy, Torby podróżne, Torby, Torebki, Portfele i inne artykuły
służące do przenoszenia, Portmonetki, Paski, Teczki, Parasole
i parasolki, 20 Meble, lustra, ramki obrazów, Dekoracje wiszące [ozdoby], Dzieła sztuki z drewna, wosku, gipsu lub tworzyw sztucznych, Kosze niemetalowe, Materace, Opakowania drewniane do butelek, Oprawy do szczotek, Osprzęt niemetalowy do drzwi, Osprzęt niemetalowy do łóżek, Osprzęt
niemetalowy do mebli, Osprzęt niemetalowy do okien,
Poduszki, Pojemniki do pakowania z tworzyw sztucznych,
Poziome żaluzje wewnętrzne z lamelkami, Pudełka drewniane lub z tworzyw sztucznych, Rolety wewnętrzne okienne, Stoiska wystawowe, Stojaki do wieszania ubrań, Stojaki
na czasopisma, Tablice do zawieszania kluczy, Tace niemetalowe, Wieszaki i haczyki na ubrania, Wieszaki na torby,
niemetalowe, Wyroby wikliniarskie, 21 Przybory oraz pojemniki kuchenne i gospodarstwa domowego, Małe, ręczne
przybory i narzędzia używane w gospodarstwie domowym
i kuchni, Przybory toaletowe, Wyroby szklane, porcelanowe
i ceramiczne, 24 Tekstylia i substytuty tekstyliów, Narzuty
na łóżka, Obrusy, Bielizna pościelowa i koce, Bielizna stołowa, Dzianina, Tkaniny, Chorągiewki z materiałów tekstylnych
lub tworzyw sztucznych, Flagi z materiałów tekstylnych lub
tworzyw sztucznych, Pokrowce i narzuty na meble, Zasłony,
25 Odzież, Obuwie, Nakrycia głowy, 27 Dywany, Chodniki,
Maty i słomianki, Linoleum i inne materiały do pokrywania
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podłóg, Kilimy (nietekstylne), Tapeta, 28 Gry i zabawki, Artykuły sportowe i gimnastyczne, Dekoracje i ozdoby choinkowe, Karty do gry, Puzzle, Klocki do zabawy.
541916
(220) 2022 04 12
NOWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowy Sącz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) IRE SHOES FOOT FASHION
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 27.05.10, 29.01.01
(510), (511) 25 Odzież, obuwie, nakrycia głowy.
(210) 541952
(220) 2022 04 13
(731) HANKUS RAFAŁ MIX INVEST, Żywiec
(540) (znak słowny)
(540) Audio Tuesday
(510), (511) 25 Nakrycia głowy, Odzież, 35 Usługi reklamowe,
marketingowe i promocyjne, 41 Muzyczne usługi wydawnicze i usługi w zakresie nagrywania muzyki, Muzyczne usługi
wydawnicze, Usługi miksowania muzyki, Usługi edukacyjne,
rozrywkowe i sportowe, Usługi w zakresie komponowania
muzyki.
541964
(220) 2022 04 13
SCHULKE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RAZ a dobrze!

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12, 02.09.15, 03.13.20
(510), (511) 5 Mydła dezynfekujące, Płyny dezynfekujące
[inne niż mydło], Preparaty do dezynfekcji paznokci, Preparaty do dezynfekcji rąk, Preparaty do dezynfekcji powietrza,
Roztwory do dezynfekcji soczewek kontaktowych, Ściereczki
do czyszczenia nasączone środkami dezynfekującymi, do celów higienicznych, Środki dezynfekcyjne do celów higienicznych, Środki dezynfekcyjne do celów medycznych, Środki
dezynfekcyjne do przyrządów medycznych, Środki dezynfekcyjne i antyseptyczne, Środki dezynfekcyjne do szkieł
kontaktowych, Środki dezynfekujące do aparatury i przyrządów stomatologicznych, Środki dezynfekujące do użytku domowego, Środki dezynfekujące, którymi nasączane są chusteczki, Leki dla ludzi, Leki pomocnicze [wspierające] do celów
medycznych, Leki do celów stomatologicznych, Preparaty
antybakteryjne, Preparaty farmaceutyczne antybakteryjne,
Antybakteryjne środki do mycia, Antyseptyki, Preparaty antyseptyczne, Chusteczki nasączane płynami farmaceutyczny-

Nr ZT20/2022
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mi, Chusteczki nasączone preparatami przeciwbakteryjnymi,
Chusteczki odkażające, Nasączane chusteczki antyseptyczne, Nasączone chusteczki lecznicze, Środki dezynfekcyjne,
Leki przeznaczone do dezynfekcji skóry, Środki dezynfekujące będące wyrobami medycznymi przeznaczone do dezynfekcji skóry, narzędzi lub powierzchni zawarte w tej klasie,
Środki biobójcze przeznaczone do dezynfekcji skóry, narzędzi, powierzchni, Preparaty przeznaczone do dezynfekcji
skóry, narzędzi, powierzchni, Produkty biobójcze, Środki sanitarne do celów medycznych, Preparaty bakteriologiczne
do użytku farmaceutycznego, Preparaty farmaceutyczne
do zapobiegania i leczenia chorób i schorzeń wywołanych
przez bakterie, Środki grzybobójcze, Antybakteryjne środki
do mycia rąk, Detergenty bakteriobójcze, Lecznicze preparaty do mycia rąk, Antybakteryjne płyny do rąk, Antyseptyczne preparaty do pielęgnacji ciała, Antyseptyczne preparaty
do mycia, Antyseptyczne preparaty oczyszczające, Preparaty
do sterylizacji, Preparaty odkażające stosowane w szpitalach,
Spraye antybakteryjne, Spraye antyseptyczne w formie aerozolu do stosowania na skórę, Spraye antyseptyczne w formie
aerozolu do stosowania na twardych powierzchniach, Środki odkażające, Środki odkażające do przyrządów i aparatury
medycznej, Chusteczki antybakteryjne, Mydła antybakteryjne, Leki do leczenia ran, 35 Reklama i marketing, Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, Sprzedaż detaliczna
lub hurtowa środków farmaceutycznych, weterynaryjnych
i sanitarnych oraz zaopatrzenia medycznego, Usługi handlu detalicznego w zakresie preparatów farmaceutycznych,
weterynaryjnych i sanitarnych oraz materiałów medycznych,
Usługi handlu hurtowego w zakresie preparatów farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz materiałów
medycznych, Usługi administrowania działalności gospodarczej w dziedzinie opieki zdrowotnej, Doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, Doradztwo
w sprawach zarządzania personelem, Działalność gospodarcza (Specjalistyczne doradztwo w zakresie -), Działalność gospodarcza (Doradztwo w zakresie zarządzania -).
541965
(220) 2022 04 13
SCHULKE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RAZ a dobrze!
(210)
(731)

kontaktowych, Środki dezynfekcyjne i antyseptyczne, Środki
dezynfekujące do aparatury i przyrządów stomatologicznych,
Środki dezynfekujące do użytku domowego, Środki dezynfekujące, którymi nasączane są chusteczki, Leki dla ludzi, Leki
pomocnicze [wspierające] do celów medycznych, Leki do celów stomatologicznych, Antybakteryjne środki do mycia, Preparaty antybakteryjne, Antyseptyki, Preparaty antyseptyczne,
Chusteczki nasączane płynami farmaceutycznymi, Chusteczki
nasączone preparatami przeciwbakteryjnymi, Chusteczki odkażające, Nasączane chusteczki antyseptyczne, Nasączone
chusteczki lecznicze, Środki dezynfekcyjne, Leki przeznaczone
do dezynfekcji skóry, Środki dezynfekujące będące wyrobami
medycznymi przeznaczone do dezynfekcji skóry, narzędzi lub
powierzchni zawarte w tej klasie, Środki biobójcze przeznaczone do dezynfekcji skóry, narzędzi, powierzchni, Preparaty przeznaczone do dezynfekcji skóry, narzędzi, powierzchni, Produkty
biobójcze, Środki sanitarne do celów medycznych, Preparaty
bakteriologiczne do celów medycznych, Preparaty bakteriologiczne do użytku farmaceutycznego, Preparaty farmaceutyczne do zapobiegania i leczenia chorób i schorzeń wywołanych
przez bakterie, Środki grzybobójcze, Antybakteryjne środki
do mycia rąk, Detergenty bakteriobójcze, Lecznicze preparaty do mycia rąk, Antybakteryjne płyny do rąk, Antyseptyczne preparaty do pielęgnacji ciała, Antyseptyczne preparaty
do mycia, Antyseptyczne preparaty oczyszczające, Preparaty
do sterylizacji, Preparaty odkażające stosowane w szpitalach,
Spraye antybakteryjne, Spraye antyseptyczne w formie aerozolu do stosowania na skórę, Spraye antyseptyczne w formie
aerozolu do stosowania na twardych powierzchniach, Środki odkażające, Środki odkażające do przyrządów i aparatury
medycznej, Chusteczki antybakteryjne, Mydła antybakteryjne, Leki do leczenia ran, 35 Reklama i marketing, Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, Sprzedaż detaliczna
lub hurtowa środków farmaceutycznych, weterynaryjnych
i sanitarnych oraz zaopatrzenia medycznego, Usługi handlu
detalicznego w zakresie preparatów farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz materiałów medycznych, Usługi
handlu hurtowego w zakresie preparatów farmaceutycznych,
weterynaryjnych i sanitarnych oraz materiałów medycznych,
Usługi administrowania działalności gospodarczej w dziedzinie opieki zdrowotnej, Doradztwo specjalistyczne w sprawach
działalności gospodarczej, Doradztwo w sprawach zarządzania personelem, Działalność gospodarcza (Specjalistyczne
doradztwo w zakresie -), Działalność gospodarcza (Doradztwo
w zakresie zarządzania -).
541970
(220) 2022 04 12
PREDENKIEWICZ RAFAŁ PRZEDSIĘBIORSTWO
WIELOBRANŻOWE ARPOL, Toruń
(540) (znak słowny)
(540) Pałac Romantyczny
(510), (511) 35 Zarządzanie hotelami, 41 Kultura fizyczna, Organizowanie balów, Organizowanie i prowadzenie
konferencji, Organizowanie i prowadzenie kongresów,
Organizowanie i prowadzenie seminariów, Organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], Organizowanie
imprez w celach rozrywkowych, Organizowanie wystaw
w celach kulturalnych lub edukacyjnych, Udostępnianie
obiektów i sprzętu rekreacyjnego, Usługi rozrywkowe,
43 Biura zakwaterowania [hotele, pensjonaty], Kafeterie
[bufety], Rezerwacje miejsc w hotelach, Usługi recepcyjne
dla tymczasowego zakwaterowania [zarządzanie przyjazdami i wyjazdami], Usługi restauracyjne, Usługi w zakresie
zakwaterowania w hotelach, Wynajmowanie sal na zebrania, 44 Usługi saun.
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 02.09.15, 03.13.20
(510), (511) 5 Mydła dezynfekujące, Płyny dezynfekujące [inne
niż mydło], Preparaty do dezynfekcji paznokci, Preparaty do dezynfekcji rąk, Preparaty do dezynfekcji powietrza, Roztwory
do dezynfekcji soczewek kontaktowych, Ściereczki do czyszczenia nasączone środkami dezynfekującymi, do celów higienicznych, Środki dezynfekcyjne do celów higienicznych, Środki
dezynfekcyjne do celów medycznych, Środki dezynfekcyjne
do przyrządów medycznych, Środki dezynfekcyjne do szkieł
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(210)
(731)
(540)
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541985
(220) 2021 10 01
Salcuta S.r.l., Salcuta, MD
(znak słowno-graficzny)
NJOY

Nr ZT20/2022

(531) 29.01.12, 27.05.17, 27.05.24, 26.04.02, 26.04.18, 26.03.11
(510), (511) 1 Węgiel, 4 Paliwo z biomasy, Paliwo w postaci
brykietów, Drzewny (Węgiel -) [paliwo], Węgiel drzewny [paliwo], 19 Materiały budowlane (nie z metalu), Materiały budowlane niemetalowe.
542068
(220) 2022 04 15
SZAŁOWSKI MAREK IGLOO WARSAW PROPERTIES,
Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) igloo Warsaw Properties
(210)
(731)

(531) 25.07.20, 25.07.21, 26.11.09, 27.05.01
(510), (511) 33 Napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), Preparaty do sporządzania napojów alkoholowych.
542062
(220) 2022 04 15
GTL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GTL POLSKA
(210)
(731)

(531)

29.01.13, 27.05.01, 27.05.10, 27.05.17, 26.04.01, 26.05.01,
26.05.12
(510), (511) 1 Węgiel, 4 Granulki drzewne do ogrzewania
[paliwo], Paliwo z biomasy, Paliwo w postaci brykietów, Węgiel drzewny do użytku jako paliwo, 19 Materiały budowlane
(nie z metalu), 35 Agencje eksportowe i importowe, Agencje importowe i eksportowe, Marketing towarów i usług
na rzecz innych, Nabywanie towarów i usług dla innych firm,
Pośredniczenie w umowach dotyczących sprzedaży i zakupu towarów, 39 Dostawa ładunków drogą lądową, Fracht
[przewóz towarów], Frachtowe (Pośrednictwo -), Obsługa
ładunków i usługi frachtowe, Pośrednictwo frachtowe, Pośrednictwo w zakresie frachtu i transportu, Magazynowanie, Magazynowanie i składowanie, Magazynowanie ładunków, Magazynowanie towarów, Magazynowanie towarów
handlowych, Magazynowanie towarów w dużych ilościach,
Spedycja.
542063
(220) 2022 04 15
GTL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) hithaus

(210)
(731)

(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.17, 27.05.24
(510), (511) 36 Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami.
(210) 542083
(220) 2022 04 17
(731) WIERZCHOWSKI ARTUR ARTOFIS, Opacz
(540) (znak słowny)
(540) ARTOFIS
(510), (511) 20 Meble dla dzieci, Meble domowe, Meble
do użytku przemysłowego, Siedzenia [meble], Krzesła, Krzesła biurowe, Krzesła obrotowe, Krzesła robocze, Fotele, Fotele
biurowe, 35 Usługi sprzedaży detalicznej, hurtowej i poprzez
Internet następujących towarów: meble dla dzieci, meble
domowe, meble do użytku przemysłowego, siedzenia [meble], krzesła, krzesła biurowe, krzesła obrotowe, krzesła robocze, fotele, fotele biurowe.
542085
(220) 2022 04 17
ŁYP-CHMIELEWSKA AGNIESZKA KANCELARIA
ADWOKACKA ADWOKAT AGNIESZKA
ŁYP-CHMIELEWSKA, Dąbrowa Górnicza
(540) (znak słowny)
(540) KOCI PARAGRAF
(510), (511) 9 Książki audio, Książki elektroniczne do pobrania, Podręczniki szkoleniowe w formie elektronicznej [do pobrania], Edukacyjne materiały na zajęcia, do pobrania, Biuletyny elektroniczne do pobrania, E-booki, Publikacje elektroniczne, Nagrania wideo, Podcasty, Muzyka, filmy i inne
rodzaje elektronicznych publikacji tekstowych i obrazowych
utrwalone na nośnikach, 41 Nauczanie i szkolenia, Udostępnianie publikacji elektronicznych on-line (nie do pobrania),
Przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenia], Pisanie i publikowanie tekstów, innych niż
teksty reklamowe, Zapewnianie szkoleń online, Zapewnianie kursów szkoleniowych online, Usługi nauki na odległość
świadczone online, Udzielanie informacji edukacyjnych online z komputerowej bazy danych lub za pośrednictwem
Internetu, Organizacja webinariów, 45 Usługi prawne, Usługi
adwokackie, Usługi w zakresie przygotowywania dokumentów prawnych, Doradztwo prawne, Porady prawne i zastępstwo procesowe.
(210)
(731)

542089
(220) 2022 04 18
GLOBENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(210)
(731)

Nr ZT20/2022
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(540) GLOBENERGIA

(531) 29.01.11, 27.05.01, 27.05.17
(510), (511) 16 Afisze, Artykuły papiernicze, Albumy, Almanachy, Broszury, Czasopisma, Druki, Fotografie, Skorowidze,
Kalendarze, Karty pocztowe, Katalogi, Książki, Mapy, Materiały dydaktyczne i szkoleniowe, Papeterie, Periodyki, Plakaty,
Podręczniki, Prospekty, Wydawnictwa, Publikacje papierowe, 35 Agencje reklamowe, Doręczanie gazet osobom trzecim, Dystrybucja materiałów reklamowych, takich jak druki,
broszury, prospekty, Edytorskie usługi w zakresie reklamy,
Rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, Reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, Uaktualnianie materiału
reklamowego, Reklamy korespondencyjne, Edycja tekstów,
Promocja i sprzedaż dla osób trzecich, Tworzenie tekstów
reklamowych, Przygotowywanie reklamy prasowej, Produkcja filmów reklamowych, Publikowanie sponsorowanych
tekstów, Tworzenie reklamowych i sponsorowanych tekstów, Badanie opinii publicznej, Badania rynkowe, Obróbka
tekstów, Zarządzanie działalnością wydawniczą i poligraficzną, Doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych
public relations, Doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych w reklamie, Dostarczanie informacji dotyczących
kontaktów handlowych i biznesowych, Impresariat w działalności artystycznej, Prezentowanie produktów w mediach
dla celów sprzedaży detalicznej, Usługi marketingowe,
Usługi public relations, Usługi relacji z mediami, 38 Agencje
informacyjne, 41 Doradztwo dotyczące usług wydawniczych, Publikowanie książek i tekstów innych niż reklamowe, Publikacje elektroniczne i internetowe, w tym książek
i periodyków, Usługi w zakresie wykonywania fotoreportaży,
Usługi wydawnicze, Wydawanie książek, Wydawanie gazet,
Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków, Informacja o edukacji, Informacja o imprezach rozrywkowych, Informacja o rekreacji, Komputerowe przygotowanie materiałów
do publikacji, Organizowanie i prowadzenie warsztatów,
koncertów, konferencji, kongresów, seminariów, sympozjów, zjazdów, konkursów rozrywkowych i edukacyjnych,
Tłumaczenia, Redagowanie tekstów, Usługi edytorskie, Produkcja filmów, innych niż reklamowe, Produkcja programów
radiowych i telewizyjnych, Produkcja widowisk, Usługi w zakresie edukacji, nauki i kultury, popularyzacji upowszechniania i propagowania nauki, jej celów, osiągnięć i perspektyw
poprzez prowadzenie internetowych i korespondencyjnych
serwisów edukacyjnych, Organizowanie i prowadzenie festiwali, Produkcja filmowa, radiowa i telewizyjna, Realizacja filmów wizerunkowych, Realizacja video-reportaży, Produkcja
nagrań audio i video oraz usługi fotograficzne, Udostępnianie publikacji on-line, Prowadzenie kursów szkoleniowych
on-line.
542098
(220) 2022 04 15
MARCINKOWSKA MARZANNA P.P.H. APIMAR,
Baranów
(540) (znak słowny)
(540) APIMAR
(510), (511) 30 Miody kremowane z dodatkami, Miód naturalny, Naturalne substancje słodzące, Syrop cukru inwertowanego [miód sztuczny], Syropy smakowe.
(210)
(731)

(210) 542100
(220) 2022 04 15
(731) ALABRUDZIŃSKI DARIUSZ, Wieniec-Zalesie
(540) (znak słowny)

63

(540) Zebra Rachunkowa
(510), (511) 35 Analizy kosztów, doradztwo w zakresie działalności gospodarczej dotyczące rachunkowości, doradztwo
i informacja dotycząca rachunkowości, doradztwo księgowe
w zakresie podatków, doradztwo z zakresu księgowości, doradztwo podatkowe [rachunkowość], księgowość i rachunkowość, porady związane z przygotowywaniem zeznań podatkowych, przygotowywanie i wypełnianie zeznań podatkowych, przygotowywanie sprawozdań finansowych i analiz
dla przedsiębiorstw, fakturowanie, przygotowanie listy płac.
(210)
(731)
(540)
(540)

542102
(220) 2022 04 15
ITAXI.PL SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
iPaczka

(531) 27.05.01
(510), (511) 39 Dostawa towarów, fracht [przewóz towarów], dostarczanie przesyłek, logistyka transportu, informacja o transporcie, pośrednictwo frachtowe, przenoszenie,
przewóz bagaży, przewożenie, rezerwacja miejsc na podróż,
rezerwacja transportu, transport, transport pasażerski, transport bagaży, usługi car-sharingu, usługi kierowców, usługi
kurierskie [wiadomości lub towary], usługi taksówek, usługi
przewozu, usługi w zakresie carpoolingu, usługi transportu
samochodami silnikowymi, wynajem samochodów, świadczenie usług w zakresie zamawiania taksówek za pomocą
aplikacji mobilnych, organizacja transportu osobowego
na rzecz osób trzecich za pośrednictwem aplikacji.
542105
(220) 2022 04 15
KURASZ TOMASZ TOMMAR PODESTY RUCHOME,
Plewiska
(540) (znak graficzny)
(540)

(210)
(731)

(531) 03.05.07, 29.01.12
(510), (511) 39 Składowanie towarów w magazynach, Udostępnianie miejsc do przechowywania rzeczy dla osób trzecich [self-storage].
542106
(220) 2022 04 15
KURASZ TOMASZ TOMMAR PODESTY RUCHOME,
Plewiska
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CHOMIK self storage

(210)
(731)
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(531) 03.05.07, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 39 Składowanie towarów w magazynach, Udostępnianie miejsc do przechowywania rzeczy dla osób trzecich [self-storage].

Nr ZT20/2022

542116
(220) 2022 04 19
CHABER MAGDALENA STUDIO STYLIZACJI I WIZAŻU
M.BEAUTY, Legnica
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BLINKIES

(210)
(731)

542107
(220) 2022 04 15
MARCINKOWSKA MARZANNA P.P.H. APIMAR,
Baranów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) apimar
(210)
(731)

(531) 26.04.18, 26.04.19, 26.11.12, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.02
(510), (511) 3 Rzęsy sztuczne, 8 Pincety.

(531) 03.13.05, 29.01.13, 27.05.01
(510), (511) 30 Miody kremowane z dodatkami, Miód naturalny, Naturalne substancje słodzące, Syrop cukru inwertowanego [miód sztuczny], Syropy smakowe.
(210)
(731)
(540)
(540)

542117
(220) 2022 04 19
UNDHAIR GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Und Hair

(210)
(731)

542110
(220) 2022 04 15
PRZYSTAŃSKA IZABELA CRANBERRY STUDIO, Marki
(znak słowno-graficzny)
ALPENGLOV EST DESIGNED FOR A GOOD LIFE 2021

(531) 26.04.18, 27.05.01
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej w związku z kosmetykami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z kosmetykami, 41 Nauczanie i szkolenia.

(531) 29.01.15, 27.05.01, 27.05.17, 01.03.01
(510), (511) 4 Świece zapachowe, Świece, Knoty, Woski zapachowe, 21 Kubki, Szkło emaliowane, Naczynia, 24 Tekstylia
i wyroby tekstylne do wyposażania domu i dekoracji wnętrz,
Narzuty na łóżka, Obrusy, Bielizna pościelowa i koce, Bielizna
stołowa i kuchenne artykuły tekstylne, Pokrowce i narzuty
na meble, Tekstylne artykuły kąpielowe, Wyroby tekstylne
do wieszania na ścianach, Wyroby tekstylne i substytuty wyrobów tekstylnych, Zasłony, Poszewki dekoracyjne, Poduszki
i kołdry z wypełnieniem syntetycznym jak i naturalnym, Koce
piknikowe, Metki tekstylne, Etykiety tekstylne, Bielizna pościelowa i koce, 25 Odzież, obuwie i nakrycia głowy, Bielizna,
Opaski na głowę, Czapki, Skarpety, Rajstopy.
(210)
(731)
(540)
(540)

542112
(220) 2022 04 19
MAR ANDRZEJEWSKI SPÓŁKA JAWNA, Łódź
(znak słowno-graficzny)
adler

(531) 26.11.03, 26.11.05, 26.11.09, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 7 Elektronarzędzia.

(210) 542121
(220) 2022 04 19
(731) Zentiva, k.s., Praga, CZ
(540) (znak słowny)
(540) PIXALZINA
(510), (511) 5 Leki, Preparaty farmaceutyczne dla ludzi.
(210) 542122
(220) 2022 04 19
(731) FRESH INSET SPÓŁKA AKCYJNA, Toruń
(540) (znak słowny)
(540) FRESH INSET
(510), (511) 1 Mieszaniny chemiczne i organiczne do użytku
w produkcji żywności i napojów, Środki chemiczne dla rolnictwa, Środki ochrony roślin, 16 Torebki oraz artykuły do pakowania i przechowywania z papieru, kartonu lub tworzyw
sztucznych, Etykiety z papieru, Naklejki, 40 Wytwarzanie
opakowań i etykiet dla osób trzecich.
542123
(220) 2022 04 19
ORTOGO CENTRUM MEDYCZNE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Klinika OpenMed

(210)
(731)

Nr ZT20/2022
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(531) 24.13.01, 26.02.01, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.13
(510), (511) 44 Usługi medyczne, Usługi w zakresie opieki
medycznej i zdrowotnej, Usługi klinik medycznych i opieki zdrowotnej, Usługi w zakresie ochrony zdrowia, Usługi
diagnostyki medycznej, Analizy medyczne do diagnostyki i leczenia ludzi, Usługi dentystyczne i ortodontyczne,
Pielęgnacja urody, Salony piękności, Zabiegi kosmetyczne
na ciało, twarz i włosy, Usługi spa, Usługi doradcze w zakresie dietetyki, Usługi farmaceutyczne, Rehabilitacja,
Usługi doradztwa, informacyjne i konsultingowe w zakresie usług medycznych, Usługi doradcze w zakresie opieki
zdrowotnej, Kompilacja raportów medycznych, Udostępnianie informacji medycznych w dziedzinie opieki zdrowotnej.
542130
(220) 2022 04 19
GUBAŁA ANNA GÓRALOWE GOSPODARSTWO,
Bańska Wyżna
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GÓRALOWE DOMKI
(210)
(731)

(531)

25.01.25, 26.01.01, 26.01.16, 26.11.03, 26.11.05, 26.11.09,
26.11.12, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 35 Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, Pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej,
zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, 43 Tymczasowe zakwaterowanie, Usługi informacji,
doradztwa i rezerwacji w zakresie zakwaterowania tymczasowego, Wynajem mebli, bielizny stołowej, serwisów
stołowych i sprzętu do podawania jedzenia i napojów,
Udostępnianie zakwaterowania tymczasowego, Usługi
w zakresie zakwaterowania na pobyt czasowy, Wynajmowanie kwater.
542143
(220) 2022 04 19
GRUPA ZAKUPOWA UNIA-MEAT
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Ostrowiec Świętokrzyski
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KORONA Wędliny od pokoleń
(210)
(731)

so w puszce (konserwy), Przyrządzone mięso konserwowe
w puszce, 35 Reklama, Reklama w czasopismach, Reklama
banerowa, Reklama związana z transportem i dostawą, Reklama w czasopismach, broszurach i gazetach.
542146
(220) 2022 04 20
FOLWARCZNA GÓRSKI
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Gdynia
(540) (znak słowny)
(540) Hewelke restaurant
(510), (511) 36 Usługi w zakresie nieruchomości, Timesharing nieruchomości, Administrowanie nieruchomościami,
Zarządzanie nieruchomościami, Usługi doradcze dotyczące
nieruchomości, Wynajem nieruchomości i majątku, Dostarczanie informacji dotyczących nieruchomości, Usługi zarządzania nieruchomościami w systemie timesharingu, Usługi
zarządzania nieruchomościami w zakresie osiedli mieszkaniowych, Usługi zarządzania nieruchomościami w zakresie
kompleksów budynków, Usługi agencji nieruchomości dotyczące sprzedaży i wynajmu budynków, Pobieranie czynszu,
Organizowanie najmu nieruchomości na wynajem, Administrowanie sprawami finansowymi dotyczącymi nieruchomości, 43 Tymczasowe zakwaterowanie, Usługi zaopatrzenia
w żywność i napoje, Wynajmowanie pomieszczeń na pobyt
czasowy, Usługi agencji wynajmu mieszkań [time share], Hotele, hostele i pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne, Tymczasowy wynajem pokoi, Usługi recepcyjne dla
tymczasowego zakwaterowania [zarządzanie przyjazdami
i wyjazdami], Wynajmowanie pokoi, Oferowanie żywności
i napojów dla gości w restauracjach, Przygotowywanie posiłków i napojów, Serwowanie żywności i napojów dla gości
w restauracjach, Usługi kawiarni, Usługi restauracyjne, Usługi
informacji, doradztwa i rezerwacji w zakresie zakwaterowania tymczasowego, Usługi informacji, doradztwa i rezerwacji w zakresie dostarczania żywności i napojów, Wynajem
pokoi jako tymczasowego zakwaterowania, 44 Pielęgnacja
urody, Salony piękności, Solaria, Udostępnianie instalacji termalnych, Udostępnianie wanien do gorących kąpieli, Usługi
doradcze dotyczące urody, Usługi kosmetyczne, Usługi łaźni, Usługi manicure i pedicure, Usługi saun, Usługi solariów,
Usługi spa, Usługi terapii mikroigłowej, Usługi w zakresie pielęgnacji skóry, Zabiegi higieniczne dla ludzi, Zabiegi kosmetyczne, Zabiegi pielęgnacji urody, Zdrowotne usługi odnowy
biologicznej w zakresie zdrowia i dobrego samopoczucia
ciała i ducha, Usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody
ludzi, Higiena i pielęgnacja urody dla ludzi.
(210)
(731)

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

(531) 24.09.01, 25.01.15, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 29 Mięso konserwowane, Mięso mrożone,
Mięso paczkowane, Mięso solone, Mięso kiełbasiane, Mięso suszone, Mięso wędzone, Mięso mielone, Mięso świeże,
Mięso i wędliny, Mięso z indyka, Mięso gotowe do spożycia,
Mięso pokrojone w plastry, Suszone mięso wieprzowe, Mię-
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542147
(220) 2022 04 20
PALKA RAFAŁ P&P, Częstochowa
(znak słowno-graficzny)
alternatura

(531) 27.05.01, 27.05.04
(510), (511) 5 Zioła lecznicze suszone lub zakonserwowane, Zioła lecznicze, 30 Przetworzone nasiona do użytku
jako przyprawa, Przetworzone nasiona dyni [przyprawy],
31 Nasiona [ziarna], Nieprzetworzone nasiona chia, Nieprzetworzone nasiona dyni, Ziarna [nasiona], Nasiona słonecznika, Nasiona lnu [siemię lniane], Nasiona nieprzetworzone,
Nasiona jadalne [nieprzetworzone], Nasiona.
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542148
(220) 2022 04 20
WOLF AND OAK DISTILLERY SPÓŁKA AKCYJNA,
Gdańsk
(540) (znak słowny)
(540) Wilczy
(510), (511) 33 Alkohole wysokoprocentowe [napoje], Napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), Napoje alkoholowe niskoprocentowe.
(210)
(731)

542149
(220) 2022 04 20
DIATAZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LelumPolelum odzież, akcesoria, ceramika

(210)
(731)

(531) 26.01.16, 26.01.18, 27.05.01, 11.07.03
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej w związku z ozdobami ceramicznymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z ozdobami ceramicznymi, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z odzieżą, Usługi sprzedaży hurtowej w związku
z odzieżą, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z dodatkami do odzieży, artykułami do szycia i ozdobnymi artykułami
tekstylnymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z dodatkami do odzieży, artykułami do szycia i ozdobnymi artykułami
tekstylnymi, 43 Kawiarnie, 44 Usługi kosmetyczne.
542151
(220) 2022 04 20
GREAT IDEAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CLIVARO
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 26.01.01, 26.01.10, 26.01.20, 29.01.12
(510), (511) 14 Złoto w sztabach, Złoto, nieprzetworzone lub
kute, Złoto, nieobrobione lub półobrobione, Złoto i jego stopy, Złoto.
(210)
(731)

542152
(220) 2022 04 20
FBS24 POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

Nr ZT20/2022

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HRasystent

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.04.01, 26.04.04, 26.04.13, 01.05.02
(510), (511) 35 Skomputeryzowane zarządzanie danymi.
(210) 542153
(220) 2022 04 20
(731) GEMBAŁA ALEKSANDRA, Międzyzdroje
(540) (znak słowny)
(540) Willa Karmazyn
(510), (511) 43 Udostępnianie miejsc noclegowych w hotelach, Wynajem wakacyjnych miejsc noclegowych, Usługi
restauracyjne, Oferowanie żywności i napojów dla gości
w restauracjach, Serwowanie żywności i napojów dla gości
w restauracjach, Zapewnianie żywności i napojów w restauracjach, Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem,
produktami i transportem.
(210)
(731)
(540)
(540)

542156
(220) 2022 04 20
STOWARZYSZENIE INSTYTUT KOŚCIUSZKI, Kraków
(znak słowno-graficzny)
KRYNICA FORUM

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.03.04, 26.03.16, 26.11.01, 26.11.12
(510), (511) 35 Doradztwo w zakresie organizacji działalności gospodarczej, Doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, Doradztwo
w zakresie zarządzania biznesem, Usługi doradcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą, Usługi doradztwa
w zakresie działalności gospodarczej, Usługi ekspertów
w zakresie efektywności biznesowej, Usługi marketingowe, Usługi reklamowe i marketingowe, Usługi reklamowe,
marketingowe i promocyjne, Organizowanie i prowadzenie targów biznesowych, Organizowanie targów i wystaw,
Organizowanie wystaw i targów w celach biznesowych
i promocyjnych, Biznesowe usługi doradcze i konsultacyjne, 41 Organizacja konferencji edukacyjnych, Organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem
osób, Przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie
seminariów, Organizowanie i prowadzenie seminariów,
Organizowanie i prowadzenie konferencji, kongresów
i sympozjów, Organizowanie i obsługa konferencji, Usługi
doradcze i informacyjne związane z przygotowywaniem,
organizowaniem i prowadzeniem kongresów, Usługi doradcze i informacyjne związane z przygotowywaniem,
organizowaniem i prowadzeniem konferencji, Usługi doradcze i informacyjne związane z przygotowywaniem,
organizowaniem i prowadzeniem sympozjów, Organizowanie konferencji związanych z biznesem, Organizowanie
konferencji, wystaw i konkursów, Publikowanie książek,
czasopism, Prowadzenie konferencji biznesowych, Przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie konferencji,
Prowadzenie konferencji edukacyjnych.

Nr ZT20/2022
(210)
(731)
(540)
(540)
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542158
(220) 2022 04 20
STOWARZYSZENIE INSTYTUT KOŚCIUSZKI, Kraków
(znak słowno-graficzny)
KRYNICA FORUM
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(531) 29.01.15, 27.05.01, 05.05.03
(510), (511) 41 Przedszkola, Usługi edukacyjne świadczone
przez szkoły, 43 Opieka nad dziećmi w żłobkach.
(210) 542169
(220) 2022 04 21
(731) OLEBA KAMIL, Józefosław
(540) (znak słowny)
(540) dvsbl
(510), (511) 25 Części odzieży, obuwia i nakryć głowy, Nakrycia głowy, Obuwie, Odzież.

(531) 27.05.01, 26.03.04, 06.01.04
(510), (511) 35 Doradztwo w zakresie organizacji działalności
gospodarczej, Doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, Doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, Usługi doradcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą, Usługi doradztwa w zakresie działalności
gospodarczej, Usługi ekspertów w zakresie efektywności biznesowej, Usługi marketingowe, Usługi reklamowe i marketingowe, Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, Biznesowe usługi doradcze i konsultacyjne, Organizowanie i prowadzenie targów biznesowych, Organizowanie targów i wystaw, Organizowanie wystaw i targów w celach biznesowych
i promocyjnych, 41 Organizacja konferencji edukacyjnych,
Organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, Przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie
seminariów, Organizowanie i prowadzenie seminariów, Organizowanie i prowadzenie konferencji, kongresów i sympozjów, Organizowanie i obsługa konferencji, Usługi doradcze
i informacyjne związane z przygotowywaniem, organizowaniem i prowadzeniem kongresów, Usługi doradcze i informacyjne związane z przygotowywaniem, organizowaniem
i prowadzeniem konferencji, Usługi doradcze i informacyjne
związane z przygotowywaniem, organizowaniem i prowadzeniem sympozjów, Organizowanie konferencji związanych
z biznesem, Organizowanie konferencji, wystaw i konkursów,
Publikowanie książek, czasopism, Prowadzenie konferencji
biznesowych, Przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie konferencji, Prowadzenie konferencji edukacyjnych.
(210) 542165
(220) 2022 04 20
(731) NALLUR CHANDRAMOHAN CONSULTING, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) MALAYALI
(510), (511) 32 Piwo i piwo bezalkoholowe, Napoje bezalkoholowe, Piwo i produkty piwowarskie, Napoje odalkoholizowane, Napoje orzeźwiające, Bezalkoholowe preparaty
do produkcji napojów.
542167
(220) 2022 04 20
CENTRUM EDUKACYJNE TULIPANÓW
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Sosnowiec
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Tulipanów CENTRUM EDUKACYJNE

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

542172
(220) 2022 04 21
Medicine Holding Inc., Wilmington, US
(znak słowno-graficzny)
MEDPAK

(531) 27.05.01, 29.01.13, 05.03.15, 19.03.25
(510), (511) 5 Suplementy diety do użytku medycznego, Suplementy diety i preparaty dietetyczne, Farmaceutyki i naturalne środki lecznicze, Preparaty medyczne.
(210) 542173
(220) 2022 04 21
(731) CIEŚLIŃSKI ROBERT VELOSPACE, Białystok
(540) (znak słowny)
(540) VELOSPACE
(510), (511) 6 Metalowe konstrukcje i budynki przenośne,
Konstrukcje przenośne metalowe, Stojaki [konstrukcje] z metalu na rowery, Stojaki podtrzymujące [konstrukcje] z metalu
na rowery, Wiaty rowerowe [konstrukcje] z metalu, Wiaty metalowe stawiane na przystankach autobusowych, Wiaty wykonane głównie z materiałów metalowych, Wiaty wykonane
z metalowych, prefabrykowanych materiałów izolowanych,
Wiaty z metalu, Zadaszenia metalowe [konstrukcje], Wiaty
[budynki] z metalu.
(210)
(731)
(540)
(540)

542174
(220) 2022 04 21
Medicine Holding Inc., Wilmington, US
(znak słowno-graficzny)
AJ Profibud

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.13, 07.01.24, 27.05.25
(510), (511) 37 Usługi w zakresie remontów budynków,
Usługi doradcze dotyczące remontów budynków, Remontowanie budynków, Usługi budowlane, Nadzór budowlany,
Udzielanie informacji budowlanych, Doradztwo inżynieryjne
(usługi budowlane), Montaż [instalacja] instalacji maszynowych, Doradztwo inżynieryjne [budownictwo].
(210) 542175
(220) 2022 04 21
(731) Medicine Holding Inc., Wilmington, US
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) CHIROPLASTICA

(531) 27.05.01, 29.01.12, 02.03.02
(510), (511) 44 Chirurgia plastyczna, Usługi chirurgii kosmetycznej i plastycznej, Usługi medyczne, Usługi w zakresie
opieki zdrowotnej dla ludzi.
(210)
(731)
(540)
(540)

542176
(220) 2022 04 21
Medicine Holding Inc., Wilmington, US
(znak słowno-graficzny)
VITAMA NATURE

(531) 06.01.02, 26.01.03, 26.01.16, 27.05.01, 27.05.10, 27.05.17
(510), (511) 5 Suplementy diety do użytku medycznego, Suplementy diety i preparaty dietetyczne, Farmaceutyki i naturalne środki lecznicze, Preparaty medyczne.
(210)
(731)
(540)
(540)

(531)

542177
(220) 2022 04 20
SOŁTYS ARTUR F.H. MEBLANDO, Elbląg
(znak słowno-graficzny)
meblando.pl

12.01.09, 26.01.03, 26.01.18, 27.05.01, 27.05.10, 27.05.17,
29.01.13
(510), (511) 20 Meble, Meble domowe, Meble łączone, Meble skórzane, Meble tapicerowane, Meble sypialne, Meble
łazienkowe, Ławy [meble], Meble kuchenne, Komody [meble], Meble szkolne, Kredensy [meble], Meble ogrodowe,
Meble sklepowe, Meble antyczne, Zewnętrzne meble, Meble wypoczynkowe, Wózki [meble], Regały [meble], Toaletki
[meble], Siedzenia [meble], Gabloty [meble], Meble biurowe,
Kwietniki [meble], Konsole [meble], Meble drewniane, Skrzynie [meble], Nadmuchiwane meble, Pufy [meble], Meble
rattanowe, Meble trzcinowe, Szafy [meble], Stoły [meble],
Meble komputerowe, Półki [meble], Narożniki [meble], Barki
[meble], Ekrany [meble], Parawany [meble], Lustra [meble],
Półki wiszące [meble], Ściany działowe [meble], Meble modułowe [kombinowane], Meble wielofunkcyjne, Meble kempingowe, Szafki [meble], Meble metalowe i meble kempingowe, Stojaki wielofunkcyjne [meble], Meble do salonu, Półki
ścienne [meble], Stanowiska pracy [meble], Meble dla dzieci,
Meble dla niemowląt, Wysokie stołki [meble], Meble do przechowywania, Meble ogrodowe drewniane, Szafki metalowe
[meble], Meble zawierające łóżka, Sprzęt biurowy [meble],
Metalowe przesłony [meble], Trzyczęściowe komplety me-

Nr ZT20/2022

bli [meble], Stojaki na wino [meble], Meble do wyposażenia
sklepów, Szafki na płyty [meble], Segmenty ścienne metalowe [meble], Szafki do komputerów [meble], Szafki do przechowywania [meble], Meble w stylu antycznym, Biurka, Ruchome biurka, Przenośne biurka, Moduły biurkowe, Biurka
i stoły, Biurka modułowe [meble], Biurka do celów biurowych,
Biurka z regulacją wysokości, Stojaki na biurka [meble], Niskie
biurka w stylu japońskim wazukue, Pulpity [biurka] do pracy
w pozycji stojącej, Stoły, Stoliki, Kredensy, toaletki, komody,
Szafki, Szafki łazienkowe, Szafki ścienne, Szafki kuchenne,
Szafki nocne, Kufry [szafki], Sofy, Sofy rozkładane, Sofy rozsuwane, Kanapy, Kanapo-tapczany, Krzesła, Krzesła składane,
Krzesła biurowe, Krzesła stołowe, Krzesła, fotele z ruchomym
oparciem, Wysokie krzesła dla dzieci, Fotele, Fotele biurowe,
Rozkładane fotele, Fotele wypoczynkowe, Fotele bujane,
35 Reklama, Promocja sprzedaży, Promocja sprzedaży dla
osób trzecich, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z meblami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z meblami domowymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z meblami
ogrodowymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z meblami modułowymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku
z meblami łączonymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z meblami wielofunkcyjnymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z meblami do wyposażenia sklepów, Usługi
sprzedaży detalicznej w związku z meblami szkolnymi,
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z meblami do salonu, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z meblami
kuchennymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z meblami łazienkowymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku
z meblami dla dzieci, Usługi sprzedaży detalicznej w związku
z biurkami i stołami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku
z kredensami, toaletkami, komodami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z szafkami, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z kanapami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z sofami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z krzesłami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z fotelami, Usługi
sprzedaży hurtowej w związku z meblami, Usługi sprzedaży
hurtowej w związku z meblami domowymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z meblami ogrodowymi, Usługi
sprzedaży hurtowej w związku z meblami modułowymi,
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z meblami łączonymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z meblami wielofunkcyjnymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z meblami do wyposażenia sklepów, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku z meblami szkolnymi, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku z meblami do salonu, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku z meblami kuchennymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z meblami łazienkowymi, Usługi sprzedaży
hurtowej w związku z meblami dla dzieci, Usługi sprzedaży
hurtowej w związku z biurkami i stołami, Usługi sprzedaży
hurtowej w związku z kredensami, toaletkami, komodami,
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z szafkami, Usługi
sprzedaży hurtowej w związku z kanapami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z sofami, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku z krzesłami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku
z fotelami, 40 Obróbka drewna, Laminowanie drewna, Heblowanie drewna, Piłowanie drewna, Konserwowanie drewna, Laminowanie substytutów drewna, Ścinanie i obróbka
drewna, Konserwacja drewna [inna niż malowanie], Obróbka drewna środkami do konserwacji, Obróbka ciśnieniowa
drewna w celach konserwacyjnych, Udzielanie informacji
związanych z obróbką drewna, Wynajem maszyn i urządzeń
do obróbki drewna, Suszenie drewna w piecach, Usługi stolarskie, Stolarstwo meblowe, Usługi stolarskie [wytwarzanie
na zamówienie wyrobów stolarskich], Stolarstwo [produkcja
na zamówienie], Stolarstwo meblowe, Profilowanie mebli,
Zabezpieczanie przed płomieniami mebli, Usuwanie powłok
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z mebli, Produkcja mebli na zamówienie, Produkcja mebli
na zamówienie i według specyfikacji osób trzecich, Zabiegi na zbutwiałe drewno, Usuwanie zewnętrznych warstw
z przedmiotów drewnianych, Usługi informacyjne w zakresie przetwarzania materiałów, Tartaki, heblowanie [tartak],
Heblowanie [tartak], Piłowanie [tartak], Usługi tartaków, Pikowanie na zamówienie, Wyrób produktów na zamówienie,
Wytwarzanie na zamówienie prefabrykowanych elementów
konstrukcyjnych, Produkcja na zamówienie narzędzi dla
osób trzecich, Składanie materiałów na zamówienie dla osób
trzecich.
(210)
(731)
(540)
(540)

542178
(220) 2022 04 21
Medicine Holding Inc., Wilmington, US
(znak słowno-graficzny)
KLIMAR

(531)

26.04.05, 26.04.12, 26.11.03, 26.11.05, 26.11.06, 26.11.12,
27.05.01, 27.05.17, 29.01.13
(510), (511) 11 Klimatyzatory, Wyciągi [wentylacja], Wentylatory do systemów wentylacji, 37 Instalacja urządzeń wentylacyjnych, Instalowanie, konserwacja i naprawa systemów
HVAC (ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja), Modernizacja
instalacji do ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji budynków,
Instalacja urządzeń sanitarnych, Naprawa instalacji sanitarnych, Montaż instalacji przemysłowych.
(210)
(731)
(540)
(540)

542179
(220) 2022 04 20
WENUS MARCIN, Kielce
(znak słowno-graficzny)
IC INVEST CUFFS

(531) 24.17.02, 26.11.12, 27.05.01, 27.05.17, 27.05.22, 29.01.12
(510), (511) 35 Dostarczanie informacji dotyczących kontaktów handlowych i biznesowych, Ekonomiczne prognozy, Badania rynkowe, Indeksowanie stron internetowych
w celach handlowych lub reklamowych, Informacja o działalności gospodarczej, Negocjowanie i rozliczanie transakcji
handlowych dla osób trzecich, Negocjowanie umów biznesowych dla osób trzecich, Obsługa administracyjna firm
na zlecenie, Organizowanie targów handlowych, Outsourcing [doradztwo biznesowe], Pokazy towarów, Poszukiwania
w zakresie patronatu, Promocja sprzedaży dla osób trzecich,
Reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, Rozpowszechnianie reklam, Sporządzanie indeksów informacji
do celów handlowych lub reklamowych, Udostępnianie
informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem
strony internetowej, Usługi aukcyjne, Usługi ekspertów
w zakresie efektywności biznesowej, Usługi marketingowe,
Usługi pośrednictwa biznesowego dotyczące kontaktowania ze sobą potencjalnych inwestorów prywatnych z przedsiębiorcami potrzebującymi finansowania, Usługi public
relations, Wynajmowanie przestrzeni reklamowej, Wypożyczanie stoisk handlowych, Wystawy w celach handlowych
lub reklamowych, Promocja towarów przy pomocy influ-
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encerów, Profilowanie konsumentów do celów komercyjnych lub marketingowych, Produkcja filmów reklamowych,
Organizacja wydarzeń komercyjnych, 36 Analizy finansowe,
Doradztwo w sprawach finansowych, Handel walutami i wymiana walut, Udzielanie informacji finansowych, Inwestycje
finansowe, Inwestycje kapitałowe, Maklerstwo, Notowania
giełdowe, Pośrednictwo giełdowe [akcje i obligacje], Pośrednictwo w obrocie akcjami i obligacjami, Powiernictwo,
Sponsorowanie finansowe, Transakcje finansowe, Transfer
elektroniczny środków pieniężnych, Udostępnianie informacji finansowych za pośrednictwem strony internetowej, Usługi dotyczące maklerstwa giełdowego, Usługi finansowania,
Zarządzanie finansami, Zarządzanie finansowe płatnościami
z tytułu refundacji w imieniu osób trzecich, Zbiórki funduszy
na cele dobroczynne, Elektroniczny transfer środków wykonywany za pośrednictwem technologii blockchain, Transfer
elektroniczny kryptoaktywów, Wymiana finansowa kryptoaktywów, 41 Informacja o edukacji, Informacja o imprezach
rozrywkowych, Kształcenie praktyczne [pokazy], Organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób,
Organizowanie i prowadzenie konferencji, Organizowanie
i prowadzenie kongresów, Organizowanie i prowadzenie
seminariów, Organizowanie i prowadzenie sympozjów, Organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], Organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], Organizowanie
loterii, Organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub
edukacyjnych, Planowanie przyjęć [rozrywka], Publikowanie
książek, Publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism, Publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe,
Udostępnianie publikacji elektronicznych [nie do pobrania],
Usługi edukacyjne świadczone przez szkoły, Usługi w zakresie oświaty [nauczanie], Doradztwo zawodowe, Tworzenie
podcastów, Usługi gier oferowane w systemie on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, Usługi biblioteki gier.
542188
(220) 2022 04 20
MERITUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin
(540) (znak słowny)
(540) MERITUM
(510), (511) 37 Usługi doradztwa w zakresie budowy budynków, Budownictwo, Budowa nieruchomości [budownictwo],
Budowa fundamentów, Budowa podłóg, Budowa pomieszczeń, Budowa domów, Budowa przybudówek, Budowa
kuchni, Budowa ścian, Budowa biur, Budowanie nieruchomości, Nadzór budowlany, Budowanie domów, Informacja
budowlana, Usługi budowlane, Budownictwo mieszkaniowe,
Budownictwo komercyjne, Budowa części budynków, Budowa fundamentów budynków, Budowa bloków mieszkalnych, Budowa nieruchomości mieszkalnych, Wyrównywanie
terenu budowy, Usługi zarządzania budową, Budowa ścianek działowych, Budowa budynków wielorodzinnych, Usługi
doradztwa budowlanego, Doradztwo inżynieryjne [budownictwo], Wynajem narzędzi budowlanych, Wypożyczanie
maszyn budowlanych, Udzielanie informacji budowlanych,
Budowa budynków na zamówienie, Budowa domów na zamówienie, Nadzór budowlany na miejscu, Usługi budowlane
i konstrukcyjne, Nadzór nad budowaniem konstrukcji, Naprawa i konserwacja rusztowań budowlanych oraz platform
budowlanych, Budowa budynków mieszkalnych i komercyjnych, Budowa ścian działowych we wnętrzach, Budowa stoisk i sklepów targowych, Budowa z zastosowaniem ciężkiego
sprzętu, Budowa budynków produkcyjnych i przemysłowych, Montaż instalacji na placach budowy, Usługi budowlane i naprawy budynków, Instalacja narzędzi na placach
budowy, Usługi doradcze w zakresie budowania, Naprawa
(210)
(731)
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lub konserwacja sprzętu budowlanego, Wypożyczanie urządzeń stosowanych w budownictwie, Doradztwo dotyczące
budownictwa mieszkalnego i budynków, Zabezpieczanie
budynków przed wilgocią podczas ich budowy, Wciąganie
maszyn związanych z instalacją, naprawą i budownictwem,
Usługi odnawiania mieszkań, Wznoszenie obszarów mieszkalnych, Budowa prywatnych budynków mieszkalnych, Konstruowanie budynków mieszkalnych i handlowych, Naprawa
i konserwacja budynków mieszkalnych, Usługi budowlane
w zakresie budynków mieszkalnych, Instalowanie osprzętu
i akcesoriów w pomieszczeniach mieszkalnych, Malowanie
domów, Usługi malowania domów.
542191
(220) 2022 04 20
UNITED PAINTBALL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) UNITED PAINTBALL
(510), (511) 41 Usługi rezerwacji biletów na atrakcje i wydarzenia edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, Organizowanie
imprez w celach rozrywkowych, Organizowanie imprez rozrywkowych i kulturalnych, Organizowanie imprez w celach
kulturalnych, Organizowanie i zarządzanie imprezami sportowymi, Organizowanie zawodów i imprez sportowych, Organizowanie imprez i zawodów sportowych, Organizowanie
imprez edukacyjnych, Organizowanie imprez rowerowych,
Organizowanie imprez łyżwiarskich, Organizowanie imprez
piłkarskich, Organizowanie imprez tanecznych, Organizowanie imprez muzycznych, Organizowanie imprez gimnastycznych, Organizowanie społecznych imprez sportowych
i kulturalnych, Obsługa obiektów sportowych, Udostępnianie obiektów i sprzętu na turnieje sportowe, Udostępnianie
obiektów i sprzętu na imprezy sportowe, Udostępnianie
obiektów i sprzętu do rekreacji sportowej, Udostępnianie
obiektów i sprzętu dla klubów sportowych, Udostępnianie
obiektów i sprzętu do treningu sportowego, Organizowanie
gier, Organizacja gier, Organizowanie gier edukacyjnych, Zapewnianie gier, Usługi gier, Ośrodki rozrywkowe, Rozrywka,
Centra rozrywki, Organizowanie rozrywki, Usługi parków
rozrywki, Planowanie przyjęć [rozrywka], Obozy sportowe,
Szkolenie sportowe, Sport i fitness, Organizowanie zawodów
sportowych, Organizowanie obozów sportowych, Zajęcia
sportowe, Szkolenia sportowe, Usługi sportowe, Wynajmowanie obiektów sportowych, Wynajem sprzętu sportowego,
Organizowanie zajęć sportowych i imprez sportowych, Organizowanie imprez sportowych, Przeprowadzanie imprez
sportowych, Organizowanie zajęć sportowych i zawodów
sportowych, Przygotowywanie imprez sportowych, Organizowanie zawodów sportowych i imprez sportowych, Organizowanie konkursów sportowych, Produkcja konkursów
sportowych, Organizacja imprez sportowych, Organizowanie zawodów sportowych, Produkcja imprez sportowych,
Szkolenia sędziów sportowych, Edukacja sportowa, Wynajem sprzętu sportowego i obiektów sportowych, Nauka
w zakresie sportu, Organizacja turniejów sportowych, Rezerwowanie obiektów sportowych, Usługi klubów sportowych,
Udostępnianie sprzętu sportowego, Prowadzenie zawodów
sportowych, Informacje na temat sportu, Zajęcia sportowe
i rekreacyjne, Zajęcia sportowe i kulturalne, Usługi sportowe
i kulturalne, Informacje dotyczące edukacji sportowej, Usługi rekreacyjne, Obozy rekreacyjne, Informacja o rekreacji,
Informacje o rekreacji, Oceanaria [rekreacja], Udostępnianie
sprzętu rekreacyjnego, Zapewnianie imprez rekreacyjnych,
Organizowanie zajęć rekreacyjnych, Usługi terenów rekreacyjnych, Usługi parków rekreacyjnych, Zapewnianie zajęć
rekreacyjnych, Organizacja zawodów rekreacyjnych, Udo(210)
(731)
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stępnianie terenów rekreacyjnych, Organizowanie turniejów
rekreacyjnych, Organizowanie imprez rekreacyjnych, Usługi informacyjne dotyczące rekreacji, Wynajmowanie koni
do rekreacji, Usługi informacji o rekreacji, Usługi w zakresie
rekreacji, Warsztaty do celów rekreacyjnych, Świadczenie
usług w dziedzinie rekreacji, Udzielanie informacji w dziedzinie rekreacji, Usługi agencji sprzedaży biletów online
do celów rozrywkowych, Usługi w zakresie nabywania biletów na imprezy rozrywkowe, Usługi w zakresie nabywania
biletów na imprezy sportowe, Usługi informacyjne w zakresie biletów na wydarzenia sportowe, Usługi kas biletowych,
Rezerwacja biletów na imprezy rozrywkowe, Rezerwacja
biletów na imprezy kulturalne, Usługi rezerwacji biletów i rezerwacji miejsc na wydarzenia sportowe, Usługi rezerwacji
biletów i rezerwacji miejsc na wydarzenia rozrywkowe, Usługi w zakresie dystrybucji i rezerwacji biletów na imprezy, Kursy instruktażowe, Szkolenie i instruktaż, Usługi edukacyjne
i instruktażowe, Prowadzenie kursów instruktażowych, Wypożyczanie materiałów instruktażowych, Zapewnianie kursów instruktażowych, Zapewnianie instruktażu związanego
z ćwiczeniami, Usługi w zakresie instruktażu sportowego,
Usługi edukacyjne i instruktażowe w zakresie sportu, Zapewnianie kursów instruktażowych dla młodych ludzi, Koncerty
muzyczne, Usługi koncertów muzycznych, Organizowanie
koncertów muzycznych, Organizacja rozrywek muzycznych,
Organizowanie widowisk muzycznych, Usługi festiwali muzycznych, Widowiska muzyczne, Zajęcia zorganizowane, dla
dzieci [rozrywka/edukacja], Usługi edukacyjne świadczone
dla dzieci, Usługi rozrywkowe świadczone dla dzieci, Świadczenie usług rozrywkowych dla dzieci, Usługi edukacyjne dla
dzieci w postaci grup zabaw, Zajęcia sportowe, Zajęcia sportowe i rekreacyjne, Zajęcia sportowe i kulturalne, 43 Usługi
w zakresie zapewniania obiektów na spotkania, Udostępnianie obiektów i sprzętu na konferencje, wystawy i spotkania,
Udostępnianie pomieszczeń na spotkania, Tymczasowe
zakwaterowanie, Rezerwacja zakwaterowania, Zapewnianie
zakwaterowania tymczasowego, Udostępnianie zakwaterowania tymczasowego, Obsługa zakwaterowania członków
organizacji, Organizowanie zakwaterowania dla wczasowiczów, Zakwaterowanie na pobyt czasowy, Usługi hotelowe, Informacja hotelowa, Rezerwacje hotelowe, Informacja
na temat hoteli, Rezerwacja zakwaterowania hotelowego,
Udzielanie informacji w zakresie hoteli, Udostępnianie miejsc
noclegowych w hotelach, Rezerwacje miejsc w hotelach, Rezerwacja zakwaterowania w hotelach, Organizowanie posiłków w hotelach, Wycena zakwaterowania w hotelach, Organizowanie zakwaterowania wakacyjnego, Organizowanie zakwaterowania w hotelach, Organizowanie zakwaterowania
na pobyt czasowy, Organizowanie i udostępnianie zakwaterowania tymczasowego, Domy turystyczne, Usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, Usługi zaopatrzenia w żywność,
Usługi zaopatrzenia w napoje, Usługi obiektów gościnnych
[posiłki i napoje], Dostarczanie posiłków do bezpośredniego spożycia, Usługi w zakresie przygotowywania posiłków,
Informacje i doradztwo w zakresie przygotowywania posiłków, Usługi w zakresie sprzedaży posiłków na wynos, Informowanie i porady w zakresie przygotowywania posiłków,
Udostępnianie obiektów na imprezy i tymczasowych biur
oraz pomieszczeń na posiedzenia, Imprezy firmowe [zapewnianie jedzenia i napojów], Udostępnianie pomieszczeń
i urządzeń do obsługi wydarzeń, udostępnianie biur, udostępnianie pomieszczeń na posiedzenia, Usługi kateringowe,
Usługi kateringowe obwoźne, Usługi kateringowe dla szkół,
Usługi kateringowe dla firm, Katering obejmujący żywność
i napoje dla instytucji, Usługi kateringowe w zakresie bufetów firmowych, Usługi kateringowe w zakresie zaopatrzenia
w żywność, Katering obejmujący żywność i napoje na ban-
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kiety, Usługi doradcze w dziedzinie kateringu obejmującego
żywność i napoje, Świadczenie usług kateringowych obejmujących żywność i napoje w obiektach na zjazdy, Świadczenie usług kateringowych obejmujących żywność i napoje w obiektach na targi i wystawy, Restauracje z grillem,
Imprezy firmowe [zapewnianie jedzenia i napojów], Usługi
cateringu specjalizującego się w ręcznym krojeniu szynki
podczas wesel i prywatnych imprez, Usługi cateringu specjalizującego się w ręcznym krojeniu szynki podczas targów,
degustacji i imprez publicznych.
(210) 542192
(220) 2022 04 20
(731) SOŁTYS ARTUR F.H. MEBLANDO, Elbląg
(540) (znak słowny)
(540) Meblando
(510), (511) 20 Meble, Meble domowe, Meble łączone, Meble skórzane, Meble tapicerowane, Meble sypialne, Meble
łazienkowe, Ławy [meble], Meble kuchenne, Komody [meble], Meble szkolne, Kredensy [meble], Meble ogrodowe,
Meble sklepowe, Meble antyczne, Zewnętrzne meble, Meble wypoczynkowe, Wózki [meble], Regały [meble], Toaletki
[meble], Siedzenia [meble], Gabloty [meble], Meble biurowe,
Kwietniki [meble], Konsole [meble], Meble drewniane, Skrzynie [meble], Nadmuchiwane meble, Pufy [meble], Meble
rattanowe, Meble trzcinowe, Szafy [meble], Stoły [meble],
Meble komputerowe, Półki [meble], Narożniki [meble], Barki
[meble], Ekrany [meble], Parawany [meble], Lustra [meble],
Półki wiszące [meble], Ściany działowe [meble], Meble modułowe [kombinowane], Meble wielofunkcyjne, Meble kempingowe, Szafki [meble], Meble metalowe i meble kempingowe, Stojaki wielofunkcyjne [meble], Meble do salonu, Półki
ścienne [meble], Stanowiska pracy [meble], Meble dla dzieci,
Meble dla niemowląt, Wysokie stołki [meble], Meble do przechowywania, Meble ogrodowe drewniane, Szafki metalowe
[meble], Meble zawierające łóżka, Sprzęt biurowy [meble],
Metalowe przesłony [meble], Trzyczęściowe komplety mebli [meble], Stojaki na wino [meble], Meble do wyposażenia
sklepów, Szafki na płyty [meble], Segmenty ścienne metalowe [meble], Szafki do komputerów [meble], Szafki do przechowywania [meble], Meble w stylu antycznym, Biurka, Ruchome biurka, Przenośne biurka, Moduły biurkowe, Biurka
i stoły, Biurka modułowe [meble], Biurka do celów biurowych,
Biurka z regulacją wysokości, Stojaki na biurka [meble], Niskie
biurka w stylu japońskim wazukue, Pulpity [biurka] do pracy
w pozycji stojącej, Stoły, Stoliki, Kredensy, toaletki, komody,
Szafki, Szafki łazienkowe, Szafki ścienne, Szafki kuchenne,
Szafki nocne, Kufry [szafki], Sofy, Sofy rozkładane, Sofy rozsuwane, Kanapy, Kanapo-tapczany, Krzesła, Krzesła składane,
Krzesła biurowe, Krzesła stołowe, Krzesła, fotele z ruchomym
oparciem, Wysokie krzesła dla dzieci, Fotele, Fotele biurowe,
Rozkładane fotele, Fotele wypoczynkowe, Fotele bujane,
35 Reklama, Promocja sprzedaży, Promocja sprzedaży dla
osób trzecich, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z meblami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z meblami domowymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z meblami
ogrodowymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z meblami modułowymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku
z meblami łączonymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z meblami wielofunkcyjnymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z meblami do wyposażenia sklepów, Usługi
sprzedaży detalicznej w związku z meblami szkolnymi,
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z meblami do salonu, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z meblami
kuchennymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z meblami łazienkowymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku
z meblami dla dzieci, Usługi sprzedaży detalicznej w związku
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z biurkami i stołami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku
z kredensami, toaletkami, komodami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z szafkami, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z kanapami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z sofami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z krzesłami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z fotelami, Usługi
sprzedaży hurtowej w związku z meblami, Usługi sprzedaży
hurtowej w związku z meblami domowymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z meblami ogrodowymi, Usługi
sprzedaży hurtowej w związku z meblami modułowymi,
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z meblami łączonymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z meblami wielofunkcyjnymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z meblami do wyposażenia sklepów, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku z meblami szkolnymi, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku z meblami do salonu, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku z meblami kuchennymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z meblami łazienkowymi, Usługi sprzedaży
hurtowej w związku z meblami dla dzieci, Usługi sprzedaży
hurtowej w związku z biurkami i stołami, Usługi sprzedaży
hurtowej w związku z kredensami, toaletkami, komodami,
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z szafkami, Usługi
sprzedaży hurtowej w związku z kanapami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z sofami, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku z krzesłami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku
z fotelami, 40 Obróbka drewna, Laminowanie drewna, Heblowanie drewna, Piłowanie drewna, Konserwowanie drewna, Laminowanie substytutów drewna, Ścinanie i obróbka
drewna, Konserwacja drewna [inna niż malowanie], Obróbka drewna środkami do konserwacji, Obróbka ciśnieniowa
drewna w celach konserwacyjnych, Udzielanie informacji
związanych z obróbką drewna, Wynajem maszyn i urządzeń
do obróbki drewna, Suszenie drewna w piecach, Usługi stolarskie, Stolarstwo meblowe, Usługi stolarskie [wytwarzanie
na zamówienie wyrobów stolarskich], Stolarstwo [produkcja
na zamówienie], Stolarstwo meblowe, Profilowanie mebli,
Zabezpieczanie przed płomieniami mebli, Usuwanie powłok
z mebli, Produkcja mebli na zamówienie, Produkcja mebli
na zamówienie i według specyfikacji osób trzecich, Zabiegi na zbutwiałe drewno, Usuwanie zewnętrznych warstw
z przedmiotów drewnianych, Usługi informacyjne w zakresie przetwarzania materiałów, Tartaki, heblowanie [tartak],
Heblowanie [tartak], Piłowanie [tartak], Usługi tartaków, Pikowanie na zamówienie, Wyrób produktów na zamówienie,
Wytwarzanie na zamówienie prefabrykowanych elementów
konstrukcyjnych, Produkcja na zamówienie narzędzi dla
osób trzecich, Składanie materiałów na zamówienie dla osób
trzecich.
(210)
(731)
(540)
(540)

542196
(220) 2022 04 21
GOSTOMCZYK MARTA, Kwidzyn
(znak słowno-graficzny)
SŁUCH MEDICA

(531) 01.15.23, 26.11.13, 27.05.01, 27.05.08, 27.05.17, 29.01.12
(510), (511) 44 Dopasowywanie aparatów słuchowych, Badanie słuchu, Doradztwo związane z badaniem słuchu, Usługi w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi.
(210) 542197
(220) 2022 04 20
(731) GĘDZIOROWSKI BARTOSZ, Warszawa
(540) (znak słowny)
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(540) SPIRE CLINIC
(510), (511) 44 Usługi kosmetycznej pielęgnacji ciała, Usługi
salonów fryzjersko-kosmetycznych, Usługi chirurgii kosmetycznej i plastycznej, Usługi w zakresie porad kosmetycznych, Nakładanie produktów kosmetycznych na ciało, Usługi
klinik chirurgii kosmetycznej i plastycznej, Zabiegi kosmetyczne na ciało, twarz i włosy, Kosmetyczne zabiegi laserowe skóry, Usługi zabiegów kosmetycznych na twarz i ciało,
Zabiegi pielęgnacji urody, Doradztwo w zakresie urody, Doradztwo w dziedzinie pielęgnacji ciała i urody.
542200
(220) 2022 04 20
MERITUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MERITUM
(210)
(731)

(531) 26.11.03, 27.05.01
(510), (511) 37 Usługi doradztwa w zakresie budowy budynków, Budownictwo, Budowa nieruchomości [budownictwo], Budowa fundamentów, Budowa podłóg, Budowa
pomieszczeń, Budowa domów, Budowa przybudówek,
Budowa kuchni, Budowa ścian, Budowa biur, Budowanie
nieruchomości, Nadzór budowlany, Budowanie domów,
Informacja budowlana, Usługi budowlane, Budownictwo
mieszkaniowe, Budownictwo komercyjne, Budowa części
budynków, Budowa fundamentów budynków, Budowa
bloków mieszkalnych, Budowa nieruchomości mieszkalnych, Wyrównywanie terenu budowy, Usługi zarządzania
budową, Budowa ścianek działowych, Budowa budynków wielorodzinnych, Usługi doradztwa budowlanego,
Doradztwo inżynieryjne [budownictwo], Wynajem narzędzi budowlanych, Wypożyczanie maszyn budowlanych,
Udzielanie informacji budowlanych, Budowa budynków
na zamówienie, Budowa domów na zamówienie, Nadzór
budowlany na miejscu, Usługi budowlane i konstrukcyjne,
Nadzór nad budowaniem konstrukcji, Naprawa i konserwacja rusztowań budowlanych oraz platform budowlanych,
Budowa budynków mieszkalnych i komercyjnych, Budowa
ścian działowych we wnętrzach, Budowa stoisk i sklepów
targowych, Budowa z zastosowaniem ciężkiego sprzętu,
Budowa budynków produkcyjnych i przemysłowych, Montaż instalacji na placach budowy, Usługi budowlane i naprawy budynków, Instalacja narzędzi na placach budowy,
Usługi doradcze w zakresie budowania, Naprawa lub konserwacja sprzętu budowlanego, Wypożyczanie urządzeń
stosowanych w budownictwie, Doradztwo dotyczące
budownictwa mieszkalnego i budynków, Zabezpieczanie
budynków przed wilgocią podczas ich budowy, Wciąganie
maszyn związanych z instalacją, naprawą i budownictwem,
Usługi odnawiania mieszkań, Wznoszenie obszarów mieszkalnych, Budowa prywatnych budynków mieszkalnych,
Konstruowanie budynków mieszkalnych i handlowych, Naprawa i konserwacja budynków mieszkalnych, Usługi budowlane w zakresie budynków mieszkalnych, Instalowanie
osprzętu i akcesoriów w pomieszczeniach mieszkalnych,
Malowanie domów, Usługi malowania domów.
(210)
(731)

542202
(220) 2022 04 20
MERITUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin

Nr ZT20/2022

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MegaKot

(531) 03.01.06, 26.01.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 25 Akcesoria na szyję, Nakrycia głowy, Obuwie,
Odzież, Skórzane nakrycia głowy, Daszki [nakrycia głowy],
Czapki [nakrycia głowy], Czepki damskie [nakrycia głowy],
Daszki przeciwsłoneczne [nakrycia głowy], Sportowe nakrycia głowy [inne niż kaski], Golfy [odzież], Chusty [odzież],
Odzież dziana, Bliźniaki [odzież], Swetry [odzież], Odzież codzienna, Poszetki [odzież], Szorty [odzież], Sztormiaki [odzież],
Odzież futrzana, Daszki [odzież], Kaptury [odzież], Mufki
[odzież], Woalki, welony [odzież], Opaski na głowę [odzież],
Topy [odzież], Odzież wieczorowa, Odzież skórzana, Szaliki
[odzież], Odzież damska, Odzież tkana, Body [odzież], Odzież
wełniana, Odzież pluszowa, Odzież lniana, Odzież jedwabna,
Odzież dziewczęca, Odzież kaszmirowa, Kurtki [odzież], Paski
[odzież], Dzianina [odzież], Kombinezony [odzież], Gabardyna [odzież], Futra [odzież], Odzież wierzchnia dla pań, Odzież
wierzchnia dla kobiet, Zestawy typu „bliźniak” [odzież], Pulowery bez rękawów [odzież], Dolne części ubrań [odzież],
Kurtki jako odzież sportowa, Duże luźne kaptury [odzież],
Ocieplacze na ręce [odzież], Odzież z imitacji skóry, Garnitury
w sportowym stylu, Gorsety [odzież, wyroby gorseciarskie],
Komplety odzieżowe ze spodenkami, Odzież męska, damska
i dziecięca, Odzież wierzchnia na złe warunki pogodowe, Sukienki damskie, Letnie sukienki, Skórzane sukienki, Sukienki
skórzane, Cheongsams jako chińskie sukienki, Luźne sukienki
ciążowe, Sukienki ciążowe, Damskie sukienki na uroczystości,
Luźne sukienki o prostym kroju, Koszule, Koszule codzienne,
Koszule sportowe, Koszule zapinane, Koszule eleganckie,
Tkane koszule, Koszule ciążowe, Koszule sztruksowe, Koszulki
polo, Koszule z kołnierzykiem, Koszule z dzianiny, Szerokie
koszule wierzchnie, Koszule z golfem, Koszulki bez rękawów,
Koszulki z nadrukami, Koszule niezapięte pod szyją, Koszule
z długimi rękawami, Koszule z krótkimi rękawami, Koszulki
z krótkim rękawem, Okrycia [narzutki] nakładane na koszule
nocne, Koszule hawajskie z guzikami z przodu, Spodnie,
Spódnico-spodnie, Spódnica-spodnie, Spódnice, Eleganckie
spodnie, Spodnie sztruksowe, Spodnie skórzane, Spodnie
ciążowe, Bryczesy [spodnie], Spodnie [nieformalne], Krótkie
spodnie, Spodnie dresowe, Spódnice golfowe, Spódnico-spodenki, Spódniczki baletowe, Taśmy do spodni pod stopy,
Spodnie pumpy [alladynki], Spodnie ze stretchu, Kostiumy
ze spódnicą, Spodniumy [kostiumy ze spodniami dla kobiet],
Spodnie do kolan [bryczesy], Męskie i damskie kurtki, płaszcze, spodnie i kamizelki, Garnitury typu zoot suit [z workowatymi spodniami i długą, szeroką w ramionach marynarką],
Kombinezony, Żakiety z dzianiny, Swetry, Swetry rozpinane,
Swetry polo, Swetry marynarskie, Swetry z golfem, Swetry
bez rękawów, Swetry z półgolfem, Swetry z okrągłym wykończeniem przy szyi, Płaszcze, Płaszcze skórzane, Płaszcze
wieczorowe, Płaszcze plażowe, Płaszcze futrzane, Peleryny
[płaszcze], Płaszcze damskie, Płaszcze kąpielowe, Płaszcze zimowe, Płaszcze przeciwdeszczowe, Grube płaszcze, Płaszcze
z bawełny, Krótkie płaszcze [do samochodu], Płaszcze i kurtki
futrzane, Kurtki, Kurtki skórzane, Kurtki budrysówki, Kurtki
dżinsowe, Kurtki dresowe, Długie kurtki, Kurtki futrzane, Kurtki puchowe, Kurtki narciarskie, Kurtki bluzy, Grube kurtki,
Ocieplane kurtki, Kurtki wierzchnie, Kurtki dwustronne, Kurtki
pilotki, Kurtki sportowe, Krótkie kurtki cieple, Ciepłe kurtki robocze, Kurtki z rękawami, Kurtki bez rękawów, Kurtki prze-
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ciwdeszczowe z kapturem, Krótkie luźne kurtki do pasa,
Dwurzędowe kurtki marynarskie [bosmanki], Kurtki z kapturem chroniące przed zimnem i wiatrem, Apaszki [chustki],
Chustki [apaszki], Chustki na głowę, Czapki wełniane, Czapki
futrzane, Czapki bejsbolówki, Czapki dziane, Czapki z pomponem, Czapki bez daszków, Czapki z daszkiem, Czapki
ze sztucznego futra, Kapelusze, Kapelusze przeciwsłoneczne, Kapelusze plażowe, Kapelusze futrzane, Kapelusze słomkowe, Toczki [kapelusze], Cylindry [kapelusze], Modne kapelusze, Szale-tuby, Chusty, szale na głowę, Szale, Szaliki, Kaszmirowe szale, Szaliki jedwabne, Szale i etole, Długie szale
damskie, Szale [tylko z trykotu], Szale i chusty na głowę, Szaliki do zawijania wokół szyi, Bolerka, Spodnie dziecięce, Buty
dziecięce, Wyprawki dziecięce [odzież], Majtki dziecięce
[odzież], Kostiumy do użytku podczas dziecięcych zabaw
przebieranych, Obuwie robotnicze, Obuwie wojskowe, Obuwie piłkarskie, Obuwie gimnastyczne, Tenisówki [obuwie],
Obuwie lekkoatletyczne, Obuwie sportowe, Obuwie przeciwdeszczowe, Obuwie codzienne, Obuwie damskie, Obuwie gumowe, Obuwie wspinaczkowe, Balerinki [obuwie],
Obuwie plażowe, Wkładki [obuwie], Obuwie rekreacyjne,
Obuwie na polowania, Obuwie do golfa, Obuwie do wspinaczki, Obuwie dla mężczyzn, Obuwie codziennego użytku,
Obuwie dla kobiet, Obuwie dla niemowląt, Obuwie do uprawiania sportów, Obuwie do łowienia ryb, Obuwie wykonane
z drewna, Obuwie na plażę, Obuwie wykonane z winylu,
Obuwie dla rybaków, Obuwie inne niż sportowe, Kalosze
[wkładane na obuwie], Obuwie męskie i damskie, Buty treningowe [obuwie sportowe], Obuwie [z wyjątkiem obuwia
ortopedycznego], Buty tenisowe [obuwie sportowe], Pasy
do obuwia łączące podeszwę z cholewką [obuwie pasowe],
Obuwie do celów rekreacji, Obuwie, Rękawiczki [odzież],
Odzież męska, damska i dziecięca, 35 Reklama, Reklama
i usługi reklamowe, Reklama na billboardach elektronicznych, Promowanie [reklama] działalności gospodarczej, Reklama typu „płać za kliknięcie”, Reklama biznesowych stron
internetowych, Gromadzenie informacji związanych z reklamą, Udzielanie informacji związanych z reklamą, Kompilacja
statystyk związanych z reklamą, Reklama za pomocą marketingu bezpośredniego, Rozpowszechnianie danych związanych z reklamą, Reklama poprzez wszystkie publiczne środki
komunikacji, Reklama w czasopismach, broszurach i gazetach, Reklama w Internecie dla osób trzecich, Reklama w prasie popularnej i profesjonalnej, Reklama online poprzez komputerowe sieci komunikacyjne, Reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, Reklama online za pośrednictwem komputerowej sieci komunikacyjnej, Reklama za pośrednictwem mediów elektronicznych, w szczególności Internetu, Usługi w zakresie tworzenia marki (reklama i promocja), Promocja, reklama i marketing stron internetowych on-line, Usługi reklamowe, w tym reklama on-line w sieci komputerowej, Administrowanie dotyczące marketingu, Administrowanie konkursami w celach reklamowych, Agencje reklamowe, Agencja public relations, Analizy odbioru reklamy,
Analizy w zakresie reklamy, Analiza reakcji na reklamę i badania rynkowe, Analiza odbioru reklamy, Aktualizowanie informacji reklamowych w komputerowej bazie danych, Analiza
świadomości społecznej w dziedzinie reklamy, Badanie rynku, Doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie reklamy, marketingu i promocji, Dostarczanie biznesowych informacji
marketingowych, Dostarczanie informacji marketingowych,
Dostarczanie informacji marketingowej, Dostarczanie informacji marketingowych za pośrednictwem stron internetowych, Dostarczanie informacji na temat reklamy, Działalność
reklamowa, w szczególności w dziedzinie sieci telematycznych i telefonicznych, Marketing internetowy, Marketing
opierający się na współpracy z influencerem [influencer mar-
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keting], Kampanie marketingowe, Informacja marketingowa,
Produkcja materiałów reklamowych, Plakaty reklamowe [rozlepianie], Promocja sprzedaży, Promocja sprzedaży dla osób
trzecich, Promowanie działalności gospodarczej, Promowanie towarów i usług osób trzecich za pośrednictwem reklam
na stronach internetowych, Promowanie towarów i usług
osób trzecich poprzez reportaże reklamowe, Przygotowywanie reklam dla osób trzecich, Przygotowywanie reklam,
Przygotowywanie planów marketingowych, Przygotowywanie prezentacji w celach reklamowych, Przygotowywanie
materiałów reklamowych, Przygotowywanie kampanii reklamowych, Przygotowywanie i umieszczanie reklam na rzecz
osób trzecich, Przygotowywanie i umieszczanie reklam zewnętrznych na rzecz osób trzecich, Przygotowywanie i rozmieszczanie reklam, Przygotowywanie ulotek reklamowych,
Przygotowywanie reklam na zamówienie dla osób trzecich,
Reklama i marketing, Publikacja reklam, Publikacja treści reklamowych, Teksty (tworzenie reklamowych i sponsorowanych -), Rozwój planu marketingowego, Reklamy radiowe
i telewizyjne, Reklamy telewizyjne, Usługi agencji marketingowych, Umieszczanie reklam, Usługi marketingowe, Usługi
informacyjne dotyczące reklamy, Usługi merchandisingu,
Usługi marketingu bezpośredniego, Usługi reklamowe i promocyjne, Usługi reklamowe i marketingowe, Usługi reklamowe, promocyjne i public relations, Usługi reklamy graficznej,
Usługi w zakresie publikowania tekstów reklamowych, Usługi
w zakresie promocji, Usługi w zakresie reklamy, Wyświetlanie
reklam dla osób trzecich, Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w zakresie następujących towarów: ozdobne wpinki
do klapy, breloczki do kluczy, breloczki do kluczy [ozdoby],
breloczki metalowe do kluczy, długopisy kolorowe, kolorowe długopisy, podstawki na długopisy i ołówki, podstawki
do długopisów i ołówków, plakaty reklamowe, plakaty z kartonu, plakaty wykonane z papieru, notesy, kieszonkowe notesy, notesy kieszonkowe, notatniki [notesy], notesy [artykuły
papiernicze], torby podróżne na buty, torby na odzież sportową, kubki wykonane z ceramiki, kubki podróżne, kubki plastikowe, kubki z uchem, nie z metali szlachetnych, kubki wykonane z tworzyw sztucznych, torby płócienne do przechowywania, t-shirty z krótkim rękawem, koszule codzienne, koszulki bez rękawów, koszulki dla dzieci, koszule z krótkimi rękawami, koszulki z krótkim rękawem, koszulki polo z dzianiny,
komplety koszulek i spodenek, odzież, topy [odzież], szaliki
rurkowe (kominy) na szyję, czapki wełniane, czapki sportowe,
czapki bejsbolówki, smycze [paski] do noszenia, pamięć USB
[pendrive], biurowe artykuły papiernicze.
542212
(220) 2022 04 20
MERITUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin
(540) (znak słowny)
(540) MEGAKOT
(510), (511) 25 Akcesoria na szyję, Nakrycia głowy, Obuwie,
Odzież, Skórzane nakrycia głowy, Daszki [nakrycia głowy],
Czapki [nakrycia głowy], Czepki damskie [nakrycia głowy],
Daszki przeciwsłoneczne [nakrycia głowy], Sportowe nakrycia głowy [inne niż kaski], Golfy [odzież], Chusty [odzież],
Odzież dziana, Bliźniaki [odzież], Swetry [odzież], Odzież codzienna, Poszetki [odzież], Szorty [odzież], Sztormiaki
[odzież], Odzież futrzana, Daszki [odzież], Kaptury [odzież],
Mufki [odzież], Woalki, welony [odzież], Opaski na głowę
[odzież], Topy [odzież], Odzież wieczorowa, Odzież skórzana, Szaliki [odzież], Odzież damska, Odzież tkana, Body
[odzież], Odzież wełniana, Odzież pluszowa, Odzież lniana,
Odzież jedwabna, Odzież dziewczęca, Odzież kaszmirowa,
Kurtki [odzież], Paski [odzież], Dzianina [odzież], Kombinezo(210)
(731)
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ny [odzież], Gabardyna [odzież], Futra [odzież], Odzież
wierzchnia dla pań, Odzież wierzchnia dla kobiet, Zestawy
typu „bliźniak” [odzież], Pulowery bez rękawów [odzież],
Dolne części ubrań [odzież], Kurtki jako odzież sportowa,
Duże luźne kaptury [odzież], Ocieplacze na ręce [odzież],
Odzież z imitacji skóry, Garnitury w sportowym stylu, Gorsety [odzież, wyroby gorseciarskie], Komplety odzieżowe
ze spodenkami, Odzież męska, damska i dziecięca, Odzież
wierzchnia na złe warunki pogodowe, Sukienki damskie,
Letnie sukienki, Skórzane sukienki, Sukienki skórzane, Cheongsams jako chińskie sukienki, Luźne sukienki ciążowe,
Sukienki ciążowe, Damskie sukienki na uroczystości, Luźne
sukienki o prostym kroju, Koszule, Koszule codzienne, Koszule sportowe, Koszule zapinane, Koszule eleganckie, Tkane koszule, Koszule ciążowe, Koszule sztruksowe, Koszulki
polo, Koszule z kołnierzykiem, Koszule z dzianiny, Szerokie
koszule wierzchnie, Koszule z golfem, Koszulki bez rękawów, Koszulki z nadrukami, Koszule niezapięte pod szyją,
Koszule z długimi rękawami, Koszule z krótkimi rękawami,
Koszulki z krótkim rękawem, Okrycia [narzutki] nakładane
na koszule nocne, Koszule hawajskie z guzikami z przodu,
Spodnie, Spódnico-spodnie, Spódnica-spodnie, Spódnice,
Eleganckie spodnie, Spodnie sztruksowe, Spodnie skórzane, Spodnie ciążowe, Bryczesy [spodnie], Spodnie [nieformalne], Krótkie spodnie, Spodnie dresowe, Spódnice golfowe, Spódnico-spodenki, Spódniczki baletowe, Taśmy
do spodni pod stopy, Spodnie pumpy [alladynki], Spodnie
ze stretchu, Kostiumy ze spódnicą, Spodniumy [kostiumy
ze spodniami dla kobiet], Spodnie do kolan [bryczesy], Męskie i damskie kurtki, płaszcze, spodnie i kamizelki, Garnitury
typu zoot suit [z workowatymi spodniami i długą, szeroką
w ramionach marynarką], Kombinezony, Żakiety z dzianiny,
Swetry, Swetry rozpinane, Swetry polo, Swetry marynarskie,
Swetry z golfem, Swetry bez rękawów, Swetry z półgolfem,
Swetry z okrągłym wykończeniem przy szyi, Płaszcze, Płaszcze skórzane, Płaszcze wieczorowe, Płaszcze plażowe, Płaszcze futrzane, Peleryny [płaszcze], Płaszcze damskie, Płaszcze
kąpielowe, Płaszcze zimowe, Płaszcze przeciwdeszczowe,
Grube płaszcze, Płaszcze z bawełny, Krótkie płaszcze [do samochodu], Płaszcze i kurtki futrzane, Kurtki, Kurtki skórzane,
Kurtki budrysówki, Kurtki dżinsowe, Kurtki dresowe, Długie
kurtki, Kurtki futrzane, Kurtki puchowe, Kurtki narciarskie,
Kurtki bluzy, Grube kurtki, Ocieplane kurtki, Kurtki wierzchnie, Kurtki dwustronne, Kurtki pilotki, Kurtki sportowe, Krótkie kurtki cieple, Ciepłe kurtki robocze, Kurtki z rękawami,
Kurtki bez rękawów, Kurtki przeciwdeszczowe z kapturem,
Krótkie luźne kurtki do pasa, Dwurzędowe kurtki marynarskie [bosmanki], Kurtki z kapturem chroniące przed zimnem
i wiatrem, Apaszki [chustki], Chustki [apaszki], Chustki
na głowę, Czapki wełniane, Czapki futrzane, Czapki bejsbolówki, Czapki dziane, Czapki z pomponem, Czapki bez
daszków, Czapki z daszkiem, Czapki ze sztucznego futra,
Kapelusze, Kapelusze przeciwsłoneczne, Kapelusze plażowe, Kapelusze futrzane, Kapelusze słomkowe, Toczki [kapelusze], Cylindry [kapelusze], Modne kapelusze, Szale-tuby,
Chusty, szale na głowę, Szale, Szaliki, Kaszmirowe szale, Szaliki jedwabne, Szale i etole, Długie szale damskie, Szale [tylko z trykotu], Szale i chusty na głowę, Szaliki do zawijania
wokół szyi, Bolerka, Spodnie dziecięce, Buty dziecięce, Wyprawki dziecięce [odzież], Majtki dziecięce [odzież], Kostiumy do użytku podczas dziecięcych zabaw przebieranych,
Obuwie robotnicze, Obuwie wojskowe, Obuwie piłkarskie,
Obuwie gimnastyczne, Tenisówki [obuwie], Obuwie lekkoatletyczne, Obuwie sportowe, Obuwie przeciwdeszczowe,
Obuwie codzienne, Obuwie damskie, Obuwie gumowe,
Obuwie wspinaczkowe, Balerinki [obuwie], Obuwie plażowe, Wkładki [obuwie], Obuwie rekreacyjne, Obuwie na po-

Nr ZT20/2022

lowania, Obuwie do golfa, Obuwie do wspinaczki, Obuwie
dla mężczyzn, Obuwie codziennego użytku, Obuwie dla
kobiet, Obuwie dla niemowląt, Obuwie do uprawiania
sportów, Obuwie do łowienia ryb, Obuwie wykonane
z drewna, Obuwie na plażę, Obuwie wykonane z winylu,
Obuwie dla rybaków, Obuwie inne niż sportowe, Kalosze
[wkładane na obuwie], Obuwie męskie i damskie, Buty treningowe [obuwie sportowe], Obuwie [z wyjątkiem obuwia
ortopedycznego], Buty tenisowe [obuwie sportowe], Pasy
do obuwia łączące podeszwę z cholewką [obuwie pasowe],
Obuwie do celów rekreacji, Obuwie, Rękawiczki [odzież],
Odzież męska, damska i dziecięca, 35 Reklama, Reklama
i usługi reklamowe, Reklama na billboardach elektronicznych, Promowanie [reklama] działalności gospodarczej, Reklama typu „płać za kliknięcie”, Reklama biznesowych stron
internetowych, Gromadzenie informacji związanych z reklamą, Udzielanie informacji związanych z reklamą, Kompilacja
statystyk związanych z reklamą, Reklama za pomocą marketingu bezpośredniego, Rozpowszechnianie danych związanych z reklamą, Reklama poprzez wszystkie publiczne
środki komunikacji, Reklama w czasopismach, broszurach
i gazetach, Reklama w Internecie dla osób trzecich, Reklama
w prasie popularnej i profesjonalnej, Reklama online poprzez komputerowe sieci komunikacyjne, Reklama online
za pośrednictwem sieci komputerowej, Reklama online
za pośrednictwem komputerowej sieci komunikacyjnej, Reklama za pośrednictwem mediów elektronicznych,
w szczególności Internetu, Usługi w zakresie tworzenia
marki (reklama i promocja), Promocja, reklama i marketing
stron internetowych on-line, Usługi reklamowe, w tym reklama on-line w sieci komputerowej, Administrowanie dotyczące marketingu, Administrowanie konkursami w celach
reklamowych, Agencje reklamowe, Agencja public relations, Analizy odbioru reklamy, Analizy w zakresie reklamy,
Analiza reakcji na reklamę i badania rynkowe, Analiza odbioru reklamy, Aktualizowanie informacji reklamowych
w komputerowej bazie danych, Analiza świadomości społecznej w dziedzinie reklamy, Badanie rynku, Doradztwo,
konsultacje i pomoc w zakresie reklamy, marketingu i promocji, Dostarczanie biznesowych informacji marketingowych, Dostarczanie informacji marketingowych, Dostarczanie informacji marketingowej, Dostarczanie informacji marketingowych za pośrednictwem stron internetowych, Dostarczanie informacji na temat reklamy, Działalność reklamowa, w szczególności w dziedzinie sieci telematycznych
i telefonicznych, Marketing internetowy, Marketing opierający się na współpracy z influencerem [influencer marketing], Kampanie marketingowe, Informacja marketingowa,
Produkcja materiałów reklamowych, Plakaty reklamowe
[rozlepianie], Promocja sprzedaży, Promocja sprzedaży dla
osób trzecich, Promowanie działalności gospodarczej, Promowanie towarów i usług osób trzecich za pośrednictwem
reklam na stronach internetowych, Promowanie towarów
i usług osób trzecich poprzez reportaże reklamowe, Przygotowywanie reklam dla osób trzecich, Przygotowywanie
reklam, Przygotowywanie planów marketingowych, Przygotowywanie prezentacji w celach reklamowych, Przygotowywanie materiałów reklamowych, Przygotowywanie
kampanii reklamowych, Przygotowywanie i umieszczanie
reklam na rzecz osób trzecich, Przygotowywanie i umieszczanie reklam zewnętrznych na rzecz osób trzecich, Przygotowywanie i rozmieszczanie reklam, Przygotowywanie
ulotek reklamowych, Przygotowywanie reklam na zamówienie dla osób trzecich, Reklama i marketing, Publikacja
reklam, Publikacja treści reklamowych, Tworzenie tekstów
reklamowych i sponsorowanych, Rozwój planu marketingowego, Reklamy radiowe i telewizyjne, Reklamy telewizyj-
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ne, Usługi agencji marketingowych, Umieszczanie reklam,
Usługi marketingowe, Usługi informacyjne dotyczące reklamy, Usługi merchandisingu, Usługi marketingu bezpośredniego, Usługi reklamowe i promocyjne, Usługi reklamowe
i marketingowe, Usługi reklamowe, promocyjne i public relations, Usługi reklamy graficznej, Usługi w zakresie publikowania tekstów reklamowych, Usługi w zakresie promocji,
Usługi w zakresie reklamy, Wyświetlanie reklam dla osób
trzecich, Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w zakresie
następujących towarów: ozdobne wpinki do klapy, breloczki do kluczy, breloczki do kluczy [ozdoby], breloczki metalowe do kluczy, długopisy kolorowe, kolorowe długopisy,
podstawki na długopisy i ołówki, podstawki do długopisów
i ołówków, plakaty reklamowe, plakaty z kartonu, plakaty
wykonane z papieru, notesy, kieszonkowe notesy, notesy
kieszonkowe, notatniki [notesy], notesy [artykuły papiernicze], torby podróżne na buty, torby na odzież sportową,
kubki wykonane z ceramiki, kubki podróżne, kubki plastikowe, kubki z uchem, nie z metali szlachetnych, kubki wykonane z tworzyw sztucznych, torby płócienne do przechowywania, t-shirty z krótkim rękawem, koszule codzienne,
koszulki bez rękawów, koszulki dla dzieci, koszule z krótkimi
rękawami, koszulki z krótkim rękawem, koszulki polo z dzianiny, komplety koszulek i spodenek, odzież, topy [odzież],
szaliki rurkowe (kominy) na szyję, czapki wełniane, czapki
sportowe, czapki bejsbolówki, smycze [paski] do noszenia,
pamięć USB [pendrive], biurowe artykuły papiernicze.
542215
(220) 2022 04 21
LOOD IS GOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) Kocoorek
(510), (511) 29 Batony na bazie orzechów i owoców, Desery mleczne, Desery owocowe, Jogurt, Koktajle na bazie
mleka i jogurtu, Masło orzechowe, Napoje na bazie mleka i jogurtu, Owoce mrożone, Orzechy jadalne, Orzechy
przetworzone, Pasty orzechowe, Przekąski na bazie owoców, Przekąski na bazie orzechów, Przetwory owocowe,
30 Batoniki, Batony energetyczne, Batony zbożowe, Ciasta, Ciasteczka, Cukierki, Czekolada, Herbata, Kakao, Kawa,
Lody spożywcze, Lody spożywcze w proszku, Lód naturalny lub sztuczny, Mrożony jogurt (lody spożywcze), Musy
czekoladowe, Musy deserowe, Musy owocowe (sosy), Napoje na bazie herbaty, Napoje na bazie czekolady, Napoje
na bazie kakao, Napoje na bazie kawy, Słodycze, Środki
wiążące do lodów spożywczych, Sorbety, Substytuty lodów, Wyroby cukiernicze, 35 Usługi handlu detalicznego
żywności lub napojów, Usługi handlu detalicznego lodów, Usługi handlu detalicznego pojemników na żywność lub napoje, Usługi handlu detalicznego w odniesieniu do oprogramowania komputerowego, Usługi handlu detalicznego w odniesieniu do aplikacji mobilnych,
43 Kawiarnie, Lodziarnie, Usługi mobilnych kawiarni, Usługi mobilnych lodziarni, Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, Obwoźne
usługi zaopatrzenia w żywność i napoje.

(210)
(731)
(540)
(540)
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542226
(220) 2022 04 21
SOBOLEWSKA MAŁGORZATA, Kraków
(znak słowno-graficzny)
Bold Gerda

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 Drukowane książki, czasopisma, gazety i inne
media papierowe.
542227
(220) 2022 04 21
TOMCZYK MICHAŁ BO CHENEK
PIEKARNIA RZEMIEŚLNICZA, Olsztyn
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BO CHENEK naturalnie na zakwasie
(210)
(731)

(210)
(731)

(210) 542223
(220) 2022 04 21
(731) CYGAN KAMIL, Krościenko Wyżne
(540) (znak słowny)
(540) Jaskinia Handlu
(510), (511) 35 Pozyskiwanie danych do komputerowych
baz danych, Ogłoszenia drobne.

(531)

05.07.02, 08.01.01, 08.01.04, 26.13.01, 27.01.06, 27.05.01,
29.01.13
(510), (511) 5 Pieczywo dla diabetyków, 7 Maszyny do formowania chleba, 21 Kosze na chleb, Kosze na chleb
do użytku domowego, Pojemniki do chleba, 30 Chleb
i bułki.
542228
(220) 2022 04 21
FARMAK INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Venapertan
(510), (511) 5 Leki dla ludzi, Preparaty farmaceutyczne.

(210)
(731)

542229
(220) 2022 04 21
FARMAK INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Zali
(510), (511) 5 Leki dla ludzi, Leki przeciwzakrzepowe, Preparaty farmaceutyczne do leczenia cukrzycy, Leki sercowo-naczyniowe do stosowania w leczeniu nadciśnienia
tętniczego, Preparaty farmaceutyczne do leczenia nadciśnienia, Leki stosowane w prewencji, leczeniu, zapobieganiu nawrotom żylnych incydentów zakrzepowo-zatorowych.
(210)
(731)

(210) 542231
(220) 2022 04 21
(731) Swiss Pharma International AG, Zurych, CH
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) tadalafil maxigra 36h

(531) 27.05.01, 24.15.01, 19.13.21, 29.01.14, 26.04.02
(510), (511) 5 Preparaty farmaceutyczne i medyczne, Środki
sanitarne do celów medycznych, Dietetyczna żywność, Suplementy diety dla ludzi.
(210) 542244
(220) 2022 04 21
(731) ZAORSKI RAFAŁ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Cebullion
(510), (511) 9 Aplikacje komputerowe do pobrania, Aplikacje
mobilne, Programy komputerowe, Oprogramowanie komputerowe, Programy komputerowe [oprogramowanie
do pobrania], Programy komputerowe nagrane, Programy
i oprogramowanie do mobilnych urządzeń komunikacyjnych, Oprogramowanie gier komputerowych do pobrania,
Oprogramowanie gier komputerowych, nagrane, Oprogramowanie komputerowych wygaszaczy ekranu, nagrane lub
do pobrania, Platformy oprogramowania komputerowego,
nagrane lub do pobrania, Oprogramowanie komputerowe
do obsługi bankowości elektronicznej, obsługi transakcji walutowych, transakcji finansowych, transakcji w kryptowalutach, Oprogramowanie do pobrania w dziedzinie walut wirtualnych, walut cyfrowych, kryptowalut i tokenów, Waluta
wirtualna, Waluta cyfrowa, Kryptowaluta, Tokeny, Tokeny
bezpieczeństwa [urządzenia szyfrujące], Klucze kryptograficzne do pobrania do otrzymywania i wydawania kryptowaluty, Nagrania cyfrowe, Nagrania muzyczne, Nagrania wideo,
Nagrania multimedialne, Nagrania wideo z filmami, Nagrania, 16 Książki, Wydawnictwa encyklopedyczne i słownikowe, Broszury, Czasopisma, Gazety, Periodyki, Kalendarze, Materiały do nauczania, Materiały szkoleniowe, Katalogi, Fotografie, Materiały biurowe, 25 Ubrania, Nakrycia głowy, Obuwie, 35 Reklama, Reklama online za pośrednictwem sieci
komputerowej, Agencje reklamowe, Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, Marketing internetowy, Marketing
w ramach wydawania oprogramowania, Produkcja filmów
reklamowych, Zapewnianie recenzji użytkowników w celach
handlowych lub reklamowych, Zapewnianie rankingów
użytkowników w celach handlowych lub reklamowych, Zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, Usługi w zakresie wywiadu rynkowego, Usługi badania rynku i opinii publicznej, Usługi pośrednictwa biznesowego dotyczące kontaktowania ze sobą
potencjalnych inwestorów prywatnych z przedsiębiorcami
potrzebującymi finansowania, Usługi handlu detalicznego
online w zakresie muzyki i filmów nagranych oraz do pobrania, Sporządzanie indeksów informacji do celów handlo-
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wych lub reklamowych, Indeksowanie stron internetowych
w celach handlowych lub reklamowych, Komputerowe zarządzanie plikami, Usługi doradcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą, Usługi doradztwa w zakresie działalności
gospodarczej, Doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, Dostarczanie informacji
dotyczących kontaktów handlowych i biznesowych, Pośrednictwo w zakresie transakcji handlowych, Usługi konsultacji
biznesowych dotyczące rynków walutowych, walut wirtualnych, walut cyfrowych, tokenów, kryptowalut i systemu
blockchain, Udostępnianie informacji biznesowych w dziedzinie tokenów, walut wirtualnych, walut cyfrowych, kryptowalut i systemu blockchain, Usługi marketingowe w zakresie
funkcjonowania technologii blockchain, Analizy kosztów,
Analizy rynkowe, Ekonomiczne prognozy, Wyszukiwanie dla
osób trzecich informacji w komputerowych bazach danych,
Pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, Systematyzacja danych w komputerowych bazach danych, Zarządzanie zbiorami informatycznymi, Usługi rejestracji, transkrypcji, składu, kompilacji i systematyzacji informacji tekstowej i obrazowej przesyłanej przy pomocy komputera, terminali komputerowych, poczty elektronicznej, sieci Internet
i intranet, cyfrowo, Ekspertyzy w zakresie wydolności przedsiębiorstw, Analizy i badania dotyczące działalności gospodarczej, Usługi informacyjne w zakresie działalności gospodarczej, Wystawy w celach handlowych lub reklamowych,
36 Usługi finansowe, Usługi bankowe, Usługi walutowe, Usługi bankowe z dostępem bezpośrednim przez Internet [home
banking], Bankowość internetowa, Bankowość telefoniczna,
Usługi operacji bankowych, Prowadzenie rachunków bankowych, Usługi operacji finansowych, Usługi transakcji finansowych, Transakcje i operacje w walucie wirtualnej, walucie
cyfrowej i kryptowalucie, Usługi przetwarzania transakcji pieniężnych opartych na systemie blockchain, Usługi finansowe
związane z walutami wirtualnymi, walutami cyfrowymi
i kryptowalutami, Crowdfunding, Inwestycje finansowe, Inwestycje kapitałowe, Inwestycje na rynku walut wirtualnych,
walut cyfrowych i kryptowalut, Handel walutami, walutami
wirtualnymi, walutami cyfrowymi, kryptowalutami i tokenami, Wymiana walut, walut wirtualnych, walut cyfrowych,
kryptowalut i tokenów, Usługi dotyczące kart kredytowych,
kart debetowych i kart płatniczych, Usługi w zakresie dokonywania elektronicznych transakcji przy użyciu kart kredytowych, kart płatniczych, Rozliczanie transakcji finansowych
dokonywanych kartami kredytowymi lub płatniczymi poprzez terminale komputerowe, Transfer elektroniczny środków finansowych, Transfer elektronicznych środków pieniężnych, Transfer elektroniczny kryptoaktywów, Usługi doradztwa finansowego, Udzielanie kredytów i pożyczek, Usługi
w zakresie pożyczek i finansowania komercyjnego i konsumenckiego, Organizowanie finansowania projektów w zakresie emisji walut wirtualnych, walut cyfrowych, kryptowalut i tokenów, Maklerstwo, Notowania giełdowe, Usługi brokerskie w zakresie ubezpieczeń, działalności finansowej, nieruchomości, Analizy finansowe, Przygotowywanie analiz finansowych w zakresie rynków walut i kryptowalut, Usługi
powiernicze, Usługi funduszy inwestycyjnych, Administrowanie funduszami inwestycyjnymi, Tworzenie funduszy, Zarządzanie funduszami, Tworzenie programów oszczędzania,
Usługi w zakresie ustanawiania portfeli papierów wartościowych, Zarządzanie portfelem finansowym i inwestycyjnym,
Rozwijanie portfeli inwestycyjnych, Usługi portfela elektronicznego (usługi w zakresie płatności), Usługi administrowania kredytami i pożyczkami hipotecznymi, Informacja bankowa, Informacja finansowa, Usługi bankomatów, Usługi ubezpieczeniowe, Pośrednictwo ubezpieczeniowe, Doradztwo
w sprawach ubezpieczeniowych, Leasing, Faktoring, Usługi
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deweloperskie z zakresu budownictwa mieszkaniowego,
Pozyskiwanie gruntów, Usługi pośrednictwa w zakresie
majątku nieruchomego, Usługi agencji nieruchomości,
Organizowanie wynajmu nieruchomości, Wynajem mieszkań, Wynajem biur do coworkingu, Zarządzanie nieruchomościami, Pośrednictwo w sprzedaży produktów finansowych, w szczególności obligacji, Usługi pośrednictwa hipotecznego, Usługi w zakresie emitowania obligacji i listów zastawnych, Usługi nabywania wierzytelności, Usługi doładowywania telefonów przez Internet na zasadzie przedpłaty
(prepaid), Zawieranie umów o uczestnictwo w funduszach
inwestycyjnych i emerytalnych, Usługi depozytowe, Udzielanie poręczeń i gwarancji, Usługi związane z giełdą papierów
wartościowych, Obrót papierami wartościowymi, Usługi maklerstwa giełdowego, Pośrednictwo w zakresie papierów
wartościowych i aktywów, Doradztwo finansowe w sprawach papierów wartościowych, Doradztwo walutowe, Usługi udostępniania informacji oraz notowań giełdowych, Usługi udostępniania informacji oraz notowań kryptowalut i innych kryptoaktywów, Usługi udostępniania informacji dotyczących inwestycji giełdowych i maklerstwa giełdowego,
Udostępnianie informacji finansowych za pośrednictwem
strony internetowej, Wymiana finansowa kryptoaktywów,
Obrót czekowy i wekslowy, Operacje walutowe, Skomputeryzowane usługi finansowe dotyczące obrotu walutowego,
Usługi informacji finansowej dotyczące walut, Wycena finansowa [ubezpieczenia, bankowość, nieruchomości], Sponsorowanie finansowe, Sponsoring imprez kulturalnych i sportowych, Organizacja zbiórek, Zbiórki funduszy na cele dobroczynne, społeczne, szkoleniowe, edukacyjne, sportowe oraz
ekologiczne, 38 Komunikacja za pośrednictwem sieci światłowodowych, Łączność poprzez terminale komputerowe,
Nadawanie bezprzewodowe, Oferowanie połączeń telekomunikacyjnych z globalną siecią komputerową, Poczta elektroniczna, Usługi dostarczania łączności, w tym poprzez terminale komputerowe, Przesyłanie wiadomości, Transfer strumieniowy danych, Transmisja plików cyfrowych, Transmisja
podkastów, Transmisja programów radiowych, Transmisja
programów telewizyjnych, Transmisja wideo na żądanie,
Udostępnianie forów internetowych online, Usługi telekonferencyjne, Usługi w zakresie wideokonferencji, Usługi związane z elektronicznymi tablicami ogłoszeń [usługi telekomunikacyjne], Wspomagane komputerowo przesyłanie wiadomości i obrazów, Usługi przesyłania informacji za pomocą
komputera, Zapewnianie dostępu do baz danych, Zapewnianie dostępu do globalnych sieci komputerowych, Usługi
udostępniania portalu z informacjami bankowymi, finansowymi, walutowymi, gospodarczymi, giełdowymi oraz podatkowymi, Usługi udostępniania platformy internetowej
używanej do inwestowania na rynku walut, walut wirtualnych, walut cyfrowych i kryptowalut, Transmisja informacji
giełdowych i walutowych za pomocą mediów telekomunikacyjnych, Fora [pokoje rozmów] dla serwisów społecznościowych, Agencje informacyjne, 41 Dostarczanie filmów,
nie do pobrania, przy pomocy usług typu transmisja wideo
na żądanie, Dostarczanie programów telewizyjnych,
nie do pobrania, przy pomocy usług typu transmisja wideo
na żądanie, Dystrybucja filmów, Fotografia, Informacja o edukacji, Nauczanie, Komputerowe przygotowanie materiałów
do publikacji elektronicznej, Nagrywanie na taśmach wideo,
Organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, Organizowanie i prowadzenie konferencji, Organizowanie i prowadzenie kongresów, Organizowanie i prowadzenie seminariów, Organizowanie i prowadzenie sympozjów, Organizowanie i prowadzenie warsztatów[szkolenie],
Organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], Organizowanie i przeprowadzanie targów w celach kulturalnych
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lub edukacyjnych, Usługi edukacyjne i instruktażowe, Szkolenia i badania edukacyjne, Produkcja filmów, innych niż reklamowe, Produkcja muzyczna, Produkcja programów radiowych i telewizyjnych, Produkcja widowisk, Przekazywanie
know-how [szkolenia], Publikowanie książek, Publikowanie
on-line elektronicznych książek i czasopism, Publikowanie
tekstów, innych niż teksty reklamowe, Redagowanie tekstów
(innych niż teksty reklamowe), Reżyseria filmowa, inna niż reżyseria filmów reklamowych, Sporządzanie napisów [np. do filmów], Studia filmowe, Sprawdziany edukacyjne, Tłumaczenia, Udostępnianie filmów online nie do pobrania, Udostępnianie muzyki cyfrowej [nie do pobrania] w Internecie, Udostępnianie publikacji elektronicznych [nie do pobrania],
Usługi gier oferowane w systemie on-line za pośrednictwem
sieci komputerowej, Usługi reporterskie, Usługi rozrywkowe,
Zapewnianie rankingów użytkowników w celach rozrywkowych lub kulturalnych, Zapewnianie recenzji użytkowników
w celach rozrywkowych lub kulturalnych, Usługi sportowe
i kulturalne, 42 Aktualizowanie oprogramowania komputerowego, Analizy systemów komputerowych, Badania naukowe, Prowadzenie prac badawczo-rozwojowych, Badania
technologiczne, Chmura obliczeniowa, Digitalizacja dokumentów [skanowanie], Doradztwo dotyczące bezpieczeństwa komputerowego, Doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa danych, Doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa internetowego, Usługi wdrażania systemów komputerowych,
Projektowanie, serwisowanie i modernizacja systemów komputerowych, Doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, Doradztwo w zakresie projektowania i rozbudowy sprzętu komputerowego, Doradztwo w zakresie projektowania stron internetowych, Tworzenie i projektowanie
platform i stron internetowych do handlu elektronicznego,
Doradztwo związane z tworzeniem i projektowaniem platform i stron internetowych do handlu elektronicznego, Dostarczanie informacji o technologii komputerowej i programowaniu za pośrednictwem strony internetowej, Administrowanie stronami internetowymi, Elektroniczne monitorowanie identyfikujących informacji w celu wykrywania kradzieży tożsamości w Internecie, Hosting serwerów, Hosting
serwerów transakcyjnych, Hosting stron internetowych, Instalacja oprogramowania komputerowego, Konserwacja
oprogramowania komputerowego, Konwersja danych lub
dokumentów na formę elektroniczną, Konwersja programów komputerowych i danych, inna niż konwersja fizyczna,
Monitoring systemów komputerowych przy użyciu dostępu
zdalnego, Monitorowanie systemów komputerowych w celu
wykrywania awarii, Monitorowanie systemów komputerowych w celu wykrywania nieautoryzowanego dostępu lub
naruszeń bezpieczeństwa danych, Odzyskiwanie danych
komputerowych, Umożliwianie wielu użytkownikom dostępu do zbioru informacji za pośrednictwem sieci komputerowej, Internetu, Intranetu, Udostępnianie stron internetowych
w celu dostępu i pozyskiwania informacji, Programowanie
komputerowe w dziedzinie walut wirtualnych, walut cyfrowych, kryptowalut, systemu blockchain i tokenów, Usługi
w zakresie tworzenia aktywów cyfrowych mogących stanowić przedmiot obrotu opracowywanie oprogramowania
w ramach publikacji oprogramowania, Opracowywanie
platform komputerowych, Oprogramowanie jako usługa
[SaaS], Programowanie komputerów, Projektowanie graficzne materiałów promocyjnych, Projektowanie oprogramowania komputerowego, Projektowanie systemów komputerowych, Przechowywanie danych elektronicznych, Świadczenie usług dotyczących uwierzytelniania użytkowników przy
użyciu technologii jednorazowego logowania dla aplikacji
online, Tworzenie i projektowanie indeksów informacji opartych na stronach internetowych dla osób trzecich [usługi in-
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formatyczne], Tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, Tworzenie zapasowych kopii danych
poza lokalizacją użytkownika, Udostępnienie wyszukiwarek
internetowych, Usługi doradcze w dziedzinie technologii
komputerowej, Usługi graficzne, Usługi konsultacyjne
w dziedzinie technologii informacyjnej, Usługi podmiotów zewnętrznych w dziedzinie informatyki, Usługi szyfrowania danych, Usługi w zakresie identyfikacji użytkowników z wykorzystaniem technologii do transakcji handlu
elektronicznego, Usługi w zakresie ochrony antywirusowej komputerów, Wynajem sprzętu do przetwarzania danych, Wynajmowanie serwerów www, Wypożyczanie
oprogramowania komputerowego, Przygotowywanie
serwisów internetowych.
(210)
(731)
(540)
(540)

542250
(220) 2022 04 22
RUTKOWSKI JERZY APAR - JERZY RUTKOWSKI, Raszyn
(znak słowno-graficzny)
APAR

(531) 27.05.01, 26.04.02, 29.01.12
(510), (511) 7 Obudowy do maszyn przemysłowych, Pokrywy [osłony, części maszyn], Złączki metalowe do rur [części
do maszyn], 9 Obudowy do urządzeń pomiarowych, Obudowy do złączy elektrycznych, Automatyczne urządzenia pomiarowe, Cyfrowe urządzenia pomiarowe, Czujniki do przyrządów
pomiarowych, Czujniki pomiarowe, Elektryczne urządzenia
pomiarowe, Elektryczne urządzenia sygnalizacyjne, Urządzenia i instrumenty sygnalizacyjne, Elektroniczne systemy kontrolne do maszyn, Elektroniczne systemy kontrolne, Czujniki
temperatury, Czujniki temperatury do celów naukowych, Czujniki temperatury powietrza, Zdalne czujniki temperatury, Osłony termopary, Termopary, Przewody termoparowe, Głowice
przyłączeniowe termopar, Przyrządy pomiarowe z cyfrowym
odczytem, Pomiarowe przetworniki, Przetworniki, Przetworniki elektryczne, Przetworniki analogowe, Przetworniki ciśnienia,
Separatory galwaniczne, Konwertery cyfrowo-analogowe,
Konwertery napięcia na prąd, Konwertery sygnałów, Mierniki
do pomiaru wilgotności, Termometry cyfrowe, inne niż do celów medycznych, Termometry elektroniczne, inne niż do celów medycznych, Termometry rezystancyjne, Termometry,
Oprogramowanie do eksploracji danych, Oprogramowanie
do zarządzania danymi i plikami oraz do baz danych, Oprogramowanie do automatyzacji przemysłowej, Oprogramowanie
do inżynierii elektrycznej, Oprogramowanie do raportowania,
Oprogramowanie do wsparcia produkcji, Oprogramowanie
do wizualizacji, rejestracji i archiwizacji danych pomiarowych,
Oprogramowanie do konfiguracji urządzeń, Programator
urządzeń, Programator do konfiguracji przetworników, Przekaźniki elektryczne, Przekaźniki półprzewodnikowe, Regulatory temperatury, Elektroniczne rejestratory temperatury, inne
niż do celów medycznych, Rejestratory danych, Rejestratory
elektryczne, Sterowniki chłodnicze, Czujniki ciepła [termostaty], Regulatory termiczne [termostaty], Termostaty elektryczne, Termostatyczne urządzenia sterujące, Regulatory wilgotności i temperatury powietrza, Czujniki elektroniczne, Czujniki
używane do kontroli urządzeń, Czujniki wilgotności, Elektroniczne czujniki pomiarowe, Rejestratory radiowe i rejestratory
przewodowe temperatury, wilgotności i sygnałów standardowych, Przetworniki ciśnienia na prąd, Przetworniki pomiarowe,
Przetworniki prądu, Mierniki ciepła, Mierniki ciśnienia, Cyfrowe
mierniki uniwersalne, Mierniki napięcia, Mierniki prądu, Mier-
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niki temperatury do celów naukowych, Mierniki temperatury
do użytku przemysłowego, Mierniki wilgotności, Mierniki uniwersalne, Urządzenia do pomiaru rezystancji, Kalibratory, Bezprzewodowe przełączniki, Przełączniki czujnikowe, Przełączniki elektryczne, Przełączniki prądu elektrycznego, Przełączniki
regulacji wilgotności, Przełączniki temperaturowe, Przełączniki
uniwersalne [elektroniczne], Urządzenia do regulowania temperatury [przełączniki elektryczne], Urządzenia do regulowania temperatury [przełączniki elektryczne] do maszyn, Zasilacze impulsowe o wysokiej częstotliwości, Zasilacze niskiego
napięcia, Zasilacze prądu stałego i zmiennego, Obudowy
przystosowane do komputerów, Czujniki jakości powietrza,
Złączki do przewodów elektrycznych, Złączki [elektryczność],
Złączki szeregowe do termopar, Złączki szynowe, Elektryczne
(Złącza -), Elektryczne złącza wtyczkowe, Elektryczne złącza
szpilkowe, Elektryczne złącza dopasowujące, Izolowane złącza
elektryczne, Listwy zaciskowe [złącza elektryczne], Metalowe
gwintowane złącza kablowe, Okrągłe złącza wtykowe, Złącza
do kabli, Złącza do obwodów elektrycznych, Złącza do przewodów elektrycznych, Elektryczne przełączniki przyciskowe,
Przepusty prądowe, Obudowy [puszki] do złączy kablowych,
Dotykowe panele sterowania, Elektryczne panele kontrolne,
Elektroniczne panele wskaźnikowe, Elektryczne panele przyciskowe, Panele LCD, Panele alarmowe, Panele dotykowe, Panele kontrole do oświetlenia, Panele sterowania do alarmów
bezpieczeństwa, Panele wskaźnikowe, Panele wyświetlaczy
ciekłokrystalicznych z tranzystorem cienkowarstwowym [TFT-LCD], Panele wyświetlające OLED (z organicznymi diodami
elektroluminescencyjnymi), Karty pamięci SD, Karty pamięci
typu flash, Czytniki kart, Czytniki kart pamięci SD, Czytniki kart
pamięci, Czytniki kart USB, Baterie, Baterie akumulatorowe litowe, Baterie litowe, Konwertery do drukarek, Konwertery elektryczne, Adaptery do łączenia urządzeń medialnych, Adaptery
do wtyczek, Adaptery kart typu flash, Adaptery USB, Zasilacze
sieciowe [baterie], Zasilacze przenośne (akumulatory), Zasilacze napięcia stabilizowanego, Zasilacze prądu stałego, Elektroniczne zasilacze, Zasilacze wysokonapięciowe, 35 Usługi
sprzedaży detalicznej elementów automatyki przemysłowej,
Usługi sprzedaży hurtowej elementów automatyki przemysłowej, Usługi sprzedaży elementów automatyki przemysłowej świadczone online, Usługi sprzedaży detalicznej obudów
i złącz, Usługi sprzedaży hurtowej obudów i złącz, Usługi
sprzedaży obudów i złącz świadczone online, Usługi handlu
detalicznego w zakresie baterii, 37 Instalacja urządzeń elektrycznych, Instalowanie i naprawa urządzeń elektrycznych,
Naprawa urządzeń elektrycznych, Naprawa i konserwacja
urządzeń elektrycznych, Instalacja i naprawa wyświetlaczy
z diodami elektroluminescencyjnymi [LED], Naprawa i konserwacja elektronicznych paneli wyświetlających, Naprawa
i konserwacja urządzeń elektronicznych, Naprawa lub konserwacja maszyn i urządzeń elektronicznych, Naprawa lub
konserwacja maszyn i przyrządów pomiarowych, Naprawa
sprzętu elektrycznego, Montaż urządzeń, 39 Magazynowanie
urządzeń elektrycznych, Pakowanie i składowanie towarów,
Magazynowanie i składowanie, 42 Kalibrowanie [pomiary],
Pomiary i analizy emisji gazów cieplarnianych, Pomiary inżynieryjne, Pomiary parametrów środowiska wewnątrz struktur
inżynierii wodno-lądowej, Pomiary środowiska w obrębie budynków, Pomiary środowiskowe, Badania inżynieryjne, Prace
inżynieryjne, Usługi inżynieryjne, Usługi inżynieryjne dla osób
trzecich, Usługi inżynieryjne w zakresie diagnostyki układów
scalonych, Usługi w zakresie badania składników przepływającego powietrza, Badania związane ze skomputeryzowaną automatyzacją procesów przemysłowych, Badania w dziedzinie
technologii pomiarowych, Badania w dziedzinie technologii
prowadzone przez inżynierów, Badania w dziedzinie inżynierii
elektrycznej, Badania przemysłowe wspomagane kompute-
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rowo, Usługi inżynieryjne w zakresie analizy maszyn, Przemysłowe analizy i usługi badawcze, Certyfikacja [kontrola jakości],
Kontrola maszyn i urządzeń przemysłowych.
(210)
(731)
(540)
(540)

542254
(220) 2022 04 22
OBIDZIŃSKA WERONIKA, Gdynia
(znak słowno-graficzny)
Werka Aferka

(531) 23.03.10, 23.03.15, 23.03.25, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 35 Usługi reklamowe i promocyjne w zakresie
sprzedaży, Usługi w zakresie reklamy i promocji sprzedaży,
Usługi reklamowe w zakresie sprzedaży towarów, Dystrybucja materiałów promocyjnych, 41 Produkcja nagrań audio
i video oraz produkcja multimedialna i usługi fotograficzne.
542258
(220) 2022 04 21
RBR RYCHTER BORAWSKI RANISZEWSKA
KANCELARIA DORADCÓW PODATKOWYCH
I RADCÓW PRAWNYCH
SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Sopot
(540) (znak słowny)
(540) RBR
(510), (511) 35 Audyt działalności gospodarczej, badanie
biznesowe, badanie dotyczące działalności gospodarczej,
negocjowanie umów biznesowych dla osób trzecich, outsourcing (doradztwo biznesowe), przygotowywanie zeznań
podatkowych, usługi wypełniania zeznań podatkowych,
45 Audyty zgodności z prawem, audyty zgodności z przepisami, doradztwo w zakresie własności intelektualnej, doręczanie pism i orzeczeń w postępowaniu sądowym, usługi
adwokackie, usługi pomocy w sprawach spornych, usługi
prawne dotyczące licencji, usługi prawne związane z negocjacją kontraktów dla osób trzecich, usługi w zakresie
przygotowywania dokumentów prawnych, usługi związane
z przeniesieniem tytułu własności (usługi prawne).
(210)
(731)

542259
(220) 2022 04 21
DYSZKANT MARTA, ZAPAŁA KATARZYNA LE BRATE
SPÓŁKA CYWILNA, Daleszyce
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LB

(210)
(731)
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(531) 27.05.01
(510), (511) 25 Szlafroki, Szlafroki wypoczynkowe, Sodomki
[szlafroki], Nemaki japońskie szlafroki, Bielizna, Bielizna nocna, Bielizna osobista, Bielizna damska, Gorsety [bielizna damska], Bielizna dla kobiet, Bielizna dla mężczyzn, Ciążowe bielizna nocna, Body [bielizna], Halki [bielizna], Bielizna osobista
i nocna, Wstawki do bielizny [części odzieży], Połączenie koszulki z majtkami [bielizna damska], Bielizna osobista [część
garderoby], Rajstopy, Jednoczęściowa bielizna damska [body
połączone z rajstopami], Wstawki do rajstop [części odzieży],
Rajstopy bez pięt, Pończochy, Wyroby pończosznicze, Pięty
do pończoch, Skarpetki i pończochy, Pasy do pończoch dla
mężczyzn, Wstawki do pończoch [części odzieży], Rajstopy
do tańca i gimnastyki [wyroby pończosznicze], Paski z materiału, Paski skórzane [odzież], Pasy wyszczuplające [gorsety],
Suknie ślubne, Podwiązki ślubne, Maski na oczy, Maski
ochronne [odzież], Maski na oczy do spania, Piżamy, Jednoczęściowe piżamy, Krótkie piżamy damskie, Spodnie do piżamy, Piżamy [tylko z trykotu], Biustonosze, Biustonosze bez
ramiączek, Biustonosze miękkie, Nieusztywniane, Ramiączka
do biustonoszy, Biustonosze samonośne, Majtki, Majtki wyszczuplające, Majtki damskie, Szarfy [do ubrania], Podwiązki,
Podwiązki do skarpetek, Akcesoria na szyję, Nakrycia głowy,
Obuwie, Odzież, Skórzane nakrycia głowy, Daszki [nakrycia
głowy], Czapki [nakrycia głowy], Czepki damskie [nakrycia
głowy], Daszki przeciwsłoneczne [nakrycia głowy], Sportowe
nakrycia głowy [inne niż kaski], Golfy [odzież], Chusty
[odzież], Odzież dziana, Bliźniaki [odzież], Swetry [odzież],
Odzież codzienna, Poszetki [odzież], Szorty [odzież], Sztormiaki [odzież], Odzież futrzana, Daszki [odzież], Kaptury
[odzież], Mufki [odzież], Woalki, welony [odzież], Opaski
na głowę [odzież], Topy [odzież], Odzież wieczorowa, Odzież
skórzana, Szaliki [odzież], Odzież damska, Odzież tkana, Body
[odzież], Odzież wełniana, Odzież pluszowa, Odzież lniana,
Odzież jedwabna, Odzież dziewczęca, Odzież kaszmirowa,
Kurtki [odzież], Paski [odzież], Dzianina [odzież], Kombinezony [odzież], Gabardyna [odzież], Futra [odzież], Odzież
wierzchnia dla pań, Odzież wierzchnia dla kobiet, Zestawy
typu „bliźniak” [odzież], Pulowery bez rękawów [odzież], Dolne części ubrań [odzież], Kurtki jako odzież sportowa, Duże
luźne kaptury [odzież], Ocieplacze na ręce [odzież], Odzież
z imitacji skóry, Odzież w stylu sportowym, Gorsety [odzież,
wyroby gorseciarskie], Komplet, Odzieżowe ze spodenkami,
Odzież męska, damska i dziecięca, Artykuły odzieżowe w stylu sportowym, Odzież wierzchnia na złe warunki pogodowe,
Sukienki damskie, Letnie sukienki, Skórzane sukienki, Sukienki
skórzane, Chińskie sukienki cheongsams, Luźne sukienki ciążowe, Sukienki ciążowe, Damskie sukienki na uroczystości,
Luźne sukienki o prostym kroju, Koszule, Koszule codzienne,
Koszule sportowe, Koszule zapinane, Koszule eleganckie,
Tkane koszule, Koszule ciążowe, Koszule sztruksowe, Koszulki
polo, Koszule z kołnierzykiem, Koszule z dzianiny, Szerokie
koszule wierzchnie, Koszule z golfem, Koszulki bez rękawów,
Koszulki z nadrukami, Koszule niezapięte pod szyją, Koszule
z długimi rękawami, Koszule z krótkimi rękawami, Koszulki
z krótkim rękawem, Okrycia [narzutki] nakładane na koszule
nocne, Koszule hawajskie z guzikami z przodu, Spodnie,
Spódnico-spodnie, Spódnica-spodnie, Spódnice, Eleganckie
spodnie, Spodnie sztruksowe, Spodnie skórzane, Spodnie
ciążowe, Bryczesy [spodnie], Spodnie [nieformalne], Krótkie
spodnie, Spodnie dresowe, Spódnice golfowe, Spódnico-spodenki, Spódniczki baletowe, Taśmy do spodni, Spodnie
pumpy [alladynki], Spodnie ze stretchu, Kostiumy ze spódnicą, Spodniumy [kostiumy ze spodniami dla kobiet], Spodnie
do kolan [bryczesy], Męskie i damskie kurtki, płaszcze,
spodnie i kamizelki, Garnitury typu zoot suit [z workowatymi
spodniami i długą, szeroką w ramionach marynarką], Kombi-
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nezony, Żakiety z dzianiny, Swetry, Swetry rozpinane, Swetry
polo, Swetry marynarskie, Swetry z golfem, Swetry bez rękawów, Swetry z półgolfem, Swetry z okrągłym wykończeniem
przy szyi, Płaszcze, Płaszcze skórzane, Płaszcze wieczorowe,
Płaszcze plażowe, Płaszcze futrzane, Peleryny [płaszcze],
Płaszcze damskie, Płaszcze kąpielowe, Płaszcze zimowe,
Płaszcze przeciwdeszczowe, Grube płaszcze, Płaszcze z bawełny, Krótkie płaszcze [do samochodu], Płaszcze i kurtki futrzane, Płaszcze z materiału dżinsowego, Kurtki, Kurtki skórzane, Kurtki budrysówki, Kurtki dżinsowe, Kurtki dresowe, Długie kurtki, Kurtki futrzane, Kurtki puchowe, Kurtki narciarskie,
Kurtki bluzy, Grube kurtki, Ocieplane kurtki, Kurtki wierzchnie, Kurtki dwustronne, Kurtki pilotki, Kurtki sportowe, Krótkie
kurtki ciepłe, Ciepłe kurtki robocze, Kurtki z rękawami, Kurtki
bez rękawów, Kurtki przeciwdeszczowe z kapturem, Krótkie
luźne kurtki do pasa, Dwurzędowe kurtki marynarskie [bosmanki], Kurtki z kapturem chroniące przed zimnem i wiatrem, Apaszki [chustki], Chustki [apaszki], Chustki na głowę,
Czapki wełniane, Czapki futrzane, Czapki bajsbolówki, Czapki dziane, Czapki z pomponem, Czapki bez daszków, Czapki
z daszkiem, Czapki ze sztucznego futra, Kapelusze, Kapelusze przeciwsłoneczne, Kapelusze plażowe, Kapelusze futrzane, Kapelusze słomkowe, Toczki [kapelusze], Cylindry [kapelusze], Modne kapelusze, Szale-tuby, Chusty, Szale na głowę,
Szale, Szaliki, Kaszmirowe szale, Szaliki jedwabne, Szale i etole, Długie szale damskie, Szale [tylko z trykotu], Szale i chusty
na głowę, Szaliki do zawijania wokół szyi, Bolerka, Spodnie
dziecięce, Buty dziecięce, Wyprawki dziecięce [odzież], Majtki dziecięce [odzież], Kostiumy do użytku podczas dziecięcych zabaw przebieranych, 26 Gumki do włosów, Gumki
do kucyków i wstążki do włosów, Ozdoby do włosów, wałki
do włosów, artykuły do upinania włosów oraz peruki i sztuczne włosy, Wstążki do włosów, Przepaski do włosów, Frotki
do włosów, Chusty do włosów, Wsuwki do włosów, Spinki
do włosów, Szpilki do włosów, Klamry do włosów, Kokardy
do włosów, Wałki do włosów, Sprężynki do włosów [akcesoria do włosów], Elastyczne wstążki do włosów, Elastyczne
opaski do włosów, Sploty włosów, Kosmyki włosów, Włosy
syntetyczne, Ludzkie włosy, Dekoracyjne akcesoria do włosów, Szpilki do kręcenia włosów, Sprężynki [akcesoria do włosów], Szpilki i wsuwki do włosów, Ozdoby do włosów w postaci opasek do zawijania włosów, Spinki do kręcenia włosów, Wałki do włosów nieelektryczne, Gumka do związywania włosów, Papiloty spiralne do włosów, Elektryczne wałki
do włosów, Wałki do włosów, elektryczne lub nieelektryczne,
inne niż przyrządy ręczne, Nakrycia głowy dla panny młodej
w postaci ozdobnych grzebieni do włosów, Wałki do włosów, elektryczne, inne niż przyrządy ręczne, Ozdobne frędzelki do włosów do japońskich fryzur (negake), Gąbki
do upinania włosów w kok, Wsuwki do układania włosów
w fale, Ozdoby do włosów w formie grzebieni, Koreańskie
ozdobne spinki do włosów [Binyeo], Ozdobne grzebienie
do japońskich fryzur (marugushi), Koronkowe ozdoby, Wstążki ozdobne, Ozdobne guziki, Ozdoby do kapeluszy nie z metali szlachetnych, Kokardy papierowe [ozdoby do włosów],
Ozdoby do ubrań, Dodatki do odzieży, artykuły do szycia
i ozdobne artykuły tekstylne, Broszki [dodatki do ubrań],
Ozdoby do kapeluszy, Szpilki do kapeluszy, inne niż biżuteria,
Wstążki do kapeluszy, Szpilki do mocowania kapeluszy, inne
niż biżuteria, 35 Usługi reklamowe w zakresie odzieży, Usługi
sprzedaży detalicznej związane ze sprzedażą odzieży i dodatków odzieżowych, Usługi sklepów detalicznych online
obejmujące odzież, Usługi sprzedaży detalicznej w związku
z odzieżą, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z odzieżą,
Usługi w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej odzieży,
Usługi w zakresie sklepów detalicznych w branży odzieżowej, Usługi handlu detalicznego w odniesieniu do akceso-
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riów odzieżowych, Usługi w zakresie wysyłkowej sprzedaży
detalicznej akcesoriów odzieżowych, Usługi sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie artykułów odzieżowych, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z nakryciami
głowy, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z nakryciami
głowy, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z obuwiem,
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z obuwiem, Usługi
sprzedaży detalicznej w zakresie bielizny, Usługi sprzedaży
hurtowej w zakresie bielizny, Sprzedaż detaliczna kart przedpłaconych dla osób trzecich do zakupu odzieży, Usługi
sprzedaży detalicznej w zakresie akcesoriów do włosów,
Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie gumek do włosów,
Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie opasek na głowę,
Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie ozdób do włosów,
Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie akcesoriów do włosów, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie gumek do włosów, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie opasek na głowę,
Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie ozdób do włosów, Reklama, Promocja sprzedaży, Promocja sprzedaży dla osób
trzecich.
542260
(220) 2022 04 21
CENTRUM WDROŻEŃ INFORMATYCZNYCH SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) CWI
(510), (511) 42 Działalność związana z oprogramowaniem,
Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,
Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi, Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych.
(210)
(731)

542261
(220) 2022 04 21
WORLD AUTOMOTIVE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Żyrardów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) premia
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 7 Alternatory [generatory prądu przemiennego], Chłodnice do silników, Cylindry do silników, Filtry [części
maszyn lub silników], Filtry do oczyszczania chłodzącego
powietrza, do silników, Gaźniki, Głowice cylindrów do silników, Iskrowniki zapłonowe, Kable sterownicze do maszyn
i silników, Kolektory wydechowe do silników, Konwertory katalityczne, Konwertory paliwa do silników spalinowych wewnętrznego spalania, Korbowody do maszyn, motorów i silników, Łożyska, Łożyska do wałów transmisyjnych, Łożyska
kulkowe, Mechanizmy sterownicze do maszyn i silników, Paski klinowe do silników, Pasy do silników, Pierścienie o kulistej
powierzchni roboczej do łożysk, Pierścienie tłokowe, Pompy
[części maszyn lub silników], Pompy paliwowe samonastawne, Regulatory prędkości obrotowej do maszyn, silników i silników elektrycznych, Rozruszniki silników, Skrzynie korbowe
do maszyn i silników, Sprężarki doładowujące, Sterowniki hydrauliczne do maszyn i silników, Sterowniki pneumatyczne
do silników i maszyn, Świece zapłonowe do silników spalinowych wewnętrznego spalania, Świece żarowe do silników
Diesla, Tłoki [części maszyn lub silników], Tłoki do amortyzatorów, Tłoki do cylindrów, Tłoki do silników, Tłumiki do silników, Turbosprężarki, Urządzenia przeciw zanieczyszczeniom
do silników, Urządzenia zapłonowe do silników spalinowych
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wewnętrznego spalania, Wały korbowe, Wały rozrządcze
do silników pojazdów, Wentylatory do silników, Wtryskiwacze paliwa do silników, Zawory [części maszyn lub silników],
Złącza uszczelniające [części silników].
542272
(220) 2022 04 22
MEDICINAE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HEALTHY PREGNA

(210)
(731)

(531) 02.03.05, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 5 Dietetyczna żywność do celów medycznych,
Dietetyczne substancje przystosowane do celów medycznych, Leki dla ludzi, Preparaty farmaceutyczne, Suplementy
diety dla ludzi, Zioła lecznicze, Zioła lecznicze suszone lub
zakonserwowane.
(210) 542277
(220) 2022 04 22
(731) PRZEMYSKI GRZEGORZ GOLDKAM, Dyminy
(540) (znak słowny)
(540) FARC
(510), (511) 11 Kuchenki indukcyjne, Okapy pochłaniające parę do kuchenek, Płyty ceramiczne sprzedawane
jako elementy płyt grzejnych, Płyty indukcyjne, Umywalki
do łazienek.
(210)
(731)
(540)
(540)

542278
(220) 2022 04 21
WIECZOREK DARIUSZ JANDA PANEL, Rumia
(znak słowno-graficzny)
RAJSKIE ZACISZE

(531) 29.01.15, 27.05.01, 07.03.11, 07.03.02
(510), (511) 35 Usługi reklamowe dotyczące nieruchomości,
Obsługa marketingowa obrotu nieruchomościami, Reklamowanie nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych,
Sprzedaż aukcyjna nieruchomości, Zarządzanie mieszkaniami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z wyposażeniem
domu, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z wyposażeniem domu, Promocja sprzedaży, Administrowanie sprzedażą, Zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie projektów budowlanych, Usługi handlu detalicznego w zakresie
materiałów budowlanych, Aukcje nieruchomości, Sprzedaż
aukcyjna nieruchomości, Usługi reklamowe dotyczące nieruchomości, Analiza marketingowa nieruchomości, Obsługa
marketingowa obrotu nieruchomościami, Reklamowanie
nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych, 36 Finansowanie nieruchomości, Wycena nieruchomości, Agencje nieruchomości, Wynajem nieruchomości, Powiernictwo nieruchomości, Zarządzanie nieruchomością, Zarządzanie nieruchomościami, Usługi nabywania nieruchomości, Zarządzanie portfelem nieruchomości, Finansowanie konsorcjalne
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nieruchomości, Organizowanie wynajmu nieruchomości,
Usługi kredytowania nieruchomości, Administrowanie nieruchomościami, Ubezpieczenia majątkowe [nieruchomości],
Ubezpieczenie wyposażenia nieruchomości, Wyceny finansowe nieruchomości dzierżawionych, Organizacja najmu
nieruchomości handlowych, Usługi finansowe dotyczące
nieruchomości, Ubezpieczenie dla właścicieli nieruchomości, Organizowanie ograniczonej własności nieruchomości,
Dostarczanie informacji dotyczących nieruchomości, Udzielanie informacji dotyczących nieruchomości, Usługi konsultacyjne dotyczące nieruchomości, Usługi doradcze dotyczące nieruchomości, Zarządzanie inwestycjami w nieruchomości, Usługi zarządzania nieruchomościami, Agencje mieszkaniowe (nieruchomości), Zarządzanie powiernicze nieruchomościami, Inwestowanie w nieruchomości, Inwestycje majątkowe [nieruchomości], Usługi wyceny nieruchomości,
Ocena nieruchomości [wycena], Wycena nieruchomości [finansowa], Wyceny finansowe nieruchomości, Usługi finansowania zakupu nieruchomości, Pomoc w zakupie nieruchomości, Doradztwo w zakresie nieruchomości, Usługi ubezpieczeniowe dotyczące nieruchomości, Ocena i wycena
nieruchomości, Organizowanie finansowania zakupu nieruchomości, Usługi w zakresie nieruchomości, Planowanie inwestycji w nieruchomości, Zapewnienie finansowania rozbudowy nieruchomości, Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, Usługi agencji pośrednictwa nieruchomości
mieszkaniowych, Usługi związane ze współwłasnością nieruchomości, Usługi finansowe dotyczące własności nieruchomości, Usługi finansowe w zakresie nieruchomości, Doradztwo w dziedzinie zakupu nieruchomości, Usługi finansowe
dotyczące rozbudowy nieruchomości, Pośrednictwo ubezpieczeniowe w zakresie nieruchomości, Usługi powiernicze
w zakresie nieruchomości, Usługi doradcze dotyczące nieruchomości korporacyjnych, Usługi w zakresie wyceny nieruchomości, Administrowanie sprawami finansowymi dotyczącymi nieruchomości, Usługi doradcze dotyczące własności nieruchomości, Usługi w zakresie ubezpieczania nieruchomości, Usługi badawcze dotyczące nabywania nieruchomości, Wycena finansowa [ubezpieczenia, bankowość, nieruchomości], Doradztwo dotyczące inwestowania w nieruchomości, Wyceny nieruchomości dla roszczeń ubezpieczeniowych, Usługi doradcze dotyczące wyceny nieruchomości,
Udzielanie informacji dotyczących rynku nieruchomości,
Skomputeryzowane usługi informacyjne dotyczące nieruchomości, Pobieranie podatków od nieruchomości komercyjnych, Planowanie finansów w zakresie nieruchomości,
Nabywanie nieruchomości [dla osób trzecich], Organizowanie najmu nieruchomości na wynajem, Usługi doradztwa
inwestycyjnego dotyczące nieruchomości, Usługi depozytowe w zakresie nieruchomości, Dzierżawa nieruchomości posiadanych na własność, Udzielanie informacji dotyczących
wyceny nieruchomości, Usługi w zakresie zarządzania nieruchomościami, Usługi zarządzania majątkiem i nieruchomościami, Agencje pośrednictwa w handlu nieruchomościami,
Usługi zarządzania inwestycjami w zakresie nieruchomości,
Usługi w zakresie wyszukiwania nieruchomości mieszkaniowych, Usługi agencji w zakresie dzierżawy nieruchomości,
Wycena finansowa majątku osobistego i nieruchomości, Nabywanie nieruchomości na rzecz osób trzecich, Usługi w zakresie odnawiania dzierżawy nieruchomości, Zabezpieczanie środków finansowych na zakup nieruchomości, Usługi
finansowe w zakresie zakupu nieruchomości, Usługi pośrednictwa finansowego w zakresie nieruchomości, Planowanie
dotyczące powiernictwa w zakresie nieruchomości, Organizowanie umów dzierżawy i najmu nieruchomości, Usługi
agencji w zakresie komercyjnych nieruchomości, Usługi
w zakresie inwestowania w nieruchomości, Usługi agencji
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nieruchomości w zakresie wynajmu budynków, Doradztwo
finansowe związane z inwestowaniem w nieruchomości,
Usługi agencji w zakresie sprzedaży nieruchomości za prowizję, Udzielanie informacji dotyczących kwestii nieruchomości za pośrednictwem Internetu, Usługi w zakresie nieruchomości związane z zarządzaniem inwestycjami w majątek
nieruchomy, Usługi agencji nieruchomości związane z kupnem i sprzedażą ziemi, Usługi sprzedaży nieruchomości,
37 Budowanie nieruchomości, Budowa nieruchomości komercyjnych, Budowa nieruchomości [budownictwo], Budowa nieruchomości przemysłowych, Budowa nieruchomości
mieszkalnych, Konserwacja nieruchomości, Sprzątanie nieruchomości, Remont nieruchomości, Usługi doradcze dotyczące renowacji nieruchomości, Usługi nadzoru budowlanego
w zakresie projektów dotyczących nieruchomości, Budowa
domów, Budowanie domów, Malowanie domów, Usługi malowania domów, Budowa domów na zamówienie, Instalowanie domowych urządzeń zabezpieczających, Prace konstrukcyjne domów z prefabrykatów, Usługi dekoracyjnego
malowania wnętrz domów, Budownictwo, Budowa fundamentów, Budowa podłóg, Budowa pomieszczeń, Budowa
stropów, Budowa przybudówek, Budowa kuchni, Nadzór
budowlany, Konsultacje budowlane, Informacja budowlana,
Usługi budowlane, Budownictwo mieszkaniowe, Budownictwo przemysłowe, Budowa części budynków, Budowa budynków wielorodzinnych, Usługi doradztwa budowlanego,
Wynajem sprzętu budowlanego, Wynajem maszyn budowlanych, Doradztwo inżynieryjne [budownictwo], Udzielanie
informacji budowlanych, Budowa utwardzanych miejsc parkingowych, Przygotowywanie terenu pod budowę, Budowa
schodów z drewna, Nadzór budowlany na miejscu, Doradztwo inżynieryjne (usługi budowlane), Usługi budowlane
i konstrukcyjne, Nadzór nad budowaniem konstrukcji, Nadzór nad robotami budowlanymi, Naprawa i konserwacja
rusztowań budowlanych oraz platform budowlanych, Budowa budynków mieszkalnych i komercyjnych, Budowa ścian
działowych we wnętrzach, Budowa z zastosowaniem ciężkiego sprzętu, Usługi doradcze w zakresie budowania, Usługi
budowlane i naprawy budynków, Naprawa lub konserwacja
sprzętu budowlanego, Zabezpieczanie przed wilgocią
w czasie budowy, Budowa budynków przeznaczonych
na zakwaterowanie wakacyjne, Budowa [wznoszenie i szklenie] budynków ogrodowych, Usługi doradztwa w zakresie
budowy budynków, Usługi budowlane w zakresie stawiania
budynków, Usługi budowlane w zakresie budynków mieszkalnych, Wznoszenie rusztowań do celów budowlanych
i konstrukcyjnych, Usługi w zakresie zabezpieczania przed
wilgocią budynków w trakcie budowy, Usługi doradcze, informacyjne i konsultacyjne związane z publicznymi robotami budowlanymi, Udzielanie informacji w związku z wynajmem maszyn i urządzeń budowlanych, Budowa budynków
na zamówienie, Budowa infrastruktury, Instalacja pokryć dachowych, Instalacja piwnicznych produktów wodoodpornych, Instalacja materiałów izolacyjnych w budynkach,
na dachach i w konstrukcjach, Instalacja izolacji termicznej
w budynkach, Izolacja dachów, Izolacja ścian wewnętrznych
i zewnętrznych, sufitów i dachów, Izolowanie budynków, Izolowanie budynków w trakcie budowy, Izolowanie dachów,
Konstrukcja budynków, Konstrukcja i naprawa budynków,
Konstruowanie budynków mieszkalnych i handlowych, Nakładanie pokryć powierzchniowych, Nakładanie powłok
na budynki, Nakładanie powłok ochronnych na powierzchnie budynków, Nakładanie wylewki posadzkowej, Przygotowanie terenu [budownictwo], Udzielanie informacji związanych z konstrukcją budynków, Udzielanie informacji związanych z wyburzaniem budynków, Udzielanie informacji online
związanych ze wznoszeniem budynków, Układanie dachó-
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wek i płytek łupkowych, Układanie i budowa rurociągów,
Udzielanie informacji związanych z renowacją budynków,
Udzielanie informacji związanych z odbudową budynków,
Układanie parkietów, Układanie płytek podłogowych, Układanie pokryć sufitów, Układanie rur.
(210) 542286
(220) 2022 04 22
(731) ABDELAZIZ AHMED, Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) DUBAI restaurant&shisha
(510), (511) 43 Oferowanie żywności i napojów dla gości
w restauracjach, Oferowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, Serwowanie żywności i napojów dla gości
w restauracjach, Serwowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, Zapewnianie żywności i napojów w restauracjach.
(210)
(731)
(540)
(540)

542289
(220) 2022 04 22
RUTKOWSKA-GLIŃSKA BEATA PROMOTEKA, Kobyłka
(znak słowno-graficzny)
promoteka

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.03, 27.05.19
(510), (511) 35 Agencje reklamowe.
(210) 542295
(220) 2022 04 22
(731) GAJ-OLSZEWSKA JUSTYNA OLTEX, Przedbórz
(540) (znak słowny)
(540) OLIZE
(510), (511) 35 Usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe, Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, Pomoc
w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą.
(210) 542301
(220) 2022 04 23
(731) BAER MARCIN MED-ART, Tłoki
(540) (znak słowny)
(540) KLAWISZOWE.PL
(510), (511) 35 Usługi handlu detalicznego w odniesieniu
do domowego sprzętu elektronicznego, Usługi handlu detalicznego związane ze sprzętem audiowizualnym, Usługi
reklamowe i promocyjne w zakresie sprzedaży, Usługi reklamowe i marketingowe świadczone za pomocą mediów
społecznościowych.
(210)
(731)
(540)
(540)

542310
(220) 2022 04 23
KUT MICHAŁ GLASCO, MICHAŁ KUT, Niebylec
(znak słowno-graficzny)
glasco
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(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.01.01, 26.01.04
(510), (511) 6 Drzwi i okna metalowe, Metalowe okna,
Okna aluminiowe, Okna ścienne z metalu, Metalowe drzwi,
bramy, okna i osłony okienne, Okna metalowe, Balustrady
metalowe, Balustrady metalowe do balkonów, Metalowe
balustrady do balkonów, Przegrody metalowe do budownictwa, Metalowe podziałki [przegrody], 17 Szkło organiczne, półprzetworzone, 19 Izolacyjne (szkło -) [budownictwo],
Czyste szkło do celów budowlanych, Kolorowe szkło okienne, Laminowane szkło budowlane z folią ciekłokrystaliczną,
Okienne (Szkło -) dla budownictwa, Płaskie szkło do budynków, Szkło barwione do użytku w budownictwie, Szkło
bezpieczne do budownictwa, Szkło bezpieczne do użytku w budownictwie, Szkło budowlane, Szkło dekoracyjne
[do użytku w budownictwie], Szkło do celów budowlanych,
Szkło hartowane do użytku w budownictwie, Szkło emaliowane, do celów budowlanych, Szkło okienne, Szkło okienne
dla budownictwa, Szkło okienne, do budownictwa, Szkło
okienne do użytku w budownictwie, Szkło opóźniające
palenie się do użytku w budownictwie, Szkło płaskie laminowane [dla budownictwa], Szkło płaskie [okienne] dla
budownictwa, Szkło płaskie [okienne] do budynków, Szkło
płaskie walcowane [okienne] do użytku w budownictwie,
Szkło pławione [szkło płaskie typu float] do celów budowlanych, Szkło w formie arkusza do drzwi, Szkło w formie
arkusza do okien, Szkło warstwowe, Szkło wzmocnione
do celów budowlanych, Wzmocnione szkło budowlane,
Wzorzyste szkło płaskie walcowane do celów budowlanych, Drzwi szklane, Panele szklane do drzwi, Szklane drzwi
do budynków, Szklane drzwi przezroczyste do budynków,
Okna szklane, Szklane ściany, Okna niemetalowe, Okna witrażowe, Balustrady, Balustrady niemetalowe, Balustrady
wykonane z materiałów niemetalowych, Przegrody działowe [konstrukcje], nie z metalu, Niemetalowe drzwi przeciwpożarowe, 20 Lustra (srebrzone szkło), Szkło srebrzone
[lustra], Panele rozdzielające [przegrody], 21 Szkło mleczne,
Szkło lustrzane, Szkło ozdobne.
(210) 542313
(220) 2022 04 24
(731) JAGIENIAK PAWEŁ CHEMIKAL POLSKA, Ujazd
(540) (znak słowny)
(540) Chemikal Polska
(510), (511) 2 Preparaty hamujące rdzę, Preparaty do zapobiegania tworzeniu się rdzy, Preparaty pokrywające
do ochrony przed rdzą, Preparaty zabezpieczające przed
rdzą, Produkty do obróbki powierzchni metalowych hamujące rozwój rdzy, Rdza (Preparaty zabezpieczające przed -),
Środki zabezpieczające przed rdzą, Preparaty do zabezpieczania metali przed rdzą, Preparaty do obróbki powierzchni
metalowych w celu ochrony przed rdzą, Powłoki zabezpieczające przed rdzą, Środki zapobiegające rdzy, Substancje
odporne na rdzę, Substancje zapobiegające powstawaniu
rdzy do nakładania na powierzchnie metalowe, 5 Preparaty
do zwalczania pleśni, Preparaty chemiczne do zwalczania
pleśni, Pleśń [Preparaty chemiczne do zwalczania -], Preparaty do niszczenia grzybów powodujących próchnienie
drewna, Preparaty grzybobójcze, Preparaty grzybobójcze
do stosowania w ogrodnictwie, Preparaty grzybobójcze
do użytku domowego, Preparaty grzybobójcze do zabijania
szkodników, Środki grzybobójcze.
542323
(220) 2022 04 25
ENATA BREAD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)

(210)
(731)
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(540) Stara WĘDZARNIA ADAM RYCHCIK 1932

(531)

02.01.01, 02.01.04, 02.01.23, 26.01.03, 26.01.14, 27.05.01,
27.05.05, 27.07.17
(510), (511) 29 Mięso i wędliny, mięso konserwowe, mięso
liofilizowane, mięso solone, dziczyzna, drób, kiełbasy, podroby, konserwy mięsne, ekstrakty mięsne, kaszanka, wędzonki,
tłuszcze jadalna, pasztety mięsne, flaki, 35 Usługi sprzedaży
detalicznej, hurtowej, internetowej, katalogowej, wysyłkowej, oraz poprzez ofertę bezpośrednią mięsa i wędlin,
drobiu, dziczyzny, kiełbas, podrobów, pasztetów mięsnych,
konserw mięsnych, ekstraktów mięsnych, tłuszczy jadalnych,
flaków, Usługi pośrednictwa w handlu, Zarządzanie w zakresie zamówień handlowych.
(210)
(731)
(540)
(540)

542349
(220) 2022 04 25
PYTLAS MAGDALENA, Częstochowa
(znak słowno-graficzny)
ESCREO

(531) 26.01.01, 26.01.18, 27.05.01, 27.05.24, 29.01.13
(510), (511) 35 Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne.
542364
(220) 2022 04 25
NA FALI GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kietrz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NA FALI

(210)
(731)
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(531) 27.05.01, 27.05.02, 27.05.03
(510), (511) 3 Aromatyczne olejki eteryczne, Olejki eteryczne, Naturalne olejki eteryczne, Roślinne olejki eteryczne,
5 Suplementy diety, Suplementy diety i preparaty dietetyczne, Odżywcze suplementy diety, Suplementy diety dla ludzi.
(210)
(731)
(540)
(540)

542365
(220) 2022 04 25
WYSZKOWSKA OLGA, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
WYSZKO

(531) 27.05.01, 27.05.21
(510), (511) 25 Odzież, Nakrycia głowy, Obuwie.
(210)
(731)
(540)
(540)

542368
(220) 2022 04 26
KOZIARA MICHAŁ, Pabianice
(znak słowno-graficzny)
cold - technic

(531)

26.05.01, 26.11.03, 26.11.06, 26.11.13, 27.05.05, 27.05.17,
29.01.13
(510), (511) 11 Klimatyzatory, Urządzenia chłodnicze, Pompy
ciepła.
(210) 542376
(220) 2022 04 25
(731) Lorenz Snack-World Holding GmbH, HANOVER, DE
(540) (znak słowny)
(540) POMBEAR
(510), (511) 29 Przekąski na bazie ziemniaków, Czipsy ziemniaczane, Paluszki ziemniaczane, Przekąski na bazie orzechów, Orzechy [przetworzone], Orzeszki ziemne [powlekane], Ciecierzyca [przetworzona], Soczewica [przetworzona],
Groszek [przetworzony], Mieszanki orzechowe, Suszone
owoce, Owocowe przekąski, 30 Przekąski zbożowe, Przekąski
ryżowe, Przekąski pszenne, Przekąski kukurydziane, Wyroby
piekarnicze, Pikantne herbatniki, Krakersy, precle, Paluszki solone, Solone precle.
(210) 542381
(220) 2022 04 25
(731) Lorenz Snack-World Holding GmbH, HANOVER, DE
(540) (znak słowny)
(540) POMBÄR
(510), (511) 29 Przekąski na bazie ziemniaków, Czipsy ziemniaczane, paluszki ziemniaczane, Przekąski na bazie orzechów, Orzechy [przetworzone], Orzeszki ziemne [powlekane], Ciecierzyca [przetworzona], Soczewica [przetworzona],
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Groszek [przetworzony], Mieszanki orzechowe, Suszone
owoce, Owocowe przekąski, 30 Przekąski zbożowe, Przekąski
ryżowe, Przekąski pszenne, Przekąski kukurydziane, Wyroby
piekarnicze, Pikantne herbatniki, Krakersy, precle, Paluszki solone, Solone precle.
(210) 542384
(220) 2022 04 25
(731) Targus International LLC, Anaheim, US
(540) (znak słowny)
(540) MTG
(510), (511) 9 Pełna linia komputerowych urządzeń peryferyjnych i akcesoriów do komputerów przenośnych, komputerowe urządzenia peryferyjne, Futerały na notebooki, Futerały twarde i etui do komputerów, komputerów przenośnych
i czytników książek elektronicznych, Futerały, pokrowce z formowanej tkaniny, torby, torby do noszenia, torby ochronne,
plecaki, torebki, torby na ramię, walizki, tzw. hold-alls, torby
podróżne, futerały na kółkach, futerały ślizgowe, rękawy
ochronne, portfele i etui, wszystkie specjalnie przystosowane do przenoszenia przenośnych urządzeń elektronicznych, sprzętu i akcesoriów, Futerały ochronne na telefony
komórkowe i smartfony, Futerały na notebooki, notebooki,
notebooki typu tablet oraz czytniki książek elektronicznych,
specjalnie zaprojektowane tak, aby można je było przekształcić w miejsce do pracy na kolanach, i/lub które zawierają
wbudowaną ściereczkę do czyszczenia zintegrowaną z futerałem, Futerał na notebooka, który umożliwia użytkownikowi
dostosowanie futerału do notebooków o różnych rozmiarach, Paski do futerałów na komputery, Zasilacze do komputerów, Zasilacze, Adaptery wtyczek, Osłony ekranów do urządzeń elektronicznych w postaci elastycznych osłon z folii
z tworzywa sztucznego, Komputerowe filtry prywatyzujące
o charakterze antyodblaskowym i chroniącym wyświetlacz,
Rysiki komputerowe, przewodowe i bezprzewodowe komputerowe urządzenia peryferyjne, myszy komputerowe i stacje dokujące, Adaptery bezprzewodowe do komputerów,
Bezprzewodowe piloty zdalnego sterowania do komputerów i monitorów wideo, Przetwornice, Chowane zwijacze
przewodów elektrycznych i przyłączeniowych oraz urządzenia do przechowywania przewodów elektrycznych i przyłączeniowych, Klawiatury komputerowe, Koncentratory audio
do komputerów, elektroniczne czytniki kart pamięci, Stojaki
komputerowe zaprojektowane specjalnie do przechowywania notebooków, Klipsy i uchwyty do mocowania przenośnych urządzeń elektronicznych w stałej pozycji umożliwiającej obsługę bez użycia rąk, Podstawki pod komputer
wyposażone w wentylatory chłodzące i porty USB, zaprojektowane specjalnie do komputerów, komputerów typu tablet
oraz czytników książek elektronicznych, Akcesoria do komputerów przenośnych, bezprzewodowe akcesoria do komputerów przenośnych, Akcesoria do przenośnych odtwarzaczy MP3, urządzenia do obsługi sieci komputerowych, Kable
i przewody elektryczne oraz kable połączeniowe, Aparatura
do zarządzania kablami w postaci bębnów kablowych, służąca do porządkowania kabli elektrycznych, kabli USB, kabli
Ethernet i kabli komputerowych, Zasilacze elektryczne, Ładowarki do przenośnych urządzeń elektronicznych, ładowarki do akumulatorów, Urządzenia zabezpieczające przed
kradzieżą, a mianowicie dźwiękowe alarmy przeciwkradzieżowe: oprogramowanie komputerowe, a mianowicie aplikacje i wtyczki do pobrania oraz oprogramowanie wbudowane umożliwiające użytkownikom interakcję ze sprzętem
komputerowym i jego obsługę, a także tablety do pisania
elektronicznego, pióra i rysiki umożliwiające przekazywanie
informacji pisemnych w formie elektronicznej do urządzeń
przenośnych, Sprzęt komputerowy oraz portfolio składające
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się z tabletu do pisania i pióra z możliwością przekazywania
informacji pisemnych w formie elektronicznej w urządzeniu
przenośnym, sprzedawanych razem jako jednostka, Przenośne platformy chłodzące specjalnie przystosowane do chłodzenia notebooków, laptopów i tabletów oraz sprzętu komputerowego, Osłony przeciwprzepięciowe, Słuchawki audio,
Zestawy słuchawkowe audio, Zestawy słuchawkowe do telefonów, telefonów komórkowych, urządzeń PDA i komputerów wszystkich typów, Słuchawki douszne audio, Głośniki
audio, Przenośne głośniki do komputerów i notebooków,
Głośniki audio do komputerów stacjonarnych i przenośnych,
Ładowarki do przenośnych urządzeń elektronicznych, zasilacze oraz przetwornice i inwertery napięcia do użytku w pojazdach, Kalkulatory, Elektroniczne stacje dokujące, Listwy
zasilające, Czujniki i detektory do stosowania w sterowaniu
uruchamianiem i działaniem elektronicznych stacji dokujących, Oprogramowanie do pobrania o charakterze aplikacji
mobilnej, oprogramowanie komputerowe i oprogramowanie sprzętowe, ściereczki przeznaczone specjalnie do czyszczenia komputerowego sprzętu peryferyjnego i wycierania
ekranów monitorów, 18 Uniwersalne torby do noszenia
w ręku, torebki, torby na ramię, plecaki, torby duffel, aktówki, walizki, kufry, torby podróżne, walizki na kółkach, walizki
i portfele.
542386
(220) 2022 04 25
ZAKŁADY TŁUSZCZOWE BIELMAR
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Bielsko-Biała
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Śniadaniowa
(210)
(731)

(531) 02.09.01, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 29 Tłuszcze roślinne do celów spożywczych,
Margaryna, Oleje i tłuszcze jadalne, Rafinowane tłuszcze roślinne.
542399
(220) 2022 04 26
SHAUSHKA COSMETICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SHAUSHKA COSMETICS
(210)
(731)

85

(531) 27.05.01, 26.13.25
(510), (511) 3 Olejki esencjonalne i ekstrakty aromatyczne,
Aromaty [olejki eteryczne], Esencje eteryczne, Kremy na bazie olejków eterycznych do użytku w aromaterapii, Olejki
do aromaterapii [do użytku kosmetycznego], Olejki do perfum i zapachów, Olejki do pielęgnacji skóry [nielecznicze],
Olejki eteryczne, Olejki naturalne do celów kosmetycznych,
Roślinne olejki eteryczne, Woda kwiatowa, Zmieszane olejki
eteryczne, Preparaty do czyszczenia i odświeżania, Preparaty
do prania, Środki zapachowe do celów domowych, Detergenty do użytku domowego, Detergenty do użytku w gospodarstwie domowym, Detergenty do zmywania naczyń,
Detergenty do zmywarek do naczyń, Dyfuzory z patyczkami
zapachowymi, Ług sodowy, Mydła do użytku domowego,
Naturalne olejki do celów oczyszczających, Pałeczki zapachowe, Popiół wulkaniczny do czyszczenia, Preparaty chemiczne do czyszczenia do użytku domowego, Preparaty
do usuwania plam do artykułów gospodarstwa domowego, Preparaty do wywabiania plam, Preparaty do zmywania
naczyń, Proszki do prania, Proszek do zmywarek, Roztwory
do szorowania, Soda kaustyczna, Środki czyszczące, Środki
czyszczące do celów gospodarstwa domowego, Środki zapachowe do samochodów, Środki do polerowania podłóg
i mebli, Preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, Środki do higieny jamy ustnej, Środki perfumeryjne i zapachowe, Aloesowe preparaty do celów kosmetycznych, Balsamy, inne niż
do celów medycznych, Bawełna do celów kosmetycznych,
Bawełniane płatki kosmetyczne, Henna [barwnik kosmetyczny], Kamienie do wygładzania stóp, Kosmetyki, Kosmetyki
dla dzieci, Kosmetyki do użytku osobistego, Kosmetyki i preparaty kosmetyczne, Kosmetyki naturalne, Kosmetyki organiczne, Kremy do masażu, nie do celów leczniczych, Maści
do celów kosmetycznych, Nielecznicze kuracje do skóry
głowy, Nielecznicze preparaty do masażu, Olejki do masażu, nielecznicze, Olejki i płyny do masażu, Olejki mineralne
[kosmetyki], Patyczki z watą do celów kosmetycznych, Preparaty kosmetyczne do twarzy, Preparaty kosmetyczne
do pielęgnacji ciała, Preparaty kosmetyczne o działaniu wyszczuplającym, Preparaty ścierne do ciała, Pumeks, Tłuszcze
do celów kosmetycznych, Świece do masażu do celów kosmetycznych, Żel z aloesem do celów kosmetycznych, Żele
do masażu, inne niż do celów medycznych, Zestawy kosmetyków, Dezodoranty i antyperspiranty, Antyperspiranty
do użytku osobistego, Drewno zapachowe, Ekstrakty kwiatowe [perfumy], Emulsje chroniące przed promieniowaniem
słonecznym, Ekstrakty ziołowe do celów kosmetycznych,
Farby do włosów, Farby do brody, Kosmetyki do makijażu,
Kremy do twarzy do użytku kosmetycznego, Kremy i balsamy kosmetyczne, Kremy kosmetyczne do rąk, Kremy po opalaniu [do użytku kosmetycznego], Kamień ałun [środek ściągający], Kadzidełka, Herbata do kąpieli do celów kosmetycznych, Maski kosmetyczne, Mleczko kosmetyczne, Mleczko
oczyszczające do celów kosmetycznych, Odżywki do włosów w kostce, Odżywki do włosów, Szampony do włosów,
Kostki mydła do mycia ciała, Kostki mydła do czyszczenia
do użytku domowego, Mydła, Mydła do użytku osobistego,
Mydło dezodoryzujące, Mydło do golenia, Ołówki do brwi,
Pasta do zębów, Płyny do płukania jamy ustnej, Płyny po goleniu, Pomadki do ust, Balsamy do golenia, Kremy do golenia, Preparaty do depilacji i golenia, Preparaty do higieny intymnej lub do celów dezodorujących [przybory toaletowe],
Preparaty do kręcenia włosów, Saszetki zapachowe, Saszetki
zapachowe do bielizny, Soda krystaliczna do czyszczenia, Toniki do użytku kosmetycznego.
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542402
(220) 2022 04 26
AGDPRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piaseczno
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EV REPAIR GARAGE

(210)
(731)

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

Nr ZT20/2022

542406
(220) 2022 04 26
WOLNIK ADAM BRANDI, Poznań
(znak słowno-graficzny)
PERMANI

(531) 26.11.03, 26.11.11, 26.11.12, 26.11.13, 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 25 Obuwie, Odzież.

(531) 02.09.18, 14.07.09, 26.01.01, 26.01.14, 26.01.16, 27.05.01
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie akcesoriów samochodowych, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie części samochodowych, Usługi sprzedaży hurtowej
w zakresie akcesoriów samochodowych, Usługi sprzedaży
detalicznej w zakresie części samochodowych, Usługi handlu detalicznego w związku z akcesoriami samochodowymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z preparatami
do czyszczenia, Usługi sprzedaży detalicznej w związku
z preparatami do czyszczenia, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z artykułami do czyszczenia, Usługi sprzedaży
hurtowej w związku z artykułami do czyszczenia, 37 Usługi
pomocy w przypadku awarii samochodu [naprawa], Usługi
warsztatów samochodowych w zakresie konserwacji pojazdów, Konserwacja lub naprawa pojazdów samochodowych,
Naprawa powypadkowa pojazdów, Usługi napraw awarii pojazdów, Konserwacja i naprawa pojazdów, Usługi warsztatów
naprawy pojazdów, Usługi stacji obsługi pojazdów.
(210)
(731)
(540)
(540)

542405
(220) 2022 04 26
GMINA OPOCZNO, Opoczno
(znak słowno-graficzny)
OPOCZNO

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

542409
(220) 2022 04 26
GMINA OPOCZNO, Opoczno
(znak słowno-graficzny)
OPOCZNO

(531) 26.04.01, 26.04.16, 26.04.22, 26.11.03, 27.05.01, 27.05.24
(510), (511) 35 Pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne,
41 Publikowanie, sprawozdawczość i pisanie tekstów, Tłumaczenia, Usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, Usługi
rezerwacji biletów na atrakcje i wydarzenia edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, Edukacja, rozrywka i sport, Tłumaczenia
językowe.
(210) 542410
(220) 2022 04 26
(731) GMINA OPOCZNO, Opoczno
(540) (znak graficzny)
(540)

(531) 26.11.03, 26.11.07, 26.13.01, 27.05.01, 27.05.24, 29.01.15
(510), (511) 35 Pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne,
Usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe, 41 Publikowanie, sprawozdawczość i pisanie tekstów, Tłumaczenia,
Usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, Usługi rezerwacji
biletów na atrakcje i wydarzenia edukacyjne, rozrywkowe
i sportowe, Edukacja, rozrywka i sport, Tłumaczenia językowe, Usługi w zakresie tłumaczeń pisemnych.

(531) 24.01.13, 24.15.01, 29.01.12
(510), (511) 35 Pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne,
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41 Publikowanie, sprawozdawczość i pisanie tekstów, Tłumaczenia, Usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, Usługi
rezerwacji biletów na atrakcje i wydarzenia edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, Edukacja, rozrywka i sport, Tłumaczenia
językowe, Usługi w zakresie tłumaczeń pisemnych.
542414
(220) 2022 04 26
ACE 6 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GALERIA ANDRYCHÓW
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 27.05.24, 29.01.15
(510), (511) 16 Katalogi, Prospekty, Dzieła sztuki oraz figurki
z papieru i kartonu, modele architektoniczne, Materiały drukowane i artykuły papiernicze oraz wyposażenie edukacyjne,
Materiały filtracyjne z papieru, Materiały i środki dla artystów
i do dekoracji, Papier i karton, Torebki oraz artykuły do pakowania i przechowywania z papieru, kartonu lub tworzyw
sztucznych, Materiały filtrujące z papieru, Afisze, plakaty z papieru lub kartonu, Bibułka, Bielizna stołowa papierowa, Bieżniki stołowe papierowe, Bieżniki stołowe z celulozy, Bileciki stołowe, Chorągiewki papierowe, Chłonne arkusze papieru lub
plastiku do pakowania żywności, Chusteczki celulozowe
do celów kosmetycznych, Chusteczki do nosa [papierowe],
Chusteczki do twarzy z papieru, Chusteczki do nosa papierowe, Chusteczki papierowe do demakijażu, Chusteczki higieniczne papierowe, Chusteczki papierowe do usuwania makijażu, Chusteczki papierowe do użytku kosmetycznego, Chusteczki toaletowe, Dekoracje na środek stołu z papieru, Dekoracje na stół z papieru, Dekoracje z papieru [flagi], Filtry
do kawy papierowe, Filtry do wody z papieru, Girlandy papierowe, Higieniczne ręczniki papierowe do rąk, Kartonowe
maty stołowe, Kawa (Filtry do -) papierowe, Kuchenki mikrofalowe (Torebki do gotowania w -), Łopatki wykonane z kartonu
do usuwania odchodów zwierząt domowych, Maty obiadowe tekturowe, Maty papierowe, Maty pod nakrycia stołowe
z tektury, Maty pod nakrycia stołowe z papieru, Maty [podstawki] na monety, Maty stołowe pod talerze z tektury, Maty
stołowe z kartonu, Maty stołowe z papieru, Niemowlęce śliniaki papierowe, Osłony z papieru na doniczki, Papier chłonny, Papier do celów kuchennych, Ozdoby kartonowe na artykuły spożywcze, Papier do pakowania żywności, Papier
do pieczenia, Papier do użytku na stołach do badań, Papier
do wykładania półek, Papier higieniczny, Papier kuchenny
w rolkach, Papier pergaminowy, Papier serwetkowy, Papier
tłuszczoodporny, Papier toaletowy w rolkach, Papier welinowy, Papier z nasionami do sadzenia [artykuły papiernicze],
Papierowe chusteczki do mycia, Papierowe chusteczki do wycierania, Papierowe chusteczki higieniczne, Papierowe chusteczki toaletowe, Papierowe koronki, Papierowe maty stołowe, Papierowe nakładki na deski sedesowe, Papierowe nakładki na muszle klozetowe, Papierowe nakrycia [obrusy] stołowe, Papierowe obrusy, Papierowe parasolki do koktaili, Papierowe podkładki do klatek dla zwierząt domowych, Papierowe podkładki do zmiany pieluszek, Papierowe podkładki
na stół, Papierowe podkładki pod szklanki, Papierowe podkładki stołowe, Papierowe podstawki, Papierowe podstawki
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pod kufle do piwa, Papierowe podstawki pod szklanki, Papierowe serwetki do użytku domowego, Papierowe serwetki
koronkowe, Papierowe serwetki o wzorze koronkowym, Papierowe wkładki do tacek dentystycznych, Papierowe worki
na śmieci, Perfumowane, papierowe wkładki do szuflad, Pergamin, Perfumowane wkłady do szuflad, Pergamin do pieczenia, Pergaminowy (Papier -), Plakaty z papieru, Płatki papierowe do demakijażu, Podkładki pod szklanki z tektury, Podkładki stołowe z papieru, Podstawki na stół papierowe, Podstawki papierowe, Podstawki pod szklanki z kartonu, Podstawki pod szklanki z tektury, Podstawki pod szklanki z papieru, Proporczyki z papieru, Ręczniki do twarzy papierowe,
Ręczniki kuchenne w rolkach, Ręczniki papierowe, Ręczniki
papierowe do czyszczenia, Ręczniki papierowe do demakijażu, Ręczniki papierowe do osuszania, Ręczniki papierowe
do rąk, Ręczniki papierowe do twarzy, Rolki do kas sklepowych, Rolki papieru toaletowego, Ściereczki do twarzy z papieru, Ściereczki z celulozy, Serwetki jednorazowe, Serwetki
papierowe pod desery z imitowanym koronkowym wykończeniem, Serwetki papierowe (Stołowe -), Serwetki stołowe
papierowe, Serwetki z celulozy do użytku domowego, Śliniaki
papierowe, Śliniaki z rękawami, papierowe, Stołowa (Bielizna -)
papierowa, Szorstkie chusteczki [do użytku toaletowego],
Tekturowe maty stołowe, Toaletowy (Papier -), Torby do pakowania wykonane z biodegradowalnego papieru, Torby
na śmieci z papieru, Torebki do gotowania w kuchniach mikrofalowych, Torebki z papierowe na odchody zwierząt domowych, Wkładki papierowe do szuflad, perfumowane lub
nie, Wkładki do szuflad wykonane z perfumowanego papieru, Utrzymujące wilgoć arkusze papieru lub plastiku do pakowania żywności, Transparenty z papieru, Worki na śmieci z papieru [do użytku domowego], 35 Pomoc w prowadzeniu
działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie
działalnością gospodarczą, Usługi reklamowe, marketingowe
i promocyjne, Usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe, Usługi aukcyjne, Abonowanie dostępu do serwisu telekomunikacyjnych baz danych, Administrowanie i organizacja
usług sprzedaży wysyłkowej, Administrowanie prenumeratą
gazet [dla osób trzecich], Administrowanie sprzedażą, Agencje eksportowe i importowe, Agencje importowe i eksportowe, Agencje importu-eksportu towarów, Analiza cen, Doradztwo w zakresie wyceny zamówień sprzedaży, Dostarczanie informacji dotyczących produktów konsumpcyjnych
za pośrednictwem internetu, Dostarczanie informacji handlowych konsumentom, Elektroniczne przetwarzanie zamówień, Dostarczanie informacji za pośrednictwem internetu
na temat sprzedaży samochodów, Dostarczanie informacji
porównawczych w zakresie cen pokoi hotelowych, Dostarczanie informacji konsumentom na temat towarów i usług,
Gromadzenie, na rzecz innych osób, różnych usług telekomunikacyjnych w celu umożliwienia klientom wygodnego porównywania i kupowania tych usług, Gromadzenie, na rzecz
innych osób, różnych usług ubezpieczeniowych w celu
umożliwienia klientom wygodnego porównywania i kupowania tych usług, Gromadzenie proponowanych ofert
w przetargach, Handel (Zarządzanie w zakresie zamówień w -),
Handlowe informacje i porady udzielane konsumentom
[punkty informacji konsumenckiej], Handlowe informacje
i porady udzielane konsumentom w wyborze towarów
i usług, Informacje i doradztwo w zakresie handlu zagranicznego, Informacje na temat metod sprzedaży, Informacje
na temat rankingu sprzedaży produktów, Konsultacje w zakresie technik sprzedaży i programów sprzedaży, Nabywanie
dostępu do kanałów telewizyjnych, Nabywanie towarów
i usług dla innych firm, Nabywanie towarów w imieniu innych
przedsiębiorstw, Negocjowanie i rozliczanie transakcji handlowych dla osób trzecich, Negocjowanie i zawieranie trans-
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akcji handlowych dla osób trzecich za pośrednictwem systemów telekomunikacji, Negocjowanie transakcji handlowych
dla osób trzecich, Negocjowanie umów kupna i sprzedaży
towarów, Negocjowanie umów z podmiotami opłacającymi
usługi w zakresie opieki zdrowotnej, Notowania cenowe towarów lub usług, Organizacja abonamentów do pobierania
elektronicznych opłat za przejazd autostradą [ETC] na rzecz
innych, Organizacja i przeprowadzanie pchlich targów, Organizacja subskrypcji do czasopism w formacie elektronicznym,
Organizacja subskrypcji kanału telewizji, Organizacja subskrypcji mediów informacyjnych, Organizacja subskrypcji pakietów informacyjnych, Organizacja subskrypcji pakietów
medialnych, Organizacja subskrypcji usług telefonicznych,
Organizacja subskrypcji usług internetowych, Organizowanie
i prowadzenie imprez związanych ze sprzedażą bydła, Organizowanie i prowadzenie dla osób trzecich imprez związanych ze sprzedażą inwentarza żywego i bydła zarejestrowanego i przeznaczonego na sprzedaż, Organizowanie i prowadzenie imprez związanych ze sprzedażą inwentarza żywego,
Organizowanie prezentacji osób w celach biznesowych
w związku z zakupem i sprzedażą produktów, Organizowanie
prenumeraty publikacji dla osób trzecich, Organizowanie
sprzedaży w trybie aukcji i przetargów publicznych, Organizowanie subskrypcji w zakresie publikacji online dla osób
trzecich, Organizowanie usług wynikających z umów z osobami trzecimi [handel], Organizowanie zakupów zbiorowych,
Organizowanie zakupu towarów na rzecz osób trzecich, Porady odnośnie handlu wymiennego, Porównywarki cen zakwaterowania, Pośrednictwo w działalności handlowej dla osób
trzecich, Pośrednictwo w kontaktach handlowych i gospodarczych, Pośrednictwo w nabywaniu usług telematycznych,
telefonicznych lub komputerowych [Internet], Pośrednictwo
w kontraktach na kupno i sprzedaż produktów, Pośrednictwo
w zakresie transakcji handlowych i umów handlowych, Pośrednictwo w zawieraniu umów kupna i sprzedaży na rzecz
osób trzecich, Pośredniczenie i zawieranie transakcji handlowych dla osób trzecich, Pośredniczenie i zawieranie transakcji
handlowych na rzecz osób trzecich, Pośredniczenie w umowach dotyczących sprzedaży i zakupu towarów, Pozyskiwanie kontraktów dotyczących dostaw energii, Pozyskiwanie
kontraktów na kupno i sprzedaż towarów, Pozyskiwanie
umów [dla osób trzecich], Pozyskiwanie umów kupna i sprzedaży towarów i usług, na rzecz innych, Pozyskiwanie umów
na rzecz innych, odnośnie kupna i sprzedaży towarów, Pozyskiwanie umów na rzecz osób trzecich związanych ze sprzedażą towarów, Pozyskiwanie umów na rzecz innych odnośnie
świadczenia usług, Pozyskiwanie umów na zakup i sprzedaż
towarów i usług, Prenumerata gazet [dla osób trzecich], Prenumeraty dzienników elektronicznych, Prenumerowanie gazet, Procedury administracyjne związane z roszczeniami gwarancyjnymi, Procedury administracyjne związane ze składaniem zleceń kupna za pośrednictwem telefonu lub komputera, Procedury administracyjne związane ze składaniem zleceń
kupna za pośrednictwem komputera, Produkcja programów
typu telezakupy, Produkcja programów związanych z telezakupami, Przygotowanie i zawieranie transakcji handlowych
na rzecz osób trzecich, Reklamowanie usług innych dostawców, umożliwiając klientom dogodne obejrzenie i porównanie usług tych dostawców, Rozpowszechnianie wykazów nazwisk i adresów, Skomputeryzowane usługi w zakresie składania zamówień online, Skomputeryzowane zamówienia towarów, Subskrypcje pakietów mediów informacyjnych, Świadczenie usług porównania cen online, Telemarketing, Udostępnianie informacji o produktach konsumenckich, Udostępnianie informacji dotyczących produktów konsumenckich w zakresie oprogramowania, Udostępnianie informacji
o produktach konsumenckich dotyczących żywności lub na-

Nr ZT20/2022

pojów, Udostępnianie informacji o produktach konsumenckich dotyczących laptopów, Udostępnianie porad dotyczących konsumenckich produktów kosmetycznych, Udostępnianie porad dotyczących produktów konsumenckich w zakresie laptopów, Udostępnianie porad dotyczących produktów konsumenckich w zakresie oprogramowania, Udzielanie
informacji dotyczących sprzedaży handlowej, Udzielanie informacji konsumenckich o produktach w zakresie kosmetyków, Udzielanie informacji rynkowej w odniesieniu do produktów konsumpcyjnych, Udzielanie porad dla konsumentów o produktach, Udzielanie porad konsumenckich dotyczących produktów, Usługi administracyjne w zakresie kierowania klientów na konsultacje z prawnikiem, Usługi administracyjne w zakresie kierowania pacjentów na konsultacje,
Usługi administracyjne w zakresie programów przekazywania udziałów pracownikom, Usługi administracyjne w zakresie rozpatrywania roszczeń gwarancyjnych, Usługi administracyjne w zakresie ubezpieczenia zdrowia zębów, Usługi
agencji eksportowo-importowych, Usługi agencji eksportowych, Usługi agencji importowo-eksportowych, Usługi agencji importowo-eksportowych w dziedzinie energii, Usługi
agencji importowych, Usługi agencji zakupu, Usługi automatycznego zamawiania ponownego na rzecz firm, Usługi biurowe dotyczące przyjmowania zamówień sprzedaży, Usługi
doradcze dotyczące zakupu towarów w imieniu firm, Usługi
doradcze dotyczące zakupu towarów na rzecz osób trzecich,
Usługi doradcze i konsultingowe w zakresie nabywania towarów dla osób trzecich, Usługi doradcze związane z transakcjami handlowymi, Usługi importowo-eksportowe, Usługi informacyjne i doradcze dla konsumentów w zakresie wyboru
nabywanych towarów, Usługi informacyjne i doradcze dotyczące taryf, Usługi informacyjne i poradnictwo handlowe dla
konsumentów w dziedzinie produktów do makijażu, Usługi
informacyjne i poradnictwo handlowe dla konsumentów
w dziedzinie produktów pielęgnacyjnych, Usługi informacyjne i poradnictwo handlowe dla konsumentów w dziedzinie
produktów kosmetycznych, Usługi izby handlowej w zakresie
promocji handlu, Usługi izby handlowej w zakresie promocji
przedsiębiorstw, Usługi konsultacyjne w zakresie nabywania
towarów i usług, Usługi odbierania zamówień telefonicznych
na rzecz osób trzecich, Usługi porównywania cen, Usługi porównywania cen energii, Usługi pośrednictwa biznesowego
dotyczące kontaktowania ze sobą potencjalnych inwestorów
prywatnych z przedsiębiorcami potrzebującymi finansowania, Usługi pośrednictwa i doradztwa handlowego w dziedzinie sprzedaży produktów i świadczenia usług, Usługi pośrednictwa w zakresie nabywania usług telekomunikacyjnych dla
osób trzecich, Usługi pośrednictwa związane z reklamowaniem, Usługi prenumeraty gazet, Usługi prenumeraty gazet
dla osób trzecich, Usługi składania zamówień hurtowych,
Usługi w zakresie administrowania działalnością gospodarczą
w celu obsługi transakcji sprzedaży dokonywanych za pomocą Internetu, Usługi w zakresie analizy cen, Usługi w zakresie
kupna, Usługi w zakresie nabywania dla osób trzecich [zakupy
produktów i usług dla innych przedsiębiorstw], Usługi w zakresie nabywania bonów na rzecz innych, Usługi w zakresie
nabywania wyposażenia biurowego świadczone osobom
trzecim, Usługi w zakresie porównywania cen, Usługi w zakresie porównywania zakupów, Usługi w zakresie promocji eksportu, Usługi w zakresie składania zamówień [dla osób trzecich], Usługi w zakresie zamówień na rzecz osób trzecich,
Usługi w zakresie zamówień online w dziedzinie restauracji
oferujących posiłki na wynos oraz z dostawą na miejsce, Usługi w zakresie zamówień online, Usługi zarządzania sprzedażą,
Usługi zlecania na zewnątrz w zakresie organizacji zaopatrzenia towarów na rzecz innych, Wynajmowanie kas fiskalnych,
Załatwianie prenumeraty książek, recenzji, gazet lub komik-

Nr ZT20/2022

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

sów, Zamówienia handlowe (Zarządzanie w zakresie -), Zaopatrzenie osób trzecich w napoje alkoholowe [zakup towarów dla innych przedsiębiorców], Zapewnianie konsumentom rekomendacji o towarach w celach handlowych, Zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców
towarów i usług, Zarobkowe zarządzanie w zakresie koncesjonowania towarów i usług na rzecz osób trzecich, Zarządzanie
administracyjne zamówieniami na zakup w ramach usług
świadczonych przez firmy wysyłkowe, Zarządzanie handlowe
w zakresie koncesjonowania dóbr i usług na rzecz osób trzecich, Zarządzanie w imieniu przedsiębiorstw przemysłowych
i handlowych w zakresie zaopatrywania w materiały biurowe,
Zarządzanie w zakresie zamówień, Zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, Zarządzanie w zakresie zamówień zakupowych, Zawieranie transakcji handlowych na rzecz innych, przez sklepy online, Bezobsługowe usługi sklepu detalicznego w odniesieniu do napojów, Sklepowe usługi detaliczne związane z dywanami, Sprzedaż detaliczna kart przedpłaconych dla osób trzecich do zakupu odzieży, Sprzedaż
detaliczna kart przedpłaconych dla osób trzecich do zakupu
usług rozrywkowych, Sprzedaż detaliczna kart przedpłaconych dla osób trzecich do zakupu usług telekomunikacyjnych, Sprzedaż detaliczna kart przedpłaconych dla osób trzecich do zakupu treści multimedialnych, Sprzedaż detaliczna
lub hurtowa środków farmaceutycznych, weterynaryjnych
i sanitarnych oraz zaopatrzenia medycznego, Sprzedaż detaliczna środków farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz zaopatrzenia medycznego, Usługi bezobsługowych sklepów detalicznych w odniesieniu do żywności, Usługi detaliczne związane z nożami kuchennymi, Usługi handlu
detalicznego w zakresie żywności, Usługi handlu detalicznego w odniesieniu do sprzętu komputerowego, Usługi handlu
detalicznego w odniesieniu do oprogramowania komputerowego, Usługi handlu detalicznego związane z komputerami,
które można nosić na sobie, Usługi handlu detalicznego w zakresie materiałów budowlanych, Usługi handlu detalicznego
związane z futrami sztucznymi, Usługi handlu detalicznego
w odniesieniu do akcesoriów odzieżowych, Usługi handlu detalicznego w odniesieniu do produktów dla zwierząt domowych, Usługi handlu detalicznego związane z akcesoriami
do rowerów, Usługi handlu detalicznego w zakresie wyrobów
piekarniczych, Usługi handlu detalicznego związane z preparatami do włosów, Usługi handlu detalicznego związane
z produktami ogrodniczymi, Usługi handlu detalicznego
w odniesieniu do domowego sprzętu elektronicznego, Usługi handlu detalicznego w odniesieniu do domowego sprzętu
elektrycznego, Usługi handlu detalicznego w związku z akcesoriami samochodowymi, Usługi handlu detalicznego w zakresie akcesoriów mody, Usługi handlu detalicznego związane z wózkami dziecięcymi, Usługi handlu detalicznego online
w zakresie muzyki cyfrowej do pobrania, Usługi handlu detalicznego online w zakresie muzyki i filmów nagranych oraz
do pobrania, Usługi handlu detalicznego online w zakresie
dzwonków telefonicznych do pobrania, Usługi handlu detalicznego w zakresie dzieł sztuki świadczone przez galerie
sztuki, Usługi handlu detalicznego w zakresie preparatów farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz materiałów medycznych, Usługi handlu detalicznego związane
z urządzeniami kuchennymi, Usługi handlu detalicznego
online obejmującego nagraną muzykę i nagrane filmy do pobrania, Usługi handlu detalicznego związane z pobieralnymi
publikacjami elektronicznymi, Usługi handlu detalicznego
związane z pobieralnymi plikami muzycznymi, Usługi handlu
detalicznego w związku ze smartfonami, Usługi handlu detalicznego dotyczące tekstyliów domowych, Usługi handlu detalicznego związane ze sprzętem audiowizualnym, Usługi
handlu detalicznego związane ze środkami zapachowymi,
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Usługi handlu detalicznego związane z napojami alkoholowymi, Usługi handlu detalicznego związane ze sprzętem
ogrodniczym, Usługi handlu detalicznego w zakresie produktów ogrodniczych, Usługi handlu detalicznego związane
z przyrządami do przygotowywania żywności, Usługi handlu
detalicznego związane ze sprzedażą subskrybowanych pudełek zawierających piwo, Usługi handlu detalicznego związane ze sprzedażą subskrybowanych pudełek zawierających
kosmetyki, Usługi handlu detalicznego związane ze sprzedażą subskrybowanych pudełek zawierających czekoladki, Usługi handlu detalicznego związane ze sprzedażą subskrybowanych pudełek zawierających żywność, Usługi handlu detalicznego w zakresie baterii, Usługi handlu detalicznego związane
z filiżankami i szklankami, Usługi handlu detalicznego w zakresie akumulatorów, Usługi handlu detalicznego dotyczące
rowerów, Usługi handlu hurtowego dotyczące futer sztucznych, Usługi handlu hurtowego w odniesieniu do sprzętu
komputerowego, Usługi handlu hurtowego w odniesieniu
do oprogramowania komputerowego, Usługi handlu hurtowego w zakresie preparatów farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz materiałów medycznych, Usługi klubów książki prowadzących sprzedaż detaliczną dla członków,
Usługi sklepów detalicznych online związane z produktami
kosmetycznymi i pielęgnacyjnymi, Usługi sklepów detalicznych online obejmujące odzież, Usługi sprzedaży detalicznej
związane z materiałami piśmiennymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z nakryciami głowy, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z tkaninami, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z artykułami do stosowania z tytoniem, Usługi
sprzedaży detalicznej w związku z drukami, Usługi sprzedaży
detalicznej w związku z artykułami do czyszczenia, Usługi
sprzedaży detalicznej w związku z artykułami ogrodniczymi,
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z napojami alkoholowymi (z wyjątkiem piwa), Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z preparatami do produkcji napojów alkoholowych, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z mięsem,
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z urządzeniami
do pomiaru czasu, Usługi sprzedaży detalicznej w związku
z preparatami do produkcji napojów, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z jednorazowymi wyrobami papierowymi,
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z instrumentami muzycznymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z urządzeniami do opalania się, Usługi sprzedaży detalicznej w związku
z odzieżą, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z obuwiem,
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z akcesoriami seksualnymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z biżuterią,
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z napojami bezalkoholowymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem do fizjoterapii, Usługi sprzedaży detalicznej w związku
z urządzeniami do ochrony słuchu, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z akcesoriami metalowymi, Usługi sprzedaży
detalicznej w związku z treściami rejestrowanymi, Usługi
sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem do nurkowania,
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z przyborami toaletowymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z preparatami
do pielęgnacji zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z oświetleniem, Usługi sprzedaży detalicznej w związku
z kawą, Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem
do przyrządzania żywności, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z kakao, Usługi sprzedaży detalicznej w związku
ze sprzętem do podgrzewania, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z herbatami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze środkami spożywczymi, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z urządzeniami sanitarnymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z paszą dla zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z grzejnikami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z urządzeniami weterynaryjnymi, Usługi sprze-

90

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

daży detalicznej w związku z podściółką dla zwierząt, Usługi
sprzedaży detalicznej w związku ze ściółką dla zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z instalacjami sanitarnymi,
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z piwem, Usługi
sprzedaży detalicznej w związku z urządzeniami wodociągowymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem
medycznym, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z tytoniem, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z urządzeniami
medycznymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku
ze sprzętem weterynaryjnym, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z walizkami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z parasolami przeciwdeszczowymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z torbami, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z artykułami papierniczymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z materiałami artystycznymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z chemikaliami do stosowania
w rolnictwie, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z pomocami naukowymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku
z bronią, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z pojazdami,
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z dziełami sztuki,
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z urządzeniami
do chłodzenia, Usługi sprzedaży detalicznej w związku
ze sprzętem do schładzania, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z urządzeniami do mrożenia, Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem sportowym, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z dekoracjami świątecznymi, Usługi
sprzedaży detalicznej w związku z preparatami weterynaryjnymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z pokryciami
naściennymi, Usługi sprzedaży detalicznej wyrobów ogrodniczych, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z suplementami diety, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z produktami dietetycznymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku
z artykułami sportowymi, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku ze sprzętem rolniczym, Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem do robót ziemnych, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z pokryciami podłogowymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z nićmi, Usługi sprzedaży
detalicznej w związku z artykułami weterynaryjnymi, Usługi
sprzedaży detalicznej w związku z artykułami do szycia, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z przędzą, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z chemikaliami do stosowania w leśnictwie, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z zastawą
stołową, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z przyborami kuchennymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku
z chemikaliami do stosowania w ogrodnictwie, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z wyposażeniem domu, Usługi
sprzedaży detalicznej w związku ze smarami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z preparatami do czyszczenia, Usługi
sprzedaży detalicznej w związku z wyrobami rymarskimi,
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z paliwami, Usługi
sprzedaży detalicznej w związku z meblami, Usługi sprzedaży
detalicznej w związku z sorbetami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z ręcznymi urządzeniami do budowy, Usługi
sprzedaży detalicznej w związku z ręcznymi narzędziami
do budowy, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z jogurtami mrożonymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z lodami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sztućcami,
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z urządzeniami nawigującymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z czekoladą, Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem audiowizualnym, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z wyrobami cukierniczymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z deserami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku
ze sprzętem informatycznym, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z akcesoriami do pielęgnacji dla ludzi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z przyborami higienicznymi dla
ludzi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z produktami
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mlecznymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z owocami morza, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z maszynami budowlanymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku
z grami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z akcesoriami
do pielęgnacji dla zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z przyborami higienicznymi dla zwierząt, Usługi
sprzedaży detalicznej w związku z zabawkami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem ogrodniczym, Usługi
sprzedaży detalicznej związane ze sprzedażą odzieży i dodatków odzieżowych, Usługi sprzedaży detalicznej dotyczące
inteligentnych zegarków, Usługi sprzedaży detalicznej dotyczące smartwatchów, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie
akcesoriów samochodowych, Usługi sprzedaży detalicznej
świadczone online w zakresie artykułów odzieżowych, Usługi
sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie artykułów kosmetycznych, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie
futer, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie produktów delikatesowych, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie kwiatów,
Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie owoców, Usługi
sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie artykułów jubilerskich, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie części samochodowych, Usługi sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie torebek, Usługi sprzedaży detalicznej
świadczone online w zakresie artykułów bagażowych, Usługi
sprzedaży detalicznej w zakresie słodyczy, Usługi sprzedaży
detalicznej świadczone online w zakresie zabawek, Usługi
sprzedaży detalicznej w zakresie artykułów sportowych, Usługi sprzedaży detalicznej za pomocą globalnych sieci komputerowych związane z napojami bezalkoholowymi, Usługi
sprzedaży detalicznej za zamówieniem pocztowym związane z napojami bezalkoholowymi, Usługi sprzedaży detalicznej za zamówieniem pocztowym związane z piwem, Usługi
sprzedaży detalicznej za pomocą katalogów w związku z artykułami spożywczymi, Usługi sprzedaży detalicznej za pomocą katalogów w związku z napojami alkoholowymi (z wyjątkiem piwa), Usługi sprzedaży detalicznej za zamówieniem
pocztowym związane z napojami alkoholowymi [z wyjątkiem piwa], Usługi sprzedaży detalicznej za pomocą katalogów w związku z napojami bezalkoholowymi, Usługi sprzedaży detalicznej za pomocą katalogów w związku z piwem,
Usługi sprzedaży detalicznej za pomocą globalnych sieci
komputerowych związane z artykułami spożywczymi, Usługi
sprzedaży detalicznej za zamówieniem pocztowym związane z artykułami spożywczymi, Usługi sprzedaży detalicznej
za pomocą globalnych sieci komputerowych związane z napojami alkoholowymi (z wyjątkiem piwa), Usługi sprzedaży
detalicznej za pomocą globalnych sieci komputerowych
związane z piwem, Usługi sprzedaży detalicznej dotyczące
farb, Usługi sprzedaży detalicznej związane z telefonami komórkowymi, Usługi sprzedaży detalicznej związane z sejfami,
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z żywymi zwierzętami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z przyborami toaletowymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z biżuterią,
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z preparatami do pielęgnacji zwierząt, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z tkaninami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z napojami bezalkoholowymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z preparatami do produkcji napojów, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku z nakryciami głowy, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku z odzieżą, Usługi sprzedaży hurtowej w związku
z artykułami do czyszczenia, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku z akcesoriami metalowymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z drukami, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku ze sprzętem do schładzania, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z urządzeniami do mrożenia, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z urządzeniami do chłodzenia, Usługi
sprzedaży hurtowej w związku z oświetleniem, Usługi sprze-
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daży hurtowej w związku ze sprzętem do przyrządzania żywności, Usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem
do podgrzewania, Usługi sprzedaży hurtowej w związku
z materiałami artystycznymi, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku z artykułami papierniczymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z pojazdami, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku z chemikaliami do stosowania w ogrodnictwie,
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z dziełami sztuki, Usługi
sprzedaży hurtowej w związku z bronią, Usługi sprzedaży
hurtowej w związku z chemikaliami do stosowania w rolnictwie, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z torbami, Usługi
sprzedaży hurtowej w związku z wyrobami rymarskimi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z chemikaliami do stosowania w leśnictwie, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z obuwiem, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z meblami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z preparatami do czyszczenia, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z mięsem, Usługi
sprzedaży hurtowej w związku z preparatami zapachowymi,
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z pomocami naukowymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z parasolami przeciwdeszczowymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z walizkami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z paliwami,
Usługi sprzedaży hurtowej w związku ze smarami, Usługi
sprzedaży hurtowej w związku z suplementami diety, Usługi
sprzedaży hurtowej w związku z przędzą, Usługi sprzedaży
hurtowej w związku z piwem, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku z produktami dietetycznymi, Usługi sprzedaży
hurtowej w związku ze ściółką dla zwierząt, Usługi sprzedaży
hurtowej w związku z nićmi, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku z preparatami i artykułami weterynaryjnymi, Usługi
sprzedaży hurtowej w związku z podściółką dla zwierząt,
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z artykułami do szycia,
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z wyposażeniem
domu, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z preparatami
weterynaryjnymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z artykułami weterynaryjnymi, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku z zastawą stołową, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku z tytoniem, Usługi sprzedaży hurtowej w związku
z ze sprzętem rolniczym, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z przyborami higienicznymi dla ludzi, Usługi sprzedaży
hurtowej w związku z dekoracjami świątecznymi, Usługi
sprzedaży hurtowej w związku z urządzeniami konstrukcyjnymi, Usługi sprzedaży hurtowej wyrobów ogrodniczych, Usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem sportowym,
Usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem do robót
ziemnych, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z akcesoriami do pielęgnacji dla zwierząt, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku z artykułami sportowymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z przyborami higienicznymi dla zwierząt, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z pokryciami naściennymi,
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z akcesoriami do pielęgnacji dla ludzi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z pokryciami podłogowymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z deserami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z nożami
kuchennymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z przyborami kuchennymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku
z wyrobami piekarniczymi, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku z produktami mlecznymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z owocami morza, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku z ręcznymi urządzeniami do budowy, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z napojami alkoholowymi (z wyjątkiem piwa), Usługi sprzedaży hurtowej w związku z preparatami do produkcji napojów alkoholowych, Usługi sprzedaży
hurtowej w związku z ręcznymi narzędziami do budowy,
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z grami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z artykułami do stosowania z tytoniem, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z zabawkami,
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Usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sztućcami, Usługi
sprzedaży hurtowej w związku z sorbetami, Usługi sprzedaży
hurtowej w związku z urządzeniami nawigującymi, Usługi
sprzedaży hurtowej w związku z kawą, Usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem informatycznym, Usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem audiowizualnym, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z jogurtami mrożonymi,
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z urządzeniami medycznymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z czekoladą,
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z lodami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem weterynaryjnym, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z wyrobami cukierniczymi,
Usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem medycznym, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z instalacjami sanitarnymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z paszą dla
zwierząt, Usługi sprzedaży hurtowej w związku ze środkami
spożywczymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z urządzeniami weterynaryjnymi, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku z grzejnikami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z kakao, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z urządzeniami wodociągowymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z herbatami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z urządzeniami sanitarnymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku
ze sprzętem ogrodniczym, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie części samochodowych, Usługi sprzedaży hurtowej
w zakresie akcesoriów samochodowych, Usługi sprzedaży
hurtowej w zakresie futer, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie artykułów sportowych, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie kwiatów, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie słodyczy, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie filiżanek i szklanek,
Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie urządzeń kuchennych,
Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie elektrycznych urządzeń
gospodarstwa domowego, Usługi w zakresie detalicznej
sprzedaży wysyłkowej odzieży, Usługi sprzedaży hurtowej
w zakresie elektronicznego sprzętu gospodarstwa domowego, Usługi w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej artykułów kosmetycznych, Usługi w zakresie sklepów detalicznych w branży odzieżowej, Usługi w zakresie wysyłkowej
sprzedaży detalicznej akcesoriów odzieżowych, Wypożyczanie stoisk handlowych, 36 Zbiórki funduszy i sponsorowanie
finansowe, Usługi w zakresie depozytów przedmiotów wartościowych, Ubezpieczenia, Gwarantowanie ubezpieczeń,
Wydawanie kart przedpłaconych i bonów, Usługi w zakresie
wycen, Usługi w zakresie nieruchomości, Usługi finansowe,
monetarne i bankowe, Usługi ubezpieczeniowe, Usługi depozytów sejfowych, Gromadzenie funduszy i sponsorowanie finansowe, 37 Wydobywanie surowców naturalnych, Zwalczanie szkodników i dezynfekcja, Wynajem narzędzi, instalacji
i sprzętu budowlanego, rozbiórkowego, czyszczącego i konserwacyjnego, Usługi w zakresie wykopywania i wydobywania zasobów naturalnych, Usługi budowlane, konstrukcyjne,
rozbiórkowe i wyburzeniowe, Ładowanie baterii i innych
urządzeń magazynujących energię oraz wynajem sprzętu
do nich, Czyszczenie i pielęgnacja tkanin, tekstyliów, skóry,
futer i wyrobów wytworzonych z tych materiałów, Instalowanie, konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego i urządzeń telekomunikacyjnych, Instalowanie, konserwacja i naprawa systemów HVAC (ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja), Instalowanie, konserwacja i naprawa alarmów, zamków
i kas pancernych, Instalowanie, konserwacja i naprawa wind
i dźwigów, Instalowanie, konserwacja i naprawa sieci wodno-kanalizacyjnych, Konserwacja i naprawa budynków, Konserwacja i naprawa opon, Montaż, utrzymanie i naprawa mebli,
Naprawa i konserwacja zegarów i zegarków, Naprawa, konserwacja i tankowanie pojazdów, Regeneracja i napełnianie
tonerów i tuszów, Usługi szklarskie, wstawianie, konserwacja
i naprawy szyb, okien i rolet, Budowa elektrowni falowych,
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Budowa i konserwacja rurociągów, Budowa rafinerii ropy naftowej, Budowa zakładów przemysłowych, Instalacja pasywnej ochrony przeciwpożarowej, Instalacja osłon przeciwsłonecznych, Instalacja ogrzewania wykorzystującego efekt prądów naskórkowych, Instalacja ogniw i modułów fotowoltaicznych, Instalacja odgromników, Instalacja narzędzi na placach budowy, Instalacja, naprawa i konserwacja obiektów
i sprzętu pomieszczeń czystych, Instalacja, naprawa i konserwacja chłodnic do silników, Instalacja, naprawa i konserwacja
urządzeń skraplających, Instalacja, naprawa i konserwacja rur
kotłowych, Instalacja, naprawa i konserwacja kondensatorów
pary, Instalacja mebli w sklepach, Instalacja mebli, Instalacja
materiałów izolacyjnych, Instalacja maszyn przemysłowych,
Instalacja maszyn biurowych, Instalacja maszyn, Budowanie
konstrukcji żelbetowych przy wykorzystaniu szalunków przesuwnych i wznoszących, Ciesielstwo, Czyszczenie basenów,
Czyszczenie cylindrów wodnych, Czyszczenie elementów
wystroju wnętrz, Czyszczenie higieniczne [baseny], Czyszczenie higieniczne [obiekty ruchome], Czyszczenie higieniczne
[wanny], Czyszczenie i naprawa kotłów, Czyszczenie instalacji
wodociągowych, Czyszczenie instrumentów i urządzeń chirurgicznych, Czyszczenie kamieniarki, Czyszczenie kominów,
Czyszczenie kotłów, Czyszczenie maszyn, Czyszczenie mebli,
Czyszczenie pasów startowych, Czyszczenie pasów startowych lotnisk, Czyszczenie pojemników do przechowywania,
Czyszczenie pokryć podłogowych, Czyszczenie pomników,
Czyszczenie powierzchni ścian, Czyszczenie pralek, Czyszczenie przenośnych konstrukcji, Czyszczenie ruchomych obiektów sanitarnych, Czyszczenie silników elektrycznych, Czyszczenie stoisk wystawowych, Czyszczenie studzienek ściekowych, Czyszczenie studzienek ściekowych wodą pod wysokim ciśnieniem, Czyszczenie szamb, Czyszczenie szamb
(szamb wykorzystujących bakterie do przeróbki ścieków),
Czyszczenie układów wodociągów, Czyszczenie wanien,
Czyszczenie wodnic (linii wodnych), Czyszczenie żaluzji,
Czyszczenie zbiorników, Czyszczenie zbiorników magazynowych, Czyszczenie zbiorników na wodę, Czyszczenie zbiorników zasobnikowych, Czyszczenie zewnętrznych pokładów
statków, Dezynfekcja zastawy stołowej, Diagnostyczne usługi
konserwacyjne w zakresie fotokopiarek, Dostarczanie skomputeryzowanych informacji z zakresu konserwacji dywanów,
Eliminacja zakłóceń w instalacjach elektrycznych, Informacja
o konserwacji sprzętu pomiarowego i urządzeń testujących,
Informacja o naprawach, Instalacja aktywnej ochrony przeciwpożarowej, Instalacja aparatury medycznej, Instalacja betonowych systemów formujących, Instalacja chłodziarek
(zamrażarek), Instalacja ciśnieniowych urządzeń bezpieczeństwa, Instalacja elektrycznego ogrzewania towarzyszącego,
Instalacja gazociągów, Instalacja gazociągów i wodociągów,
Instalacja i naprawa automatów do sprzedaży, Instalacja i naprawa bankomatów, Instalacja i naprawa sprzętu ochrony
przeciwpowodziowej, Instalacja i naprawa wyświetlaczy
z diodami elektroluminescencyjnymi [LED], Instalacja izolacji
na murach szczelinowych, Instalacja izolacji rur, Instalacja,
konserwacja i naprawa maszyn, Instalacja, konserwacja i naprawa urządzeń do nadawania, Instalacja, konserwacja i naprawa sprzętu kuchennego, Instalacja, konserwacja i naprawa
urządzeń i przyrządów medycznych, Instalacja konstrukcji
o wysokiej wytrzymałości na rozciąganie, Instalacja konstrukcji tymczasowych na wystawy handlowe, Instalacja pieców
przemysłowych, Instalacja piwnicznych produktów wodoodpornych, Instalacja pokryć dachowych, Instalacja prefabrykowanych elementów budowlanych, Instalacja przednich szyb
w pojazdach, Instalacja przemysłowej ochrony przeciwpożarowej, Instalacja przemysłowych urządzeń do gotowania, Instalacja przemysłowych przewodów grzejnych, Instalacja
przemysłowych urządzeń ciśnieniowych, Instalacja przemy-
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słowych zbiorników ciśnieniowych, Instalacja przewodów
wodociągowych, Instalacja rur okładzinowych, przewodów
rurowych i przewodów wiertniczych w szybach naftowych,
Instalacja rurociągów lądowych, Instalacja rurociągów podmorskich, Instalacja rurociągów przemysłowych, Instalacja
rusztowań budowlanych, platform roboczych i budowlanych, Instalacja sprzętu audiowizualnego, Instalacja sprzętu
do automatyki budynkowej, Instalacja sprzętu do prania i kuchennego, Instalacja sprzętu elektrycznego i elektronicznego
w samochodach, Instalacja sprzętu hydraulicznego, Instalacja
sprzętu ochroniarskiego i bezpieczeństwa, Instalacja stoisk
przeznaczonych na wystawy, Instalacja systemów do gromadzenia wody deszczowej, Instalacja systemów do odprowadzania wody deszczowej, Instalacja systemów do zbierania
wody deszczowej, Instalacja systemów energii wodnej, Instalacja systemów energii wiatrowej, Instalacja systemów fizycznej kontroli dostępu, Instalacja systemów gaszenia pożaru,
Instalacja systemów inżynierii środowiska, Instalacja systemów ochrony środowiska, Instalacja systemów ochrony
przed piorunami, Instalacja systemów odprowadzania ciepła,
Instalacja systemów oprzyrządowania, Instalacja systemów
oświetleniowych, Instalacja systemów oświetlenia elektrycznego i systemów elektroenergetycznych, Instalacja systemów paneli słonecznych zasilanych energią słoneczną w budynkach mieszkalnych, Instalacja systemów paneli słonecznych zasilanych energią słoneczną w budynkach niemieszkalnych, Instalacja systemów telewizji przemysłowej, Instalacja
systemów tłumienia ognia, Instalacja systemów umożliwiających kontrolowanie zwierząt domowych, Instalacja systemów wodociągowo-kanalizacyjnych, Instalacja systemów
wyciągowych dymu, Instalacja systemów zarządzania ruchem, Instalacja urządzeń do chłodzenia, Instalacja szamb,
Instalacja urządzeń do gotowania, Instalacja urządzeń
do kompensacji mocy biernej, Instalacja urządzeń do oszczędzania energii, Instalacja urządzeń do produkcji ropy naftowej, Instalacja urządzeń do suszenia, Instalacja urządzeń
do wytwarzania energii, Instalacja urządzeń do zaopatrzenia
w wodę, Instalacja urządzeń do zaopatrzenia w gaz i do dystrybucji gazu, Instalacja urządzeń elektrycznych, Instalacja
urządzeń elektrycznych i generatorów prądu, Instalacja urządzeń oświetleniowych, Instalacja urządzeń sanitarnych, Instalacja urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych, Instalacja uziemienia elektrycznego, Instalacja zamrażarek, Instalacja zbiorników na wodę deszczową, Instalowanie generatorów prądu,
Instalowanie gotowych elementów konstrukcyjnych, Instalowanie i konserwacja systemów nawadniających, Instalowanie
i naprawa pieców, Instalowanie i naprawa urządzeń elektrycznych, Instalowanie i naprawa urządzeń zamrażalniczych,
Instalowanie i naprawa urządzeń do nawadniania, Instalowanie i naprawy pieców, Instalowanie, konserwacja oraz naprawa maszyn i urządzeń biurowych, Instalowanie konstrukcji
tymczasowych na wystawy handlowe, Instalowanie konstrukcji tymczasowych na targi handlowe, Instalowanie kotłów, Instalowanie kotw wbijanych do ziemi, Instalowanie linii
transmisyjnych, Instalowanie mebli na wymiar, Instalowanie
obiektów i urządzeń magazynowych, Instalowanie odbiorników radiowych, Instalowanie osprzętu i akcesoriów w pomieszczeniach mieszkalnych, Instalowanie paneli kolorowych
na fasadach budynków, Instalowanie pieców do wytapiania,
Instalowanie pneumatycznych systemów do transportu materiałów masowych, Instalowanie powłok ognioodpornych,
Instalowanie przenośników, Instalowanie przyrządów do poszukiwania ropy naftowej, Instalowanie rynien, Instalowanie
silników, Instalowanie sprzętu kuchennego, Instalowanie stanowisk do przemówień konferencyjnych, Instalowanie stoisk
targowych, Instalowanie symulatorów pojazdów, Instalowanie systemów łącznościowych pracujących na częstotliwości
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radiowej, Instalowanie systemów odkurzania centralnego,
Instalowanie systemów telewizji kablowych, Instalowanie
systemów zasilanych energią słoneczną, Instalowanie szyberdachów, Instalowanie ulicznych afiszy informacyjnych, Instalowanie ulicznych obiektów publicznego użytku, Instalowanie urządzeń biurowych, Instalowanie urządzeń sanitarnych,
Instalowanie urządzeń elektrycznych, Instalowanie urządzeń
zapobiegających kradzieżom, Instalowanie wewnętrznych
ścianek działowych, Instalowanie wewnętrznych ścianek
działowych w budynkach, Instalowanie wyposażenia budynków, Instalowanie wykładzin rurowych w przejściach, Instalowanie wyposażenia kuchennego, Instalowanie zabezpieczeń
przed przeciągami na oknach otwieranych pionowo, Instalowanie zasuw, Instalowanie zintegrowanych sieci radiowych,
Izolacja rur, Izolacja rurociągów, Izolowanie rurociągów, Kładzenie dywanów, Konserwacja akwariów, Konserwacja basenów, Konserwacja dachów, Konserwacja dróg, Konserwacja
drukarek 3D, Konserwacja dzieł sztuki, Konserwacja elektrycznych systemów handlowych, Konserwacja i naprawa bram,
Konserwacja i naprawa broni lotniczej, Konserwacja i naprawa ciśnieniowych urządzeń bezpieczeństwa, Konserwacja
i naprawa dotyczące automatów do zamykania drzwi, Konserwacja i naprawa dronów, Konserwacja i naprawa dźwigów,
Konserwacja i naprawa elektrycznych systemów uziemienia,
Konserwacja i naprawa instalacji drzwi automatycznych, Konserwacja i naprawa instalacji do przechowywania, Konserwacja i naprawa instalacji do przechowywania ropy naftowej
i gazu, Konserwacja i naprawa instalacji bezpieczeństwa, Konserwacja i naprawa instalacji energii słonecznej, Konserwacja
i naprawa instalacji geotermicznych, Konserwacja i naprawa
instalacji ogrzewania słonecznego, Konserwacja i naprawa
kanałów deszczowych, Konserwacja i naprawa kotłów na paliwa stałe, Konserwacja i naprawa ładowni, Konserwacja i naprawa mebli, Konserwacja i naprawa nart, Konserwacja i naprawa ogrzewania towarzyszącego, Konserwacja i naprawa
palników, Konserwacja i naprawa piorunochronów, Konserwacja i naprawa podłóg, Konserwacja i naprawa przemysłowych zbiorników ciśnieniowych, Konserwacja i naprawa rurociągów przemysłowych, Konserwacja i naprawa rynien dachowych, Konserwacja i naprawa silników, Konserwacja i naprawa sprzętu sportowego, Konserwacja i naprawa systemów zawierających węże doprowadzające płyny, Konserwacja i naprawa systemów ewakuacji przeciwpożarowej, Konserwacja i naprawa systemów gaszenia pożaru, Konserwacja
i naprawa systemów alarmu przeciwpożarowego, Konserwacja i naprawa systemów kontroli dostępu, Konserwacja i naprawa systemów fizycznej kontroli dostępu, Konserwacja
i naprawa systemów ochrony przed piorunami, Konserwacja
i naprawa systemów wykrywania pożaru, Konserwacja i naprawa szlabanów automatycznych, Konserwacja i naprawa
turbin gazowych, Konserwacja i naprawa urządzeń do oczyszczania wody, Konserwacja i naprawa urządzeń ciśnieniowych,
Konserwacja i naprawa zbiorników magazynowych, Konserwacja i naprawy budynków, Konserwacja i odnowa dzieł sztuki, Konserwacja lub naprawa maszyn do dojenia [dojarek],
Konserwacja lub naprawa palników, Konserwacja maszyn
biurowych, Konserwacja maszyn do czyszczenia, Konserwacja maszyn do pisania, Konserwacja maszyn i sprzętu do spawania, Konserwacja maszyn przemysłowych, Konserwacja,
naprawa i odnowa urządzeń i instalacji fotowoltaicznych,
Konserwacja nieelektrycznych kuchennych płytek grzewczych, Konserwacja nieruchomości, Konserwacja obiektów
inżynierii wodno-lądowej obejmująca wykorzystywanie dyszy ciśnieniowych do wystrzeliwania wody zawierającej materiały ścierne, Konserwacja obiektów inżynierii wodno-lądowej obejmująca wykorzystywanie hydromechanicznego
sprzętu tnącego, Konserwacja obiektów inżynierii wodno-lą-
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dowej obejmująca wykorzystywanie hydraulicznego sprzętu
tnącego, Konserwacja opon, Konserwacja pneumatycznych
narzędzi ręcznych, Konserwacja podłóg drewnianych, Konserwacja podłóg laminowanych, Konserwacja podłóg z imitacji drewna, Konserwacja przewodów, Konserwacja, serwis
i naprawa urządzeń gospodarstwa domowego i kuchennych,
Konserwacja, serwis i naprawa systemów broni, Konserwacja,
serwis i naprawa urządzeń i instalacji do wytwarzania energii,
Konserwacja silników spalinowych, Konserwacja silników spalinowych wewnętrznego spalania, Konserwacja sprzętu
do kontroli poziomu zanieczyszczenia wody, Konserwacja
sprzętu medycznego, Konserwacja sprzętu stosowanego
w usługach cateringowych, Konserwacja urządzeń automatycznych, Konserwacja systemów odprowadzania nieczystości [szamb], Konserwacja urządzeń biurowych, Konserwacja
urządzeń do dyktowania, Konserwacja urządzeń do przetwarzania napojów, Konserwacja urządzeń domowych do chłodzenia, Konserwacja urządzeń i instalacji do wytwarzania
energii, Naprawa głębokiej zastawy stołowej, Naprawa generatorów elektrycznych oraz silników wiatrowych, Naprawa
fotokopiarek, Naprawa fortepianów, Naprawa filtrów powietrza i części do nich, Naprawa filtrów powietrza, Naprawa filtrów powietrza wlotowego do maszyn, Naprawa filtrów powietrza wlotowego i części do nich, Naprawa filtrów do mleka, Naprawa filtrów do maszyn i silników, Naprawa elementów silników, Naprawa elektronicznych systemów kasowych,
Naprawa dźwigów, Naprawa dachów, Naprawa chłodziarek
(zamrażarek), Naprawa chłodziarek, Naprawa butli z gazem,
Naprawa bagażu, Naprawa automatycznych podajników paszy dla hodowlanych zwierząt gospodarskich, Naprawa artykułów z żelaza, Naprawa aparatury chirurgicznej, Naprawa
aparatów fotograficznych, Nakładanie wylewki posadzkowej,
Nakładanie wodoodpornych wykładzin, Nakładanie powłok
w tunelach, Nakładanie powłok w celu naprawy ścian, Nakładanie powłok ochronnych na powierzchnie zbiorników, Nakładanie powłok ochronnych na powierzchnie wgłębień, Nakładanie powłok nieprzemakalnych na dachy, Nakładanie
powłok na baseny pływackie, Nakładanie powłok antygraffiti,
Nakładanie pokryć powierzchniowych, Nakładanie osłon
na światłowody, Nakładanie osłon na kable, Nakładanie jastrychów, Nakładanie farby w sprayu, Nakładanie farb ochronnych na drewno, Nakładanie faktur na sufity, Nakładanie antypoślizgowych podłogowych warstw uszczelniających, Nagwintowywanie luf broni, Nadawanie faktury sufitom lub
ścianom, Mycie pojazdów mechanicznych, Mycie skrzynek
na ryby, Montaż zmiękczaczy wody, Montaż zestawów półek,
Montaż wyposażenia kuchennego, Konserwacja urządzeń
i narzędzi medycznych, Konserwacja urządzeń oczyszczających wodę, Konserwacja znaków, Lakierowanie, Lakierowanie
desek, Lakierowanie materiałów z kartonu, Malowanie, Malowanie i lakierowanie, Malowanie lub naprawa znaków, Malowanie metalowych powierzchni w celu zapobiegania korozji,
Malowanie natryskowe, Malowanie natryskowe metali, Malowanie pasów na nawierzchni, Malowanie powierzchni budynków, Malowanie powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych, Malowanie znaków, Mechaniczne oczyszczanie szlaków wodnych, Montaż belkowania dachu, Montaż bram,
Montaż drzwi, Montaż drzwi i okien, Montaż grillów, Montaż
i konserwacja instalacji fotowoltaicznych, Montaż i konserwacja instalacji ogrzewania słonecznego, Montaż i naprawa anten, Montaż [instalacja] instalacji maszynowych, Montaż [instalacja] konstrukcji budynków, Montaż [instalacja] półek,
Montaż instalacji do zmiękczania wody, Montaż instalacji kanalizacyjnych, gazowych i wodociągowych, Montaż instalacji
na placach budowy, Montaż instalacji przemysłowych, Montaż [instalowanie] systemów przechowywania, Montaż namiotów, Montaż ogrodzeń, Montaż okładziny zewnętrznych
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ścian budynku, Montaż okuć do drzwi, Montaż paneli gipsowych, Montaż płyt ściennych, Montaż podłóg drewnianych,
Montaż podłóg laminowanych, Montaż podłóg podniesionych, Montaż podłóg z imitacji drewna, Montaż półpięter,
Montaż produktów odlewniczych, Montaż rusztowań, Montaż ścian działowych kartonowo-gipsowych, Montaż silników
lotniczych, Montaż sprzętu kateringowego, Montaż stojaków
i półek, Montaż szafek kuchennych, Montaż tymczasowych
barierek, Montaż tymczasowych ogrodzeń, Montaż wykładzin kanałów ściekowych, Naprawa gogli, Naprawa i konserwacja aparatów słuchowych dla osób niesłyszących, Naprawa i konserwacja artykułów gimnastycznych i sportowych,
Naprawa i konserwacja automatycznych skrzyni biegów, Naprawa i konserwacja elektrowni wiatrowych, Naprawa i konserwacja elektrowni falowych, Naprawa i konserwacja elektronicznych paneli wyświetlających, Naprawa i konserwacja
generatorów energii elektrycznej, Naprawa i konserwacja instalacji elektronicznych, Naprawa i konserwacja instrumentów, urządzeń i sprzętu medycznego, Naprawa i konserwacja
instalacji gazowych i elektrycznych, Naprawa i konserwacja
instrumentów i aparatury chirurgicznej, Naprawa i konserwacja instalacji do wytwarzania energii, Naprawa i konserwacja
kontenerów transportowych, Naprawa i konserwacja laserowych urządzeń pomiarowych, Naprawa i konserwacja maszyn do robót ziemnych, Naprawa i konserwacja maszyn
do budowy dróg, Naprawa i konserwacja maszyn rolniczych,
Naprawa i konserwacja maszyn i obrabiarek do obróbki
i przetwarzania metali, Naprawa i konserwacja narzędzi
ogrodniczych, Naprawa i konserwacja osi i części do nich, Naprawa i konserwacja pomp zasilających lub pomp do podwyższania ciśnienia, Naprawa i konserwacja pomp, Naprawa
i konserwacja pomp próżniowych, Naprawa i konserwacja
pras do przetwarzania metali, Naprawa i konserwacja projektorów filmowych, Naprawa i konserwacja przekładni zębatych, Naprawa i konserwacja ręcznych skrzyni biegów, Naprawa i konserwacja rusztowań budowlanych oraz platform budowlanych, Naprawa i konserwacja sprzętu kempingowego,
Naprawa i konserwacja sprzętu górniczego, Naprawa i konserwacja sprzętu do robót ziemnych, Naprawa i konserwacja
sprzętu do budowy dróg, Naprawa i konserwacja sprzętu
sportowego i do fitnessu, Naprawa i konserwacja sprężarek,
Naprawa i konserwacja urządzeń i instalacji do chłodzenia,
Naprawa i konserwacja urządzeń multimedialnych, Naprawa
i konserwacja urządzeń fotograficznych, Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych, Naprawa i konserwacja
urządzeń do chłodzenia, Naprawa i konserwacja urządzeń
do suszenia, Naprawa i konserwacja zabawek, Naprawa i renowacja artykułów gospodarstwa domowego, Naprawa i renowacja książek, Naprawa i renowacja mebli, Naprawa instalacji do użytku w produkcji metalu, przetwarzaniu metalu
i obróbce metalu, Naprawa instalacji do zaopatrzenia w wodę,
Naprawa instalacji do zaopatrzenia w energię, Naprawa instalacji i maszyn produkujących biogaz, Naprawa instalacji sanitarnych, Naprawa instalacji, urządzeń i maszyn do produkcji
energii, Naprawa instrumentów muzycznych, Naprawa konstrukcji wykorzystywanych w warunkach wysokiej temperatury, Naprawa koryt do karmienia, Naprawa kontenerów
transportowych, Naprawa linii wysokiego napięcia, Naprawa
lornetek, Naprawa lub konserwacja automatów sprzedających, Naprawa lub konserwacja broni palnej, Naprawa lub
konserwacja elektrowni jądrowych, Naprawa lub konserwacja
elektrycznych urządzeń oświetleniowych, Naprawa lub konserwacja elektrycznych urządzeń i instalacji do gotowania,
Naprawa lub konserwacja gazowych podgrzewaczy wody,
Naprawa lub konserwacja generatorów energii elektrycznej,
Naprawa lub konserwacja garnków i rondli kuchennych, Naprawa lub konserwacja instalacji do mycia pojazdów, Napra-
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wa lub konserwacja instrumentów muzycznych, Naprawa lub
konserwacja inkubatorów jaj, Naprawa lub konserwacja instalacji weterynaryjnych, Naprawa lub konserwacja klatek do hodowli piskląt, Naprawa lub konserwacja konsumenckich urządzeń elektrycznych, Naprawa lub konserwacja maszyn i urządzeń do przetwórstwa chemicznego, Naprawa lub konserwacja młynów do paszy, Naprawa lub konserwacja maszyn
i urządzeń do załadunku-rozładunku, Naprawa lub konserwacja maszyn i urządzeń do zbioru upraw, Naprawa lub konserwacja maszyn i narzędzi do hodowli jedwabników, Naprawa
lub konserwacja maszyn i urządzeń drukarskich lub introligatorskich, Naprawa lub konserwacja maszyn i urządzeń do hodowli jedwabników, Naprawa lub konserwacja maszyn i urządzeń do przetwarzania napojów, Naprawa lub konserwacja
maszyn i urządzeń do obróbki papieru, Naprawa lub konserwacja maszyn i systemów do produkcji obwodów scalonych,
Naprawa lub konserwacja maszyn i przyrządów pomiarowych, Naprawa lub konserwacja maszyn i instrumentów testujących, Naprawa lub konserwacja maszyn i urządzeń
do produkcji papieru, Naprawa lub konserwacja maszyn
i urządzeń do nurkowania, Naprawa lub konserwacja maszyn
i narzędzi do przetwarzania włókien roślinnych, Naprawa lub
konserwacja maszyn i urządzeń do kruszenia odpadów, Naprawa lub konserwacja maszyn i narzędzi rolniczych, Naprawa lub konserwacja maszyn i systemów do produkcji półprzewodników, Naprawa lub konserwacja maszyn i urządzeń
ustalających częstotliwość sygnału wizyjnego, Naprawa lub
konserwacja maszyn i urządzeń do przetwarzania tworzyw
sztucznych, Naprawa lub konserwacja maszyn i urządzeń
do malowania, Naprawa lub konserwacja maszyn i urządzeń
mrożących, Naprawa lub konserwacja maszyn i przyrządów
optycznych, Naprawa lub konserwacja maszyn i urządzeń
do produkcji wyrobów gumowych, Naprawa lub konserwacja maszyn i urządzeń biurowych, Naprawa lub konserwacja
maszyn o napędzie silnikowym do czyszczenia podłóg, Naprawa lub konserwacja maszyn i urządzeń rozrywkowych,
Naprawa lub konserwacja maszyn i urządzeń do uprawy ziemi, Naprawa lub konserwacja maszyn i urządzeń kinematograficznych, Naprawa lub konserwacja maszyn i urządzeń
górniczych, Naprawa lub konserwacja maszyn i urządzeń
medycznych, Naprawa lub konserwacja mikserów do paszy,
Naprawa lub konserwacja maszyn i urządzeń budowlanych,
Naprawa lub konserwacja maszyn i urządzeń do produkcji
wyrobów szklanych, Naprawa lub konserwacja maszyn i narzędzi do obróbki metali, Naprawa lub konserwacja maszyn
i urządzeń do pakowania lub owijania, Naprawa lub konserwacja maszyn i urządzeń fotograficznych, Naprawa lub konserwacja maszyn i urządzeń do dystrybucji lub kontroli energii, Naprawa lub konserwacja maszyn i przyrządów szewskich, Naprawa lub konserwacja maszyn do szycia, Naprawa
lub konserwacja maszyn i urządzeń włókienniczych, Naprawa
lub konserwacja maszyn i urządzeń do produkcji miazgi
drzewnej, Naprawa lub konserwacja maszyn i urządzeń
do przetwarzania żywności, Naprawa lub konserwacja maszyn i urządzeń do przemysłu drzewnego, Naprawa lub konserwacja maszyn i narzędzi do połowu ryb, Naprawa lub konserwacja maszyn do przetwarzania tytoniu, Naprawa lub
konserwacja maszyn i urządzeń do prasowania odpadów,
Naprawa lub konserwacja maszyn i urządzeń do użytku
w męskich zakładach fryzjerskich, Naprawa lub konserwacja
maszyn i urządzeń do użytku w salonach piękności, Naprawa
lub konserwacja maszyn i urządzeń do produkcji sklejki, Naprawa lub konserwacja maszyn i urządzeń do produkcji fornirów, Naprawa lub konserwacja maszyn i urządzeń elektronicznych, Naprawa lub konserwacja mechanicznych systemów parkingowych, Naprawa lub konserwacja maszyn
i urządzeń do przetwarzania żywności lub napojów, Naprawa
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lub konserwacja maszyn drukarskich, Naprawa lub konserwacja maszyn i urządzeń introligatorskich, Naprawa lub konserwacja maszyn i urządzeń do obróbki drewna, Naprawa lub
konserwacja nieelektrycznych urządzeń i instalacji do gotowania, Naprawa lub konserwacja przemysłowych zmywarek
do naczyń, Naprawa lub konserwacja pralek przemysłowych,
Naprawa lub konserwacja pras do paszy, Naprawa lub konserwacja pomp, Naprawa lub konserwacja pieców przemysłowych, Naprawa lub konserwacja projektorów filmowych, Naprawa lub konserwacja rzutników, Naprawa lub konserwacja
silników elektrycznych, Naprawa lub konserwacja sprzętu
do kontroli poziomu zanieczyszczenia wody, Naprawa lub
konserwacja sprzętu stacji benzynowych, Naprawa lub konserwacja statków, Naprawa lub konserwacja szyldów, Naprawa lub konserwacja sprzętu budowlanego, Naprawa lub konserwacja sprzętu wędkarskiego, Naprawa lub konserwacja
transporterów (przenośników), Naprawa lub konserwacja
urządzeń do oczyszczania wody, Naprawa lub konserwacja
urządzeń do gotowania do celów przemysłowych, Naprawa
lub konserwacja urządzeń i instrumentów laboratoryjnych,
Naprawa lub konserwacja urządzeń do rozdrabniania paszy,
Naprawa lub konserwacja urządzeń i instalacji do gotowania,
Naprawa lub konserwacja urządzeń do parkowania rowerów,
Naprawa lub konserwacja urządzeń do gotowania, Naprawa
lub konserwacja urządzeń do uzdatniania wody do celów
przemysłowych, Naprawa lub konserwacja wanien, Naprawa
lub utrzymanie zakładów chemicznych, Naprawa maszyn,
Naprawa maszyn biurowych, Naprawa maszyn budowlanych
i sprzętu budowlanego, Naprawa maszyn do obróbki odpadów przemysłowych, Naprawa maszyn do przetwarzania odpadów organicznych, Naprawa maszyn i sprzętu do obróbki
metali, Naprawa maszyn i sprzętu medycznego, Naprawa
maszyn i urządzeń do gier, Naprawa maszyn i urządzeń biurowych, Naprawa maszyn na sprzężone powietrze, Naprawa
maszyn przemysłowych, Naprawa misek klozetowych ze zintegrowanymi bidetowymi dyszami wodnymi, Naprawa narzędzi, Naprawa nieelektrycznych kuchennych płytek grzewczych, Naprawa niewielkich artykułów metalowych, Naprawa
obuwia, toreb i pasków, Naprawa odbiorników radiowych,
Naprawa odbiorników radiowych lub telewizyjnych, Naprawa
odkurzaczy, Naprawa ogrodzeń, Naprawa okularów, Naprawa
okularów przeciwsłonecznych, Naprawa ościeżnic drzwiowych, Naprawa osi do pojazdów, Naprawa osi do maszyn,
Naprawa osłon przeciwsłonecznych, Naprawa parasoli, Naprawa parasoli przeciwsłonecznych, Naprawa pieców przemysłowych, Naprawa płytek, Naprawa podłóg drewnianych,
Naprawa podłóg laminowanych, Naprawa podłóg z imitacji
drewna, Naprawa pojemników pod ciśnieniem, Naprawa pokryć podłogowych, Naprawa pomp, Naprawa przyrządów
optycznych, Naprawa rusztowań, Naprawa sprzętu do gry
w bilard, Naprawa sprzętu do kontroli poziomu zanieczyszczenia wody, Naprawa sprzętu do nawigacji powietrznej, Naprawa sprzętu elektrycznego, Naprawa sprzętu elektrycznego i instalacji elektrotechnicznych, Naprawa sprzętu sportowego, Naprawa sprzętu wędkarskiego, Naprawa systemów
do przerobu odpadów zwierzęcych, Powlekanie przewodów,
Powlekanie murów, Powlekanie [malowanie], Powlekanie kanałów ściekowych, Powlekanie betonu, Porady dotyczące
zapobiegania blokowaniu się rur wodno-kanalizacyjnych, Porady dotyczące zapobiegania blokowaniu się tłuszczowników, Porady dotyczące zapobiegania blokowaniu się dołów
gnilnych, Ponowne ostrzenie nożyczek, Ponowne ostrzenie
noży, Ponowne ostrzenie łyżew, Ponowne oprawianie biżuterii, Ponowne czernienie karabinów, Ponowne czernienie broni, Ponowna obróbka powierzchni dachów, Pokrywanie dachów papą, Pokrywanie odpływów, Polerowanie betonu,
Polerowanie biżuterii, Polerowanie (czyszczenie), Pompowa-
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nie i czyszczenie szamb, Polerowanie i nadawanie połysku,
Pompowanie i czyszczenie szamb wykorzystujących bakterie
do przeróbki ścieków, Pompowanie szamb, Naprawa systemów doprowadzania gazu, Naprawa systemów kanalizacji,
Naprawa systemów stereo, Naprawa szyldów, Naprawa telewizorów, Naprawa toreb, Naprawa toreb lub worków, Naprawa turbin, Naprawa urządzeń do filtrowania powietrza, Naprawa urządzeń do gotowania, Naprawa urządzeń do suszenia, Naprawa urządzeń do wytwarzania pary, Naprawa urządzeń do zaopatrzenia w wodę, Naprawa urządzeń elektronicznych, Naprawa urządzeń elektrycznych, Naprawa urządzeń fotograficznych, Naprawa urządzeń gospodarstwa domowego i kuchennych, Naprawa urządzeń i instalacji do wytwarzania energii, Naprawa urządzeń oświetleniowych, Naprawa uszkodzeń po pożarze, Naprawa walizek, Naprawa
wanien, Naprawa wyposażenia sklepów, Naprawa wyrobów
jubilerskich, Naprawa zabawek lub lalek, Naprawa żagli, Naprawa zamrażarek, Naprawa zegarów, Naprawa zegarków,
Naprawcze roboty budowlane, Naprawy betonu, Naprawy
elementów betonowych, Naprawy lub konserwacja zbiorników zasobnikowych, Naprawy ozdób osobistych, Naprawy
podwodne, Naprawy znaków, Nastawianie ostrzy do pił, Naświetlanie przyrządów medycznych, Nawadnianie gruntów,
Nitowanie, Obróbka przeciwkorozyjna, Obsługa techniczna
i naprawa wodnicy balastowej, Oczyszczanie strumieniowo-ścierne powierzchni niemetalowych, Oczyszczanie strumieniowo-ścierne powierzchni metalowych, Oczyszczanie strumieniowo-ścierne powierzchni, Oczyszczanie ulic, Oczyszczanie zbiorników na wodę, Odnawianie dzieł sztuki, Odnawianie instrumentów muzycznych, Odnawianie kuchni, Odnawianie maszyn przemysłowych, Odnawianie wanien, Odnawianie wnętrz budynków, Odnawianie wyposażenia łazienek, Odnowa maszyn i silników zużytych lub częściowo
zniszczonych, Odnowa, naprawa i konserwacja mebli, Odnowa pomp próżniowych i części do nich, Odnowa silników zużytych lub częściowo zniszczonych, Odśnieżanie, Odświeżanie srebra (nakładanie nowej powłoki), Odwierty gazu i ropy
naftowej, Oprawa kamieni szlachetnych [naprawa], Ostrzenie
narzędzi wiertniczych, Ostrzenie noży, Ostrzenie noży do kosiarek, Ostrzenie noży kuchennych, Ostrzenie nożyczek,
Ostrzenie ostrzy kosiarek do trawy, Ostrzenie nożyczek i noży
kuchennych, Osuszanie terenów, Piaskowanie podłóg, Pielęgnacja i naprawa nart, Podwodne oczyszczanie strumieniowo-ciśnieniowe powierzchni metalowych, Podwodne
oczyszczanie strumieniowo-ścierne powierzchni metalowych, Podwodne oczyszczanie strumieniowo-ścierne powierzchni niemetalowych, Pogłębianie podwodne, Udzielanie informacji związanych z naprawą lub konserwacją garnków i rondli do gotowania, Udzielanie informacji związanych
z naprawą i konserwacją sprzętu stajennego, Udzielanie informacji w związku z naprawą maszyn i urządzeń do gier, Udzielanie informacji w związku z naprawą sprzętu sportowego,
Udzielanie informacji w związku z naprawą torebek lub worków, Udzielanie informacji w związku z naprawą lub konserwacją elektrycznych urządzeń i instalacji do gotowania,
Udzielanie informacji w związku z naprawą lub konserwacją
nieelektrycznych urządzeń i instalacji do gotowania, Udzielanie informacji w związku z naprawą lub konserwacją urządzeń i instalacji do gotowania, Udzielanie informacji, porad
i konsultacji na temat czyszczenia, Powlekanie rur, Prace konserwacyjne na autostradach, Pralnie samoobsługowe, Pranie
dzianiny, Przebudowa i odnowa silników, Przebudowa sprzęgieł, Przebudowa trzpieni obrotowych, Przegląd maszyn,
Przegląd silników, Przekształcanie pomieszczeń sklepowych,
Przetykanie układów rurociągów wykorzystywanych w przemyśle wytwórczym, Przetykanie układów rurociągów wykorzystywanych w przemyśle rafinacyjnym, Przygotowywanie
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pól rozsączających ścieki, Regeneracja maszyn zużytych lub
częściowo zniszczonych, Regeneracja silników, Regeneracja
silników zużytych lub częściowo zniszczonych, Regeneracja
sprzęgieł, Regularne serwisowanie urządzeń do chłodzenia,
Regulowanie palników olejowych, Regulowanie i naprawa
palników olejowych, Remont maszyn, Remont nieruchomości, Remontowanie trzpieni obrotowych, Renowacja betonu,
Renowacja bojlerów przemysłowych, Renowacja dzieł architektonicznych, Renowacja instalacji elektrycznych, Renowacja instalacji przemysłowych, Renowacja kuchni, Renowacja
maszyn, Renowacja, naprawa i konserwacja przewodów instalacji elektrycznej, Renowacja powłok cynowych, Renowacja pomieszczeń sprzedaży detalicznej, Renowacja punktów
sprzedaży detalicznej, Renowacja wnętrz pomieszczeń handlowych, Renowacja zakładów jądrowych, Restaurowanie
dzieł sztuki, Rozbieranie dróg, Rozbiórka rusztowań, Serwis
elektrycznych urządzeń konsumenckich, Serwis i naprawa
mechanicznych platform dostępowych, Serwis i naprawa
platform roboczych unoszących, Serwis i naprawa urządzeń
do podnoszenia, Serwis maszyn i urządzeń produkcyjnych,
Serwis urządzeń elektronicznych, Serwis urządzeń i instalacji
do wytwarzania energii, Serwis w sytuacjach awaryjnych
urządzeń do zaopatrzenia w energię elektryczną, Serwis
w sytuacjach awaryjnych urządzeń do zaopatrzenia w gaz,
Serwisowanie bojlerów przemysłowych, Serwisowanie dźwigów, Serwisowanie elektrowni jądrowych, Serwisowanie obrabiarek, Serwisowanie przewodów, Serwisowanie sieci elektrycznych, Smarowanie silników, Spawanie do celów naprawczych, Spoinowanie murów, Sprzątanie bojlerów przemysłowych, Sprzątanie budynków i terenów przemysłowych,
Sprzątanie dróg dojazdowych na budowy, Sprzątanie nieruchomości, Sprzątanie placów budowy, Sprzątanie pomieszczeń na ładunki, Sprzątanie terenów miejskich, Sprzątanie terenów publicznych, Sprzątanie toalet publicznych, Stawianie
barierek ochronnych przeciwtłumowych, Stawianie ogrodzeń zabezpieczających, Stawianie szalunków, Stawianie szalunków wznoszących, Stawianie szyldów, Stawianie tablic reklamowych, Stawianie tablic wystawowych, Stawianie trybun, Stawianie tymczasowych siedzeń, Stawianie ulicznych
barierek ochronnych, Stawianie znaków, Sterylizacja narzędzi
chirurgicznych, Sterylizacja narzędzi medycznych, Stolarstwo
[naprawa], Strojenie instrumentów muzycznych, Strojenie
pianin lub fortepianów, Szlifowanie podłóg, Sztuczne naśnieżanie, Tapetowanie, Tworzenie faktury ścian, Udostępnianie
informacji związanych z naprawą lub konserwacją sprzętu
wędkarskiego, Udzielanie informacji dotyczących restauracji
mebli, Udzielanie informacji dotyczących naprawy sprzętu
do bilardu, Udzielanie informacji dotyczących naprawy lub
konserwacji maszyn i systemów do produkcji półprzewodników, Udzielanie informacji dotyczących naprawy lub konserwacji kotłów, Usługi doradcze dotyczące instalacji sprzętu
hydraulicznego, Usługi doradcze dotyczące instalacji wind
osobowych, Usługi doradcze dotyczące renowacji nieruchomości, Usługi dekoracyjnego malowania wnętrz domów,
Usługi czyszczenia w zakresie sprzątania biur, Usługi czyszczenia związane ze sprzątaniem przemysłowym, Usługi czyszczenia w zakresie sprzątania gospodarstwa domowego, Usługi czyszczenia strumieniem wody pod ciśnieniem, Usługi
czyszczenia sprzętu klimatyzacyjnego, Udzielanie informacji
związanych z naprawą lub konserwacją maszyn i urządzeń
malujących, Udzielanie informacji związanych z naprawą lub
konserwacją maszyn i urządzeń do przetwarzania żywności
lub napojów, Udzielanie informacji związanych z usługami
polerowania podłóg, Udzielanie informacji związanych z naprawą sprzętu wędkarskiego, Udzielanie informacji związanych z naprawą lub konserwacją maszyn i urządzeń budowlanych, Udzielanie informacji związanych z naprawą mat tata-
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mi, Udzielanie informacji związanych z naprawą lub konserwacją aparatury i instrumentów laboratoryjnych, Udzielanie
informacji związanych z naprawą lub konserwacją silników
elektrycznych, Udzielanie informacji związanych z naprawą
lub konserwacją pralek przemysłowych, Udzielanie informacji
związanych z naprawą lub konserwacją palników, Udzielanie
informacji związanych z naprawą i konserwacją okularów,
Udzielanie informacji związanych z naprawą lub konserwacją
elektrycznych urządzeń do oświetlania, Udzielanie informacji
związanych z naprawą lub konserwacją sprzętu do kontroli
poziomu zanieczyszczenia wody, Udzielanie informacji związanych z naprawą lub konserwacją urządzeń do parkowania
rowerów, Udzielanie informacji związanych z naprawą lub
konserwacją maszyn i urządzeń kinematograficznych, Udzielanie informacji związanych z naprawą lub konserwacją maszyn i urządzeń do obróbki chemicznej, Udzielanie informacji
związanych z naprawą lub konserwacją sprzętu sportowego,
Udzielanie informacji związanych z naprawą lub konserwacją
maszyn i urządzeń do mrożenia, Udzielanie informacji związanych z naprawą lub konserwacją pieców przemysłowych,
Udzielanie informacji związanych z ostrzeniem nożyczek
i noży kuchennych, Udzielanie informacji związanych z usługami sprzątania ulic, Udzielanie informacji związanych z naprawą lub konserwacją maszyn i przyrządów wędkarskich,
Udzielanie informacji związanych z naprawą lub konserwacją
urządzeń i maszyn introligatorskich, Udzielanie informacji
związanych z naprawą lub konserwacją pomp, Udzielanie informacji związanych z naprawą lub konserwacją maszyn drukarskich, Udzielanie informacji związanych z naprawą lub
konserwacją wanien, Udzielanie informacji związanych z naprawą lub konserwacją mechanicznych systemów parkingowych, Udzielanie informacji związanych z naprawą parasoli,
Udzielanie informacji związanych z naprawą lub konserwacją
przemysłowych instalacji i urządzeń chemicznych, Udzielanie
informacji związanych z naprawą lub konserwacją elektrowni
jądrowych, Udzielanie informacji związanych z naprawą lub
konserwacją urządzeń do gotowania, Udzielanie informacji
związanych z instalacją urządzeń elektrycznych, Udzielanie
informacji związanych z naprawą lub konserwacją maszyn
sprzedających, Udzielanie informacji związanych z naprawą
lub konserwacją sprzętu stacji benzynowych, Udzielanie informacji związanych z instalacją maszyn, Udzielanie informacji związanych z naprawą lub konserwacją maszyn do przetwarzania tytoniu, Udzielanie informacji związanych z naprawą lub konserwacją maszyn i urządzeń do pakowania lub
owijania, Udzielanie informacji związanych z naprawą lub
konserwacją zbiorników zasobnikowych, Udzielanie informacji związanych z naprawą lub konserwacją maszyn i przyrządów optycznych, Udzielanie informacji związanych z naprawą lub konserwacją instalacji do mycia pojazdów, Udzielanie
informacji związanych z naprawą lub konserwacją maszyn
i narzędzi do obróbki metali, Udzielanie informacji związanych z naprawą lub konserwacją maszyn i urządzeń do produkcji wyrobów szklanych, Udzielanie informacji związanych
z naprawą lub konserwacją przemysłowych zmywarek do naczyń, Udzielanie informacji związanych z naprawą lub konserwacją konsumenckich urządzeń elektrycznych, Udzielanie informacji związanych z naprawą lub konserwacją maszyn
i urządzeń do kruszenia odpadów, Udzielanie informacji związanych z naprawą lub konserwacją maszyn o napędzie silnikowym do czyszczenia podłóg, Udzielanie informacji związanych z naprawą lub konserwacją maszyn do szycia, Udzielanie informacji związanych z naprawą lub konserwacją maszyn
i systemów do produkcji układów scalonych, Udzielanie informacji związanych z naprawą lub konserwacją maszyn i aparatury medycznej, Udzielanie informacji związanych z naprawą
lub konserwacją maszyn i urządzeń włókienniczych, Udziela-
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nie informacji związanych z naprawą lub konserwacją broni
palnej, Udzielanie informacji związanych z usługami czyszczenia zbiorników zasobnikowych, Udzielanie informacji
związanych z naprawą lub konserwacją maszyn i urządzeń
rozrywkowych, Udzielanie informacji związanych z naprawą
lub konserwacją maszyn i urządzeń do zagęszczania odpadów, Udzielanie informacji związanych z naprawą okularów,
Udzielanie informacji związanych z naprawą lub konserwacją
maszyn i urządzeń biurowych, Udzielanie informacji związanych z naprawą lub konserwacją urządzeń do oczyszczania
wody, Udzielanie informacji związanych z naprawą lub konserwacją maszyn i przyrządów do produkcji butów, Udzielanie informacji związanych z naprawą zabawek lub lalek,
Udzielanie informacji związanych z naprawą lub konserwacją
maszyn i przyrządów rolniczych, Udzielanie informacji związanych z naprawą lub konserwacją szyldów, Udzielanie informacji związanych z naprawą lub konserwacją instrumentów
muzycznych, Udzielanie informacji związanych z naprawą lub
konserwacją generatorów energii, Udzielanie informacji związanych z naprawą i konserwacją pieców, Udzielanie informacji związanych z usługami czyszczenia szamb, Udzielanie informacji związanych z naprawą lub konserwacją samochodów, Udzielanie informacji związanych z naprawą lub konserwacją maszyn i urządzeń fotograficznych, Udzielanie informacji związanych z naprawą lub konserwacją maszyn i urządzeń do przetwarzania tworzyw sztucznych, Układanie dachówki, murowanie lub murowanie z bloczków, Układanie
dywanów, Układanie kabli, Układanie kabli naziemnych, Układanie kabli podmorskich, Układanie kabli podwodnych, Układanie kabli ziemnych, Układanie parkietów, Układanie płytek
podłogowych, Układanie podłóg warstwowych, Układanie
pokryć podłogowych, Układanie pokryć sufitów, Układanie
przewodów głównych, Układanie sufitów, Układanie sztucznej nawierzchni, Układanie wykładziny dywanowej, Usługi ciśnieniowego fugowania, Usługi czyszczenia basenów, Usługi
czyszczenia biur, Usługi czyszczenia kanalizacji, Usługi czyszczenia kotłów, Usługi czyszczenia przemysłowego, Usługi
czyszczenia rur, Usługi w zakresie odnawiania prac kaligraficznych, Usługi w zakresie oczyszczania przez piaskowanie, Usługi w zakresie oczyszczania przez szorowanie, Usługi w zakresie napraw kanałów, Usługi w zakresie napraw przewodów,
Usługi w zakresie napraw wymienników ciepła, Usługi w zakresie napraw znaków, Usługi w zakresie napełniania kartridżów na tusz, Usługi w zakresie montażu rusztowań, Usługi
doradcze dotyczące instalacji sprzętu audiowizualnego, Usługi doradcze w zakresie instalacji systemów grzewczych
na paliwa stałe, Usługi doradcze w zakresie konserwacji budynków, Usługi doradcze w zakresie naprawy konstrukcji inżynierii wodno-lądowej, Usługi doradcze w zakresie naprawy
systemów kontroli środowiska, Usługi doradcze w zakresie
renowacji rowów, Usługi doradcze w zakresie naprawy instalacji wodociągowych, Usługi doradcze w zakresie instalacji
elektrowni, Usługi doradcze w zakresie instalacji silników,
Usługi doradcze w zakresie projektów obróbki powierzchni,
Usługi doradcze w zakresie kładzenia rur, Usługi doradcze
w zakresie konserwacji instalacji wodociągowych, Usługi doradcze w zakresie konserwacji systemów kontroli środowiska,
Usługi doradcze w zakresie dbania o płytki wzorcowe, Usługi
doradcze w zakresie instalacji systemów wodociągowych,
Usługi doradcze w zakresie instalacji pomp, Usługi doradcze
w zakresie instalacji skrzyni biegów, Usługi doradcze w zakresie instalacji generatorów, Usługi doradcze w zakresie konserwacji płytek wzorcowych, Usługi doradcze w zakresie konserwacji mocowań, Usługi doradcze związane z instalacją mocowań, Usługi doradcze związane z instalacją sprzętu automatyki budynkowej, Usługi doradcze związane z konserwacją
i naprawą sprzętu mechanicznego i elektrycznego, Usługi
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doradcze związane z instalacją urządzeń oświetleniowych,
Usługi doradcze związane z instalacją sprzętu ochroniarskiego i bezpieczeństwa, Usługi doradcze związane z instalacją
sprzętu przeciwpożarowego, Usługi elektryków, Usługi hydrauliczne i szklarskie, Usługi informacyjne dotyczące renowacji budynków, Usługi informacyjne w zakresie konserwacji
systemów zabezpieczających, Usługi informacyjne związane
z instalacją systemów zabezpieczających, Usługi instalacji dachów, Usługi instalacji maszyn, Usługi instalacyjne platform
roboczych i budowlanych, Usługi instalacyjne w zakresie
rusztowań budowlanych, platform roboczych i budowlanych, Usługi izolacyjne, Usługi konserwacji i zabezpieczenia
dzieł sztuki, Usługi konserwacji maszyn, Usługi konserwacji
podłóg, Usługi konserwacji rur, Usługi konserwacyjne na rzecz
placówek sportowych, Usługi malarskie, Usługi malowania
dekoracyjnego, Usługi malowania domów, Usługi malowania
znaków, Usługi mechaniczne, Usługi modernizacji i przekształcania maszyn, Usługi montażowe rusztowań budowlanych, Usługi montażu kuchni, Usługi mycia ciśnieniowego,
Usługi napełniania gaśnic, Usługi naprawcze urządzeń elektrycznych gospodarstwa domowego, Usługi naprawcze
w zakresie silników, Usługi naprawcze w zakresie elektronicznego sprzętu biznesowego, Usługi naprawcze w zakresie pokryć schodów, Usługi naprawcze w zakresie pokryć podłóg,
Usługi naprawcze w zakresie pokryć ścian, Usługi naprawy
i konserwacji okularów, Usługi naprawy kotłów, Usługi naprawy zabawek, Usługi naprawy sprzętu medycznego, Usługi
naprawy zegarów, Usługi oczyszczania ulic, Usługi odladzania
samolotów, Usługi odnawiania książek, Usługi odnawiania
mieszkań, Usługi odnawiania obrazów, Usługi opróżniania
[czyszczenia], Usługi ostrzenia, Usługi podnośników morskich,
Usługi przepompowywania cieczy, Usługi renowacji starych
książek, Usługi renowacji w zakresie rur odpływowych, Usługi
renowacji w zakresie rur do dostarczania wody, Usługi sprzątania, Usługi sprzątania miejsc popełnienia przestępstw, Usługi stawiania znaków, Usługi sterylizacji sprzętu ochrony indywidualnej, Usługi stolarskie [naprawa konstrukcji drewnianych], Usługi strojenia instrumentów muzycznych, Usługi suchych doków, Usługi szewskie [naprawa], Usługi układania
przewodów elektrycznych, Usługi usuwania odpadów niebezpiecznych, Usługi uszczelniania wnętrz, Usługi w zakresie
eliminacji zakłóceń dla urządzeń elektrycznych, Usługi w zakresie instalacji elektrycznych, Usługi w zakresie instalowania
kotew do murów szczelinowych, Usługi w zakresie kontroli
erozji gleb, Usługi w zakresie kopania w ziemi w celu weryfikacji położenia uzbrojenia, Usługi w zakresie malowania i prac
dekoratorskich, Usługi w zakresie okrywania [zabezpieczania]
budynków zakładów przemysłowych w celu ich konserwacji,
Usługi w zakresie powlekania w celu konserwacji instalacji zakładów budowy maszyn okrętowych, Usługi w zakresie powlekania podłóg, Usługi w zakresie powlekania w celu naprawy instalacji zakładów inżynierii przemysłowej, Usługi w zakresie powlekania w celu naprawy instalacji zakładów budowy maszyn okrętowych, Usługi w zakresie regulowania nart,
Usługi w zakresie smarowania, Usługi w zakresie stawiania
ogrodzeń, Usługi wykonawców instalacji elektrycznych, Usługi wykonawców w zakresie płyt gipsowych, Usługi zabezpieczania przed wilgocią, Usługi zabezpieczania przed korozją,
Usługi zamiatania ulic, Usługi znakowania nawierzchni, Ustawianie ostrzy do pił, Ustawianie pieców, Usuwanie azbestu,
Usuwanie graffiti, Usuwanie odpadów [usługi czyszczenia],
Usuwanie plam, Usuwanie rdzy, Usuwanie wycieków, Utrzymanie i konserwacja kręgielni, Uszczelnianie i rozbieranie
dróg, Wciąganie maszyn związanych z instalacją, naprawą
i budownictwem, Wiercenie, Wydobycie azbestu, Wykonywanie obrzutki na basenach pływackich, Wykonywanie obrzutki w tunelach, Wymiana akumulatorów, Wymiana baterii,
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Wymiana hamulców, Wymiana świateł, Wynajem i konserwacja podestów roboczych, Wynajem sprzętu do sterylizacji
środków ochrony indywidualnej (ŚOI), Wyposażanie wnętrz
biur, Wyposażanie wnętrz pomieszczeń firmowych, Wywóz
odpadów [czyszczenie], Wznoszenie budynków prefabrykowanych, Wznoszenie przesuwnych szalunków, Wznoszenie
rusztowań dla budownictwa lądowo-wodnego, Wznoszenie
ścian osłonowych, Wznoszenie rusztowań do celów budowlanych i konstrukcyjnych, Wznoszenie szalunków dla inżynierii
wodno-lądowej, Wznoszenie szalunków do renowacji i konserwacji, Wznoszenie szalunków do celów budowlanych
i konstrukcyjnych, Wznoszenie tymczasowych konstrukcji
przeznaczonych na imprezy na świeżym powietrzu, Zabezpieczanie przeciwwilgociowe piwnic, Zabezpieczanie przed
korozją, Zakładanie instalacji geotermicznych, Zakładanie mostowych złącz kompensacyjnych, Zamiatanie dróg, Zbieranie
śmieci [zbiórka odpadów], Znakowanie poziome dróg,
39 Usługi wynajmu związane z transportem i magazynowaniem, Usługi przewozu, Transport (Usługi nawigacji -), Parkowanie, przechowywanie pojazdów, cumowanie łodzi, Usługi
wynajmu związane z pojazdami, transportem i magazynowaniem, Usługi informacji, doradztwa i rezerwacji w zakresie
transportu, Transport, Parkowanie i przechowywanie pojazdów, Pakowanie i składowanie towarów, Dystrybucja za pomocą rurociągów i kabli, 41 Usługi w zakresie tłumaczeń pisemnych, Tłumaczenia językowe, Edukacja, rozrywka i sport,
Usługi rezerwacji biletów na atrakcje i wydarzenia edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, Usługi edukacyjne, rozrywkowe
i sportowe, Tłumaczenia, Publikowanie, sprawozdawczość
i pisanie tekstów, 42 Testowanie, stwierdzanie autentyczności
i kontrola jakości, Usługi naukowe i technologiczne, Usługi
projektowania, Usługi w zakresie technologii informacyjnych,
Usługi w zakresie projektowania, 43 Hotele dla zwierząt, Tymczasowe zakwaterowanie, Usługi informacji, doradztwa i rezerwacji w zakresie dostarczania żywności i napojów, Usługi
informacji, doradztwa i rezerwacji w zakresie zakwaterowania
tymczasowego, Usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, Wynajem mebli, bielizny stołowej, serwisów stołowych i sprzętu
do podawania jedzenia i napojów, Pensjonaty dla zwierząt,
Pomieszczenia dla zwierząt, Udostępnianie zakwaterowania
tymczasowego, Usługi w zakresie zakwaterowania na pobyt
czasowy, Wynajmowanie kwater, Wynajmowanie pomieszczeń na pobyt czasowy, Zakwaterowanie na pobyt czasowy, Zapewnianie zakwaterowania na pobyt czasowy, Zapewnianie czasowego wynajmu powierzchni biurowej,
Zapewnianie zakwaterowania tymczasowego, Zwierzęta
(Pomieszczenia dla -), 44 Usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody ludzi, Usługi w zakresie opieki zdrowotnej dla
ludzi, Usługi w zakresie pielęgnacji zwierząt, Usługi w zakresie
rolnictwa, akwakultury, ogrodnictwa i leśnictwa, Usługi weterynaryjne, Higiena i pielęgnacja urody istot ludzkich, Higiena
i pielęgnacja urody dla ludzi, Opieka nad zwierzętami, Usługi
chirurgów weterynarzy, Usługi w zakresie pielęgnacji zwierząt
domowych, Zabiegi higieniczne dla zwierząt, Zabiegi pielęgnacyjne zwierząt domowych, Zabiegi pielęgnacyjne zwierząt, Zwierzęta domowe (Zabiegi pielęgnacyjne -), Zwierzęta
(Zabiegi pielęgnacyjne -).
(210) 542415
(220) 2022 04 26
(731) KWIEK ALEKSANDER POLLUX-GASTRO, Cieszyn
(540) (znak słowny)
(540) UFO BURGER
(510), (511) 43 Usługi zaopatrzenia w żywność i napoje,
Bary, Bary przekąskowe, Bary sałatkowe, Bary szybkiej obsługi [snack-bary], Dostarczanie żywności i napojów za pośrednictwem furgonetek, Oferowanie żywności i napojów

Nr ZT20/2022

w bistrach, Oferowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach, Oferowanie żywności i napojów w restauracjach
i barach, Oferowanie żywności i napojów dla gości, Przygotowywanie i zaopatrywanie w żywność i napoje do bezpośredniego spożycia, Przygotowywanie posiłków i napojów,
Restauracje oferujące dania na wynos, Serwowanie jedzenia
i napojów, Serwowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach, Usługi mobilnych restauracji, Usługi restauracji
fast-food, Usługi restauracyjne, Usługi snack-barów, Usługi
świadczone przez bary bistro, Usługi w zakresie barów szybkiej obsługi, Usługi w zakresie jedzenia na wynos, Usługi
w zakresie sprzedaży posiłków na wynos, Usługi w zakresie
żywności i napojów na wynos.
(210)
(731)
(540)
(540)

542418
(220) 2022 04 26
SZCZEPOCKA EWELINA, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
KOBIECA MARKA ROKU KLASA I STYL

(531)

05.13.01, 26.01.18, 24.09.02, 24.17.08, 01.01.05, 27.05.01,
29.01.12
(510), (511) 35 Promocja online sieci komputerowych i stron
internetowych, Promocja, reklama i marketing stron internetowych on-line, Promocja sprzedaży, Usługi w zakresie
tworzenia marki (reklama i promocja), Promowanie [reklama]
działalności gospodarczej, Reklama, Reklama i marketing, Reklama poprzez wszystkie publiczne środki komunikacji, Reklama poprzez przesyłanie materiałów reklamowych online
dla osób trzecich poprzez elektroniczne sieci komunikacyjne, Reklama online za pośrednictwem komputerowej sieci
komunikacyjnej.
542442
(220) 2022 04 26
LEAD EXHIBITIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) lead exhibitions makes you deal...
(210)
(731)

(531) 26.11.01, 27.05.01
(510), (511) 35 Organizacja i przeprowadzanie wystaw w ramach targów handlowych, Organizacja wystaw dla biznesu
lub handlu, Organizacja wystaw w celach handlowych lub
reklamowych, Organizacja wystaw w celach handlowych,
Organizacja wystaw w celach reklamowych, Organizowanie
i prowadzenie targów handlowych, Organizowanie i prowadzenie wystaw w celach handlowych, Organizowanie
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i prowadzenie targów i wystaw w celach handlowych, Organizowanie i prowadzenie targów i wystaw w celach reklamowych, Organizowanie i prowadzenie targów w celach
handlowych lub reklamowych, Organizowanie i prowadzenie targów biznesowych, Organizowanie i przeprowadzanie
wystaw handlowych, Organizowanie pokazów w celach
handlowych, Organizacja targów w celach handlowych i reklamowych, Organizacja targów handlowych.
542444
(220) 2022 04 26
FAST SERVICE GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Sochaczew
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) F S G FAST SERVICE HUMAN RESOURCES
(210)
(731)
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(210) 542511
(220) 2022 04 28
(731) MAZUREK MICHAŁ 2M CONSULTING, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) PUZZLE CAFE
(510), (511) 33 Napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa),
35 Rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, Dystrybucja i rozpowszechnianie materiałów reklamowych [ulotek,
prospektów, materiałów drukowanych, próbek], Dystrybucja
materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych,
39 Dostarczanie towarów, Pakowanie produktów, Pakowanie
produktów spożywczych, 41 Usługi klubowe [rozrywka], Nauczanie, Organizacja i prowadzenie balów, Organizowanie
balów, 42 Projektowanie opakowań, 43 Kawiarnie, Restauracje dla turystów, Restauracje oferujące dania na wynos, Restauracje samoobsługowe, Restauracje serwujące wykwintne artykuły spożywcze, Restauracje z grillem.
542518
(220) 2022 04 27
POSOCH JOANNA LAWENDOWE POLE,
Nowe Kawkowo
(540) (znak słowny)
(540) LAWENDOWE POLE
(510), (511) 3 Kosmetyki, Kosmetyki naturalne bez chemicznych konserwantów, Wyciągi ziołowe oliwne, wodne, octowe,
Maceraty ziołowe, Wody aromatyczne ziołowe, Kremy ziołowe
do ciała, Olejki do ciała, Olejki eteryczne, Oleje tłuste, naturalne
i aromatyzowane, Przetwory ziołowe, Szampony, Kosmetyki
do kąpieli, Balsamy, Peelingi, kosmetyki regenerujące, Mydła,
Dezodorant, Olejek lawendowy, woda lawendowa, 30 Piekarnicze i cukiernicze wypieki tradycyjne bez konserwantów i chemicznych polepszaczy, Bułki, Chleb, Chleb bezdrożdżowy,
Chleby ziołowe na naturalnym zakwasie, Chleby białe i razowe,
na zakwasie, zaczynie drożdżowym, z nasionami, pestkami,
bakaliami i zwykłe, Ciasteczka kruche i półkruche tradycyjne,
Rogaliki zwykłe i nadziewane, Bagietki, Bułki drożdżowe i ciasta tradycyjne z bakaliami na zaczynie drożdżowym, Ciasta,
Ciasta mączne, Herbatniki, Kanapki, Makarony, Marcepan, Muesli, Naleśniki, Napary inne niż do celów leczniczych, Żywność
na bazie mąki, Wyroby cukiernicze, Zakwas, zaczyn, 43 Obsługa
gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, Usługi cateringowe, Rezerwacje kwater na pobyt czasowy,
Usługi w zakresie wyposażenia i urządzeń kempingowych, Wynajmowanie pomieszczeń na pobyt czasowy.
(210)
(731)

(531) 26.15.09, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 Analiza pracy w celu określenia umiejętności
pracownika i innych wymagań względem tego pracownika,
Zarządzanie zasobami ludzkimi i usługi rekrutacji personelu,
Agencje pośrednictwa pracy, Agencje zatrudnienia, Agencje
zatrudnienia tymczasowego, Doradztwo w zakresie rekrutacji personelu, Doradztwo w zakresie pośrednictwa pracy, Doradztwo w zakresie znajdowania zatrudnienia dla personelu,
Doradztwo w zakresie zatrudnienia, Konsultacje dotyczące
wyboru personelu, Konsultacje w zakresie rekrutacji personelu, Konsultacje w zakresie zatrudnienia, Profesjonalne usługi w zakresie rekrutacji, Przenoszenie personelu, Przeprowadzanie testów w celu określania umiejętności potrzebnych
w pracy, Rekrutacja personelu, Rekrutacja personelu tymczasowego, Rekrutacja personelu tymczasowego na podstawie
umowy zlecenia lub umowy o pracę, Usługi agencji pośrednictwa pracy, Usługi agencji pośrednictwa pracy i rekrutacji
pracowników, Usługi agencji w zakresie rekrutacji personelu,
Usługi biur pośrednictwa pracy w zakresie pracy tymczasowej, Usługi biur pośrednictwa pracy dotyczące personelu
dwujęzycznego, Usługi biura pośrednictwa pracy, Usługi
doradcze dotyczące zatrudnienia, Usługi doradcze pośrednictwa pracy, Usługi doradcze i konsultacyjne w zakresie
rekrutacji personelu, Usługi doradcze w zakresie zatrudnienia, Usługi dotyczące rekrutacji kadry pracowniczej, Usługi
dotyczące znalezienia pracy dla kadry pracowniczej, Usługi
konsultingowe związane z personelem, Outsourcing [doradztwo biznesowe], Zarządzanie zasobami ludzkimi i usługi
rekrutacji personelu, Biura pośrednictwa pracy, Usługi biura pośrednictwa pracy, Usługi agencji pośrednictwa pracy
w zakresie udostępniania pracowników, w tym pracowników magazynów oraz logistyki, Delegowanie pracowników
tymczasowych do działów magazynowych i logistycznych
(outsourcing), 41 Usługi szkolenia personelu, Szkolenia personelu, Usługi konsultacyjne związane ze szkoleniami pracowników, Szkolenia w zakresie możliwości zatrudnienia,
Usługi w zakresie szkolenia zawodowego, Szkolenia w zakresie kwalifikacji zawodowych, Doradztwo w zakresie szkolenia
zawodowego, Usługi konsultacyjne związane ze szkoleniami
pracowników, Usługi w zakresie szkolenia i kształcenia zawodowego, Usługi doradcze i informacyjne związane z przygotowywaniem, organizowaniem i prowadzeniem warsztatów
[szkolenia], Usługi doradcze w zakresie edukacji i szkolenia
kierownictwa i personelu, Zapewnianie szkoleń doskonalenia umiejętności zawodowych.

542526
(220) 2022 04 28
ITA-TEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ita - test laboratorium

(210)
(731)

(531)

26.04.02, 26.04.05, 26.04.12, 26.04.18, 27.05.01, 27.05.03,
27.05.11, 29.01.13, 26.11.03, 26.11.08
(510), (511) 35 Usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe, Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, Pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie
i administrowanie działalnością gospodarczą, 42 Testowanie,
stwierdzanie autentyczności i kontrola jakości, Usługi naukowe i technologiczne, Usługi projektowania, Usługi w zakresie
technologii informacyjnych, Usługi w zakresie projektowania.
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(210) 542610
(220) 2022 04 30
(731) KOWALIK KATARZYNA STANMED, Sanok
(540) (znak słowny)
(540) INFINITY
(510), (511) 5 Herbata ziołowa [napoje lecznicze], 41 Usługi
edukacyjne z zakresu medycyny, 42 Badania w zakresie
medycyny, 44 Usługi w zakresie medycyny regeneracyjnej,
45 Mentorstwo [duchowe].
(210)
(731)
(540)
(540)

(531)

542648
(220) 2022 05 02
FUNDACJA TAKA AKCJA, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
TAKA AKCJA

18.05.10, 26.01.03, 26.01.16, 26.01.18, 27.05.01, 27.05.17,
29.01.13
(510), (511) 10 Aparaty do ochrony słuchu, Aparaty i instrumenty medyczne i weterynaryjne, Meble i pościel do celów
medycznych, sprzęt do przenoszenia pacjentów, Odzież,
nakrycia głowy i obuwie, aparaty i podpory do celów medycznych, Odzież, nakrycia głowy i obuwie dla personelu
medycznego i pacjentów, Protezy i sztuczne implanty, Urządzenia i przyrządy do fizjoterapii, Urządzenia ułatwiające
przemieszczanie się, Aparatura do zabiegów fizjoterapeutycznych, 25 Nakrycia głowy, Obuwie, Odzież, 35 Pomoc
w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, Dystrybucja materiałów
reklamowych, marketingowych i promocyjnych, Usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych,
Kampanie marketingowe, Dostarczanie informacji marketingowych, Marketing imprez i wydarzeń, Marketing internetowy, Organizacja i przeprowadzanie imprez reklamowych,
Organizacja i przeprowadzanie wydarzeń marketingowych,
Organizowanie promocji imprez mających na celu pozyskiwanie funduszy na cele dobroczynne, Prezentacja firm oraz
ich towarów i usług w internecie, Produkcja materiałów reklamowych, Usługi w zakresie programów lojalnościowych,
Usługi aukcyjne, Usługi aukcyjne online, Administrowanie
i organizacja usług sprzedaży wysyłkowej, Administrowanie
sprzedażą, Usługi handlu detalicznego w odniesieniu do akcesoriów odzieżowych, Usługi handlu detalicznego w zakresie akcesoriów mody, Usługi sklepów detalicznych online
obejmujące odzież, Usługi sprzedaży detalicznej w związku
z nakryciami głowy, Usługi sprzedaży detalicznej związane
ze sprzedażą odzieży i dodatków odzieżowych, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z parasolami przeciwdeszczowymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z torbami, Usługi
sprzedaży hurtowej w związku z artykułami papierniczymi,
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z artykułami papierniczymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z pomocami naukowymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z pomocami naukowymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związ-
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ku ze sprzętem sportowym, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku ze sprzętem sportowym, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z dekoracjami świątecznymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z dekoracjami świątecznymi, Usługi
sprzedaży detalicznej w związku z zabawkami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z zabawkami, Usługi sprzedaży
detalicznej w związku z odzieżą, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku z odzieżą, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z obuwiem, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z obuwiem, Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem
do fizjoterapii, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z akcesoriami metalowymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z akcesoriami metalowymi, Usługi sprzedaży detalicznej
świadczone online w zakresie zabawek, Usługi sprzedaży
detalicznej świadczone online w zakresie artykułów odzieżowych, 36 Gromadzenie funduszy i sponsorowanie finansowe, Zbiórki funduszy i sponsorowanie finansowe, Usługi
w zakresie nieruchomości, Crowdfunding, Gromadzenie funduszy na cele charytatywne za pomocą imprez rozrywkowych, Gromadzenie funduszy na cele charytatywne poprzez
sprzedaż znaczków charytatywnych, Inwestowanie funduszy na cele charytatywne, Oferowanie dotacji na projekty
uświadamiające w dziedzinie ochrony środowiska i zdrowia,
Organizacja zbiórek, Organizacja zbiórek charytatywnych,
Organizacja zbiórek pieniężnych, Organizowanie działań mających na celu zbieranie funduszy na cele charytatywne, Organizowanie funduszy na cele dobroczynne, Organizowanie
wydarzeń mających na celu zbieranie funduszy na cele charytatywne, Organizowanie zbiórek charytatywnych [na rzecz
osób trzecich], Organizowanie zbiórek finansowych, Pozyskiwanie funduszy na projekty humanitarne, Pozyskiwanie funduszy w celu uczczenia pamięci osób, Przydzielanie dotacji
pieniężnych dla organizacji charytatywnych, Sponsorowanie
działalności sportowej, Sponsorowanie imprez kulturalnych,
Sponsorowanie imprez tanecznych, Sponsorowanie imprez
teatralnych, Sponsorowanie imprez ze sztukami wizualnymi,
Świadczenie usług charytatywnych w zakresie zbierania funduszy dotyczących równoważenia emisji dwutlenku węgla,
Udzielanie informacji związanych ze zbiórkami funduszy
na cele charytatywne, Usługi charytatywne, mianowicie
usługi finansowe, Usługi charytatywne w zakresie datków
pieniężnych, Usługi funduszu dobroczynnego, Usługi gromadzenia funduszy na cele charytatywne dla dzieci potrzebujących, Usługi w zakresie sponsoringu finansowego,
Usługi zbierania funduszy na cele dobroczynne, Usługi zbierania funduszy na cele polityczne, Usługi zbierania funduszy
na cele charytatywne za pośrednictwem organizowania
i prowadzenia gal, Zbieranie funduszy, Zbiórki (Organizacja
-), Zbiórki funduszy na cele dobroczynne, Zbiórki funduszy
na cele charytatywne, Pobieranie czynszu, Wynajem nieruchomości i majątku, Administrowanie nieruchomościami,
Zarządzanie nieruchomościami, Wynajem zakwaterowania
[mieszkania], Zapewnianie stałego zamieszkania, Organizowanie wynajmu mieszkań, Finansowanie społecznościowe,
41 Usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, Edukacja,
rozrywka i sport, Usługi rezerwacji biletów na atrakcje i wydarzenia edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, Multimedialne
wydania magazynów, Multimedialne wydania czasopism,
Multimedialne wydania publikacji elektronicznych, Publikacja czasopism, Publikacja broszur, Publikacja i redagowanie
materiałów drukowanych, Publikacja kalendarzy, Publikacja
materiałów edukacyjnych, Publikowanie materiałów drukowanych dotyczących edukacji, Publikowanie materiałów
drukowanych i publikacji drukowanych, Usługi edukacyjne
dla dorosłych dotyczące zagadnień środowiskowych, Organizowanie i prowadzenie konferencji, Organizowanie konferencji, wystaw i konkursów, Administrowanie [organizacja]
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działalnością kulturalną, Usługi edukacyjne i instruktażowe,
Nauczanie w zakresie zdrowia, Prowadzenie edukacyjnych
programów wspierających dla pracowników służby zdrowia, Świadczenie usług edukacyjnych w zakresie zdrowia,
Usługi edukacyjne dotyczące ochrony środowiska, Świadczenie usług sprzedaży biletów z odbiorem u sprzedawcy
na wydarzenia rozrywkowe, sportowe i kulturalne, Usługi
szkolenia pielęgniarek i pielęgniarzy, Usługi szkoleniowe dla
pielęgniarek i pielęgniarzy środowiskowych, Kursy szkoleniowe z zakresu zdrowia, Usługi szkoleniowe w zakresie zdrowia
i bezpieczeństwa, Udostępnianie informacji edukacyjnych
w dziedzinie zdrowia i sprawności fizycznej, Organizowanie
i prowadzenie koncertów, Usługi rezerwacji biletów do teatru
i na koncerty, Przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie koncertów, Koncerty muzyczne za pośrednictwem radia,
Koncerty muzyczne, Koncerty muzyczne na żywo, Koncerty
muzyczne za pośrednictwem telewizji.
542654
(220) 2022 05 03
SMARTBOT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kręsk
(540) (znak słowny)
(540) OCHRONEK
(510), (511) 12 Paski ochronne do drzwi pojazdów, Paski
ochronne do karoserii pojazdów, Paski ochronne z elementami odblaskowymi do drzwi pojazdów, 35 Usługi sprzedaży
detalicznej w zakresie akcesoriów samochodowych, Usługi
sprzedaży hurtowej w zakresie akcesoriów samochodowych.
(210)
(731)

542657
(220) 2022 05 03
KANCELARIA ADMINISTRACYJNA ORDO
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Piotrków Trybunalski
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ORDO

(210)
(731)

(531) 20.07.01, 20.01.11, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 36 Usługi w zakresie dotacji finansowych.
542658
(220) 2022 05 04
ULTIMA PACK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) INDUSTREAM
(510), (511) 9 Elektroniczne bazy danych, Komputerowe
bazy danych, Interaktywne bazy danych, Oprogramowanie
firmowe, Oprogramowanie użytkowe, Oprogramowanie
komunikacyjne, Oprogramowanie wspomagające, Oprogramowanie wspomagające podejmowanie decyzji, Oprogramowanie przemysłowe, Oprogramowanie biznesowe,
Oprogramowanie serwerów, Oprogramowanie do inwentaryzacji, Oprogramowanie do optymalizacji, Oprogramowanie biznesowe interaktywne, Oprogramowanie dla
przedsiębiorstw, Oprogramowanie do technologii biznesowych, Oprogramowanie do planowania, Oprogramowanie
do rozwoju produktów, Oprogramowanie do prowadzenia
sklepu online, Oprogramowanie do przetwarzania w chmu(210)
(731)
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rze, Oprogramowanie do synchronizacji baz danych, Oprogramowanie komputerowe do analizy informacji rynkowych,
Oprogramowanie komputerowe do automatyzacji hurtowni
danych, Oprogramowanie do zarządzania relacjami z klientami, 35 Administrowanie sprzedażą, Dostarczanie informacji gospodarczych i handlowych online, Dostarczanie
informacji i świadczenie usług doradczych w zakresie handlu elektronicznego, Dostarczanie informacji konsumentom
na temat towarów i usług, Dostarczanie powierzchni reklamowych w globalnej sieci komputerowej, Gromadzenie,
na rzecz innych osób, różnych usług telekomunikacyjnych
w celu umożliwienia klientom wygodnego porównywania
i kupowania tych usług, Pokazy towarów i usług za pośrednictwem mediów elektronicznych, także na rzecz usług tak
zwanych telezakupów i zakupów domowych, Usługi handlowe online, w ramach których sprzedający wystawiają
produkty na aukcję, a licytacja odbywa są za pośrednictwem
Internetu, Usługi zarządzania działalnością gospodarczą dotyczące handlu elektronicznego, Zarządzanie handlowe
w zakresie koncesjonowania dóbr i usług na rzecz osób trzecich, Zapewnianie platformy internetowej dla nabywców
i sprzedawców towarów i usług, 38 Usługi telekomunikacyjne dotyczące handlu elektronicznego, Usługi telekomunikacyjne świadczone za pośrednictwem platform i portali
internetowych, Zapewnianie dostępu do elektronicznego
rynku [portalu] w sieciach komputerowych, Zapewnianie
dostępu do elektronicznej sieci on-line w celu wyszukiwania
danych, Zapewnianie dostępu do platform handlu elektronicznego w Internecie, Zapewnianie dostępu do platform
i portali w Internecie, 42 Chmura obliczeniowa, Doradztwo
związane z tworzeniem i projektowaniem stron internetowych do handlu elektronicznego, Hosting platform przeznaczonych do handlu elektronicznego przez Internet, Hosting
platform w Internecie, Projektowanie i opracowywanie oprogramowania operacyjnego do uzyskiwania dostępu i użytkowania sieci do przetwarzania w chmurze obliczeniowej,
Projektowanie, tworzenie, hosting i utrzymywanie witryn
internetowych na rzecz osób trzecich, Świadczenie usług dotyczących uwierzytelniania użytkowników przy użyciu biometrycznej technologii z wykorzystaniem oprogramowania
i sprzętu komputerowego do celów transakcji w zakresie
handlu elektronicznego, Tworzenie platform internetowych
do handlu elektronicznego, Tworzenie platform komputerowych, Usługi dostawcy hostingu w chmurze, Usługi w zakresie identyfikacji użytkowników z wykorzystaniem technologii do transakcji handlu elektronicznego.
(210) 542704
(220) 2022 05 04
(731) DZIAŁA PIOTR UNIWERSAL, Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) STAB LOVE ICE
(510), (511) 30 Jadalne lody owocowe, Lody mleczne [lody],
Lody mleczne, Lody jadalne, Lody bez mleka, Lód, lody spożywcze, mrożone jogurty i sorbety.
(210)
(731)
(540)
(540)

542762
(220) 2022 05 06
OCIEPA KLAUDIA, Częstochowa
(znak słowno-graficzny)
Avocado kids
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(531) 05.07.14, 04.05.01, 26.04.18, 27.05.01, 27.05.15, 29.01.15
(510), (511) 41 Warsztaty do celów rekreacyjnych, Warsztaty w celach edukacyjnych, Warsztaty w celach kulturalnych,
Warsztaty w celach szkoleniowych, Edukacja językowa,
Edukacja [nauczanie], Edukacja, Edukacja dorosłych, Edukacja przedszkolna, Edukacja, rozrywka i sport, Konkursy
(Organizowanie -) [edukacja lub rozrywka], Obozy letnie
[rozrywka i edukacja], Organizacja egzaminów [edukacja],
Organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], Organizowanie seminariów związanych z edukacją, Organizowanie zawodów [edukacja lub rozrywka], Edukacja w dziedzinie informatyki, Edukacja w dziedzinie posługiwania się
komputerami, Edukacja w dziedzinie przetwarzania danych,
Edukacja w zakresie bezpieczeństwa drogowego, Edukacja
w zakresie świadomości ruchowej, Edukacja zawodowa,
Edukacja zawodowa dla młodych ludzi, Sympozja związane
z edukacją, Udzielanie informacji i przygotowywanie raportów o postępach związanych z edukacją i szkoleniami, Usługi przedszkoli [edukacja], Usługi przedszkolne [edukacja lub
rozrywka], Usługi szkół [edukacja], Zajęcia zorganizowane,
dla dzieci [rozrywka / edukacja], Nauka indywidualna, Nauka malowania, Nauka rysowania, Udostępnianie publikacji
elektronicznych związanych z nauką języków, nie do pobrania, Usługi edukacyjne związane z nauką języków obcych,
Usługi edukacyjne dla dzieci w postaci grup zabaw, Usługi
dziecięcych placów zabaw, Usługi placów zabaw, Udostępnianie obiektów i sprzętu do zabaw dla dzieci, Udostępnianie obszarów rekreacyjnych w postaci placów zabaw
dla dzieci, Usługi edukacyjne, Usługi edukacyjne dotyczące
gotowania, Usługi edukacyjne dotyczące zastosowania systemów komputerowych, Usługi edukacyjne dotyczące zdrowia, Usługi edukacyjne dotyczące sportu, Usługi edukacyjne
dotyczące zastosowania oprogramowania komputerowego,
Usługi edukacyjne dotyczące komputerów, Usługi edukacyjne dotyczące sprawności fizycznej, Usługi edukacyjne
dotyczące drukowania zdjęć, Usługi edukacyjne dotyczące
projektowania, Usługi edukacyjne dotyczące umiejętności
komunikacyjnych, Usługi edukacyjne dotyczące systemów
komputerowych, Usługi edukacyjne dotyczące ochrony
środowiska, Usługi edukacyjne dotyczące oprogramowania
komputerowego, Usługi edukacyjne i instruktażowe dotyczące sztuki i rękodzieła, Usługi edukacyjne i szkoleniowe,
Usługi edukacyjne i szkoleniowe w zakresie lingwistyki,
Usługi edukacyjne klubów, Usługi edukacyjne i szkoleniowe
związane z grami, Usługi edukacyjne i szkoleniowe związane
ze sportem, Usługi edukacyjne oparte na systemach komputerowych, Usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe,
Usługi edukacyjne świadczone dla dzieci, Usługi edukacyjne świadczone przez szkoły w zakresie nauczania języków
obcych, Usługi edukacyjne świadczone przez szkoły, Usługi
edukacyjne świadczone przez szkoły w zakresie nauczania
aktorstwa, Usługi edukacyjne świadczone przez placówki
wypoczynkowe, Usługi edukacyjne świadczone przez turystyczne placówki wypoczynkowe, Usługi edukacyjne świadczone dla nauczycieli dzieci, Usługi edukacyjne świadczone
przez asystentów dla osób wymagających specjalnej opieki
[SNA], Usługi edukacyjne świadczone przez asystentów dla
osób wymagających specjalnej opieki, Usługi edukacyjne
w postaci muzycznych programów telewizyjnych, Usługi
edukacyjne w postaci spersonalizowanego nauczania, Usługi edukacyjne w zakresie szkół średnich, Usługi edukacyjne
w szkołach średnich, Usługi edukacyjne w zakresie języków,
Usługi edukacyjne w zakresie zapewniania kursów edukacyjnych, Usługi edukacyjne w zakresie nauki drugiego języka, Usługi edukacyjne w zakresie sztuki, Usługi edukacyjne
w zakresie ochrony środowiska, Usługi edukacyjne w zakre-
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sie przekazywania metod nauczania języków, Usługi edukacyjne w zakresie fotografii, Usługi edukacyjne z zakresu kina,
Usługi edukacyjne z zakresu uczenia pisania na klawiaturze,
Usługi edukacyjne związane z modelowaniem, Usługi edukacyjne związane z ochroną środowiska, Usługi edukacyjne
związane z nauczaniem francuskiego, Usługi edukacyjne
związane z rozwojem sprawności intelektualnej dzieci, Usługi edukacyjne związane z malowaniem, Usługi edukacyjne
związane z kuchnią japońską, Usługi edukacyjne związane
z odżywianiem, Usługi egzaminowania (edukacyjne), Usługi
rozrywkowe, edukacyjne i instruktażowe, Kursy językowe,
Nauczanie języków, Nauczanie języków obcych, Nauczanie
wyrównawcze w zakresie języka, Organizacja kursów językowych, Organizowanie indywidualnej nauki języków, Świadczenie usług w zakresie szkół i kursów językowych, Tłumaczenia językowe, Tłumaczenia językowe ustne, Tłumaczenie
ustne [język], Usługi nauczania języka angielskiego, Usługi
nauki języka obcego, Usługi szkół w zakresie nauczania języków obcych, Usługi w zakresie nauczania języków, Usługi
w zakresie nauczania języków obcych, Wypożyczanie nagrań lub nagranych magnetycznych taśm audio do nauki
języków, Wypożyczanie nagranych magnetycznych taśm
wideo do nauki języka, Wypożyczanie taśm dźwiękowych
do nauki języka obcego, Zapewnianie kursów językowych,
Kształcenie ruchowe dla dzieci w wieku przedszkolnym,
Mentoring akademicki na rzecz dzieci w wieku szkolnym, Nauczanie dzieci francuskiego poprzez rekreację, Świadczenie
usług edukacyjno-rozrywkowych dla dzieci w świetlicach
pozalekcyjnych, Świadczenie usług rozrywkowych dla dzieci,
Usługi edukacyjne związane z rozwojem sprawności umysłowej dzieci, Usługi rozrywkowe dla dzieci, Usługi rozrywkowe
świadczone dla dzieci, Organizacja imprez kulturalnych i artystycznych, Organizowanie konkursów artystycznych, Organizowanie uczestnictwa uczniów w zajęciach rekreacyjnych,
Organizowanie uczestnictwa uczniów w zajęciach edukacyjnych, Usługi rozrywkowe, zajęcia sportowe i kulturalne, Zajęcia sportowe i kulturalne, Zajęcia sportowe i rekreacyjne.
542789
(220) 2022 05 06
JLL PRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tychy
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) sampayo
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 35 Pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne,
Usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe, Marketing
afiliacyjny, Marketing bezpośredni, Marketing internetowy,
Marketing referencyjny, Usługi marketingu bezpośredniego,
Usługi informacyjne w zakresie działalności gospodarczej
udostępniane on-line z komputerowej bazy danych lub Internetu, Usługi informacyjne w zakresie działalności gospodarczej świadczone on-line za pośrednictwem globalnej
sieci komputerowej lub Internetu, Zarządzanie hotelami,
36 Inwestycje finansowe, Inwestycje majątkowe [nieruchomości], Inwestycje przemysłowe, Inwestycje w fundusze
powiernicze, Inwestycje kapitałowe, Usługi w zakresie nieruchomości, Inwestowanie w nieruchomości, Wynajem nieruchomości, 38 Telefonia komórkowa, Telefonia komórkowa
(Łączność -), Telefonia bezprzewodowa, 43 Usługi hotelowe,
Usługi restauracji hotelowych.

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

Klasa
towarów

Numery zgłoszeń

1

1

540922, 540983, 540984, 540985, 541771, 542062, 542063, 542122

2

540983, 540984, 540985, 542313

3

539816, 540377, 540526, 540527, 540944, 540991, 541254, 541699, 542116, 542364, 542399, 542518

4

542062, 542063, 542110

5

525747, 535181, 536284, 539816, 539824, 540377, 540915, 540922, 540933, 540937, 540944, 541022, 541087,
541214, 541236, 541237, 541262, 541353, 541412, 541415, 541654, 541655, 541673, 541674, 541694, 541771,
541775, 541777, 541964, 541965, 542121, 542147, 542172, 542176, 542227, 542228, 542229, 542231, 542272,
542313, 542364, 542610

6

534126, 538896, 540301, 541027, 541705, 542173, 542310

7

540519, 542112, 542227, 542250, 542261

8

542116

9

500092, 536284, 539742, 540267, 540345, 540395, 540519, 540642, 540745, 541754, 541790, 541859, 541860,
541861, 541864, 541867, 541899, 542085, 542244, 542250, 542384, 542658

10

539816, 541087, 542648

11

540292, 540814, 541087, 541191, 541384, 542178, 542277, 542368

12

539647, 540519, 541172, 542654

14

540491, 541027, 541106, 541899, 542151

16

500092, 539742, 539816, 540491, 540652, 540653, 540944, 541027, 541494, 541860, 541899, 542089, 542122,
542226, 542244, 542414

17

538957, 538958, 538960, 540377, 540983, 540984, 540985, 542310

18

539742, 540491, 541775, 541777, 541899, 542384

19

540301, 541027, 542062, 542063, 542310

20

536284, 540377, 541027, 541705, 541725, 541872, 541899, 542083, 542177, 542192, 542310

21

539742, 540491, 541027, 541899, 542110, 542227, 542310

24

540491, 540944, 541899, 542110

25

536469, 536470, 539742, 540491, 540944, 541261, 541775, 541777, 541899, 541916, 541952, 542110, 542169,
542202, 542212, 542244, 542259, 542365, 542406, 542648

26

542259

27

541899

28

540491, 541775, 541777, 541860, 541899

29

510680, 534887, 536651, 540915, 541877, 542143, 542215, 542323, 542376, 542381, 542386

30

536284, 539308, 539742, 540054, 540377, 540915, 541277, 541282, 541336, 541675, 541676, 541775, 541777,
541850, 541877, 542098, 542107, 542147, 542215, 542227, 542376, 542381, 542518, 542704

31

536284, 541877, 541888, 542147

32

539742, 540491, 540862, 540864, 540915, 541089, 541775, 541777, 542165

33

539742, 540377, 540491, 540717, 541027, 541985, 542148, 542511
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1

2

35

510680, 511706, 533913, 534126, 536529, 539318, 539635, 539742, 539816, 540054, 540206, 540267, 540377,
540395, 540437, 540438, 540439, 540440, 540442, 540443, 540444, 540445, 540491, 540526, 540527, 540585,
540592, 540593, 540652, 540653, 540862, 540864, 540922, 540944, 541027, 541044, 541045, 541071, 541087,
541205, 541494, 541571, 541595, 541648, 541692, 541708, 541775, 541777, 541790, 541859, 541883, 541884,
541888, 541952, 541964, 541965, 541970, 542062, 542083, 542089, 542100, 542117, 542130, 542143, 542149,
542152, 542156, 542158, 542177, 542179, 542192, 542202, 542212, 542215, 542223, 542244, 542250, 542254,
542258, 542259, 542278, 542289, 542295, 542301, 542323, 542349, 542402, 542405, 542409, 542410, 542414,
542418, 542442, 542444, 542511, 542526, 542648, 542654, 542658, 542789

36

533913, 536529, 539418, 539423, 539639, 540292, 540437, 540438, 540439, 540440, 540442, 540443, 540444,
540445, 540592, 540593, 541027, 541595, 541708, 541859, 541895, 541897, 542068, 542146, 542179, 542244,
542278, 542414, 542648, 542657, 542789

37

538896, 539418, 540292, 540301, 540519, 540592, 540593, 541191, 541210, 541289, 541595, 541883, 541895,
541897, 542174, 542178, 542188, 542200, 542250, 542278, 542402, 542414

38

524640, 539742, 539816, 540395, 540652, 540653, 541648, 542089, 542244, 542658, 542789

39

539635, 539816, 540292, 540345, 540592, 540593, 540652, 540653, 540862, 540864, 541048, 541049, 542062,
542102, 542105, 542106, 542250, 542414, 542511

40

538896, 540292, 540592, 540593, 540862, 540864, 542122, 542177, 542192

41

500092, 524640, 535609, 536529, 538020, 538698, 539318, 539638, 539742, 539816, 540206, 540233, 540491,
540585, 540592, 540593, 540862, 540864, 541027, 541044, 541045, 541087, 541272, 541494, 541520, 541571,
541648, 541692, 541708, 541774, 541775, 541777, 541790, 541860, 541952, 541970, 542085, 542089, 542117,
542156, 542158, 542167, 542179, 542191, 542244, 542254, 542405, 542409, 542410, 542414, 542444, 542511,
542610, 542648, 542762

42

500092, 533913, 539816, 540206, 540292, 540345, 540745, 540862, 540864, 540983, 540984, 540985, 541520,
541595, 541648, 541692, 541754, 541790, 541859, 541861, 541864, 541867, 542244, 542250, 542260, 542414,
542511, 542526, 542610, 542658

43

510680, 536469, 536470, 538698, 540233, 540592, 540593, 540652, 540653, 541087, 541520, 541571, 541774,
541837, 541895, 541897, 541970, 542130, 542146, 542149, 542153, 542167, 542191, 542215, 542286, 542414,
542415, 542511, 542518, 542789

44

536284, 536529, 539816, 541087, 541200, 541520, 541970, 542123, 542146, 542149, 542175, 542196, 542197,
542414, 542610

45

533913, 540652, 540653, 541044, 541045, 541289, 541859, 542085, 542258, 542610

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

Znak

Numer
zgłoszenia

Znak

Numer
zgłoszenia

1

2

1

2

540491
541708
542112
541705
539638
542174
540983
540984

Dada. Z miłości do lepszej przyszłości
Darkwood
DOLINA WIARU OŚRODEK WYPOCZYNKOWY
DOM bez kosztów
Domantyk Galeria
DUBAI restaurant&shisha
DUBAJ shishabar&restaurant
dvsbl
ecomer GOLD
Effectivo
Eko-Czar KUJAWSKO-POMORSKI OŚRODEK
EDUKACJI EKOLOGICZNEJ I OCHRONY
BIORÓŻNORODNOŚCI
EL MAYO
ELMAYO
ESCREO
EV REPAIR GARAGE
EWIDENCJA EX
F S G FAST SERVICE HUMAN RESOURCES
FaceBoom MIX ME UP
FANTASSO
FARC
FERIVAG
FIVE HERBS
Fluvir
FOLKSTAR
Fortlook
FRESH INSET
FUNDACJA ZPP
GALERIA ANDRYCHÓW
GHOST BURGER
glasco
GLOBENERGIA
GO ACTIVE
GOLDMAK
Goplana 1912 Jeżyki coolki DARK
Goplana 1912 Jeżyki coolki MILK
Gormetal
GÓRALOWE DOMKI
GRUNT TO WARZYWA
GRYFNE
GTL POLSKA
Halo
Halo
Haulove

540944
541860
541774
541883
541884
542286
541837
542169
541353
540345

1908 WISŁOKA DĘBICA
3W WODA WODÓR WĘGIEL
adler
AF ALUFORMA
AGRI+EKO+INFO
AJ Profibud
alma-color
alma-color
ALPENGLOV EST DESIGNED
FOR A GOOD LIFE 2021
alternatura
APAR
APIMAR
apimar
ARKAN
ARTOFIS
Audio Tuesday
Avocado kids
B8B 88bee
Bee Bee Goods
beON
BETANERV
BioMea Life HEALTH BALANCE
BIOMEA LIFE
BJ BARTOSZ JAGIELSKI
BLINKIES
BO CHENEK naturalnie na zakwasie
Bold Gerda
BOROWIACKIE
BORUTA
cb Collegium Balticum
Akademia Nauk Stosowanych
Cebullion
Chemikal Polska
CHIROPLASTICA
CHOMIK self storage
CHRUP’US
CLIVARO
COGNINERV
cold - technic
Comarch ERP XL
cshark
cshark
Curatio
CWI

542110
542147
542250
542098
542107
538896
542083
541952
542762
540377
536284
540642
541674
540937
540933
539742
542116
542227
542226
536651
539308
541494
542244
542313
542175
542106
534887
542151
541654
542368
541861
541864
541867
541071
542260

538698
541775
541777
542349
542402
540745
542444
541699
541336
542277
541673
540991
541214
541899
534126
542122
541692
542414
536469
542310
542089
540915
541282
541676
541675
541210
542130
524640
541089
542062
540592
540593
541888
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BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO
1

HEALTHY PREGNA
Hedvig
Hewelke restaurant
hithaus
HRasystent
IBUFAST
IC INVEST CUFFS
igloo Warsaw Properties
INDUSTREAM
INFINITY RESORT ZIELENIEC
INFINITY
IP instalprojekt
iPaczka
IRE SHOES FOOT FASHION
Islatussan
ita - test laboratorium
Jaskinia Handlu
Kancelaria KWW
KIDS SPACE FUN & THERAPY CENTER
KLAWISZOWE.PL
KLIMAR
Klinika OpenMed
KOBIECA MARKA ROKU KLASA I STYL
KOCI PARAGRAF
Kocoorek
Kod KLIK
KORONA Wędliny od pokoleń
KRYNICA FORUM
KRYNICA FORUM
KSeFIX
KSIĄŻEK HOLDING
KURS NA HR EKSPERCKA DEBATA
ŚRODOWISK BIZNESU, NAUKI I WŁADZ
SAMORZĄDOWYCH
KWW
LAKTISTIM
LAWENDOWE POLE
LB
lead exhibitions makes you deal...
LEFISYO
LelumPolelum odzież, akcesoria, ceramika
LOFtiE
Lubimy Czytać
MALAYALI
Marka Wysokiej Reputacji premium brand
Meblando
meblando.pl
MEDPAK
MegaKot
MEGAKOT
MERITUM

2

542272
538020
542146
542063
542152
539824
542179
542068
542658
541087
542610
541384
542102
541916
541022
542526
542223
541044
541571
542301
542178
542123
542418
542085
542215
541754
542143
542156
542158
541859
533913

540585
541045
541655
542518
542259
542442
535181
542149
541872
541648
542165
540206
542192
542177
542172
542202
542212
542188

Nr ZT20/2022
1

MERITUM
MODERN BASALT
mpec kraków
MTG
My Osterium
MZK Sp. z o.o. OPOLE
zawsze po drodze Miejski Zakład
Komunikacyjny Sp. z o.o. w Opolu
NA FALI
NEW HOME
NIEGRZECZNE KSIĄŻKI
NJOY
nowoczesny styropian tyron
nowoczesny styropian tyron
nowoczesny styropian tyron
OCHRONEK
odwierty.eu
OLIZE
OPOCZNO
OPOCZNO
ORDO
Pałac Romantyczny
PAŁAC UMYSŁU
Pan Knot
PCME POMORSKIE
CENTRUM MEDYCYNY ESTETYCZNEJ
Percent
PERMANI
PIXALZINA
Poli-Farm
POMBÄR
POMBEAR
POWER ACADEMY Coaching i Szkolenia
POWER BROKER CARS
Moc pewnych samochodów
POWER CONSULTING Doradcy Biznesowi
POWER FINANCES Eksperci Finansowi
POWER HOLDING Grupa Finansowa
POWER INSURANCE Moc Ubezpieczeń
POWER INVEST Agencja Nieruchomości
POWER LEASING Leasing szyty na miarę
premia
PROFESSIONAL TECH2 99
PROKOM
promoteka
PRZEDPIEKLE BORUTY
PUZZLE CAFE
QCS Poland International air
& seafreight forwarder
QCS-QUICK CARGO SERVICE POLAND
Queen Hedvig Academy
RAJSKIE ZACISZE

2

542200
511706
540292
542384
541254

539635
542364
541725
500092
541985
538957
538958
538960
542654
541191
542295
542405
542409
542657
541970
540233
541205
541200
541027
542406
542121
540922
542381
542376
540440
540443
540439
540437
540442
540444
540438
540445
542261
540527
540519
542289
539318
542511
541048
541049
535609
542278
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BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO
1

RAZ a dobrze!
RAZ a dobrze!
RBR
REDLEAF
RODZINA ZDROWIA
Suplement diety Hepatabs
S SUZI JEWELLERY
Sami Swoi SUPERMARKETY
Sami Swoi SUPERMARKETY
sampayo
SBB SYSTEM BUDOWLANY BUSZREM
Scandi
SECRET
SHAUSHKA COSMETICS
SILESIANPHARMA
siltan
sklepBERGE
SLEEPO
SŁUCH MEDICA
SPIRE CLINIC
STAB LOVE ICE
Stara WĘDZARNIA ADAM RYCHCIK 1932
Śniadaniowa
tadalafil maxigra 36h
TAKA AKCJA
TANIE SZAMANIE
TECH-ON PROFESSIONAL 99
Trivagin MED
Trivagin PRO
Tulipanów CENTRUM EDUKACYJNE
turbo MIÓD
TURÓWKA
U USTRONIE SUPREME APARTMENTS

2

541964
541965
542258
540267
541415
541106
540652
540653
542789
540301
541595
541289
542399
539816
541771
540814
541262
542196
542197
542704
542323
542386
542231
542648
541520
540526
541237
541236
542167
540054
540717
541895

Nr ZT20/2022
1

U USTRONIE SUPREME APARTMENTS
UFO BURGER
Und Hair
UNITED PAINTBALL
Uniwersytet Maturalny
V VALSANTINO
VEGAN PIZZA CLUB
VELITAR
VELOSPACE
Venapertan
VERATRAC
VIENNA CAFÉ
Virgin mobile
visit zakopane
VITACEMINA
VITAMA NATURE
warszawska kranówka
warszawska kranówka
Werka Aferka
WHITE
Wilczy
Willa Karmazyn
WISŁA KRAKÓW
Wyrób medyczny Aftinoff żel na afty
WYSOKA JAKOŚĆ ZBÓŻ
WYSZKO
XIRECT
z sercem do ludzi
Zagrodowy MAKARON 4-jajeczny
Zali
Zebra Rachunkowa
ZUPA POLANA

2

541897
542415
542117
542191
541272
541261
536470
539418
542173
542228
539647
541277
540395
539639
525747
542176
540862
540864
542254
541790
542148
542153
539423
541412
541877
542365
541694
536529
541850
542229
542100
510680

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.
1087307
1492485
1657866
1657916
1658129
1658158
1658186
1658237

MAP (2022 03 15)
5, 29,
BarbaRossa (2022 01 28)
CFE: 18.04.02, 25.01.13, 27.05.02
34,
FlexRope (2022 03 21, 2021 10 21)
CFE: 27.05.09
9
Vetlando (2021 11 08)
CFE: 05.03.13, 26.01.03, 26.11.01,
5, 10, 18
27.05.01, 29.01.13
FOTON IBLUE (2022 03 09)
12, 35
DELPHIA (2022 02 23, 2021 12 09)
CFE: 27.05.01, 29.01.12
12, 37
Biscolata (2022 03 02)
CFE: 27.05.01, 29.01.12
30
AKSHOME (2021 09 22, 2021 05 25)
CFE: 07.03.11, 27.05.01
11, 20, 24, 27, 35

1658240
1658328
1658498
1658520
1658549
1658599
1658605
1658828

n42 (2021 11 22, 2021 08 18)
10, 42, 44
AVRORA MULTIMARKET
(2022 02 11, 2021 12 28)
CFE: 26.01.03, 27.05.01, 29.01.13
35
GLORIA NUTS (2022 02 09)
29, 31
Stoli LIBERATE YOUR SPIRIT
(2021 07 08, 2021 06 11)
CFE: 26.11.03, 27.05.01, 29.01.13
33
Rella (2021 12 30, 2021 12 07)
CFE: 27.05.01, 29.01.12
29, 30
Vollgas (2022 03 14)
32
LINGFENG TOOLS (2022 03 18)
CFE: 26.03.23, 26.04.05, 28.03.00, 29.01.12
7
OxPV (2022 01 26)
CFE: 27.05.01
1, 9

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

Klasa
towarów

Numery międzynarodowego rejestru znaków towarowych

1

1658828

5

1087307,

7

1658605

1657916

9

1657866,

1658828

10

1657916,

1658240

11

1658237

12

1658129,

18

1657916

20

1658237

24

1658237

27

1658237

29

1087307,

1658498,

30

1658186,

1658549

31

1658498

32

1658599

33

1658520

34

1492485

35

1658129,

37

1658158

42

1658240

44

1658240

1658158

1658237,

1658549

1658328

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.
531267
534879
536682
517906
538146

530227
538395
537899

KILOUTOU SAS
2021 11 16
39, 40, 44
MONSTER ENERGY COMPANY
2022 02 22
32
FABRYKA LALEK ANNA PYRKA PERKOWSKA
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2022 04 01
3, 44
KUKA Deutschland GmbH
2022 04 26
6, 9, 12, 37, 42
ZWIĄZEK ZAWODOWY GÓRNIKÓW
JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ
SPÓŁKA AKCYJNA
2022 04 25
45
The Movement IP B.V.
2022 04 29
3, 5, 11, 16, 18, 20, 21,
24, 25, 35
CZAPSKA KATARZYNA JOANNA
2022 04 30
36, 37
PRZEDSIĘBIORSTWO WYROBÓW
CUKIERNICZYCH ODRA SPÓŁKA AKCYJNA
2022 04 25
32, 33

537313
537025
540023
540024
537992
534004
538516
538517

AUDI AG
2022 04 29
12
ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO
SKAWA SPÓŁKA AKCYJNA
2022 05 23
30
DELIA COSMETICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2022 04 27
35
DELIA COSMETICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2022 04 27
35
REVOX B 77 EOOD
2022 04 27
3
MINISO (HENGQIN) ENTERPRISE
MANAGEMENT CO., LTD
2022 04 26
18, 25, 35, 41
Haussmann GmbH
2022 05 02
35
Haussmann GmbH
2022 05 02
35

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.
1621113

K-Way S.p.A.
2022 02 08

35

SPROSTOWANIE
Nr BUP

Strona

Nr zgłoszenia

118
7/2022

1247517
119

Jest

1247517 TOOLSWORLD
CFE: 27.05.11, 29.01.12
Wykaz klasowy: 35

Powinno być

(2021 11 22)
35

Informacja ta
nie powinna
zostać opublikowana

