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BIULETYN
Urzędu Patentowego
znaki towarowe

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

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

***
Od dnia ogłoszenia o zgłoszeniu znaku towarowego uprawniony do wcześniejszego znaku towarowego
lub uprawniony z wcześniejszego prawa osobistego lub majątkowego może w terminie 3 miesięcy od daty publikacji
wnieść sprzeciw wobec zgłoszenia znaku towarowego lub międzynarodowego znaku towarowego wyznaczonego
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (art. 1526a i art. 15217 – ustawy Prawo własności przemysłowej).
***
Pisma kierowane do Urzędu należy nadsyłać na adres:
Urząd Patentowy RP, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 203, al. Niepodległości 188/192.
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Nr ZT21

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.
522172
(220) 2020 12 12
GRUPA AWW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Niedźwiady
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GREY FOX WHISKY
(210)
(731)

526159
(220) 2021 03 16
TREC NUTRITION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia
(540) (znak słowny)
(540) AMINO MAX
(510), (511) 25 Odzież, obuwie, nakrycia głowy, 28 Artykuły
sportowe i gimnastyczne.

(210)
(731)

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

527490
(220) 2021 04 13
CHRAPEK JAROSŁAW KONTRA, Wadowice
(znak słowno-graficzny)
PROMIENIE SŁOŃCA Granolo

(531) 27.05.01
(510), (511) 33 napoje alkoholowe, napoje destylowane,
whisky.
522173
(220) 2020 12 12
GRUPA AWW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Niedźwiady
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WILD GRASS WHISKY
(210)
(731)

(531) 27.05.01
(510), (511) 33 napoje alkoholowe, napoje destylowane,
whisky.
522174
(220) 2020 12 12
GRUPA AWW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Niedźwiady
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Ulysses WHISKY

(210)
(731)

(531) 27.05.01
(510), (511) 33 napoje alkoholowe, napoje destylowane,
whisky.

(531) 26.01.01, 26.11.03, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 29 Bakalie, Bakalie przetworzone, Chrupki owocowe, Chrupki ziemniaczane, Czipsy odtłuszczone, Chipsy
owocowe, Czipsy ziemniaczane, Daktyle, Miąższ owoców,
Migdały spreparowane, Nasiona spożywcze, Orzechy preparowane, Orzeszki ziemne przetworzone, Orzeszki ziemne
konserwowe, Prażone orzeszki ziemne, Preparowane orzechy włoskie, Orzeszki arachidowe preparowane, Preparowane orzeszki nerkowca, Owoce kandyzowane, Owoce konserwowane, Owoce lukrowane, Owoce puszkowane, Pestki
słonecznika przetworzone, Preparowane orzechy pistacjowe, Przekąski na bazie bakalii, Przekąski na bazie owoców,
Przekąski na bazie ziemniaków, Przekąski na bazie warzyw,
Przetworzone nasiona, Rodzynki, Skórki owocowe, Suszone
owoce, Suszone owoce subtropikalne, Warzywa suszone,
Wiórki kokosowe, Przetworzone owoce, grzyby, warzywa,
orzechy i nasiona roślin strączkowych, Chipsy warzywne,
Daktyle, przetworzone, Jadalne nasiona słonecznika, Jagody,
konserwowane, Kandyzowane orzeszki piniowe, Kandyzowane przekąski owocowe, Kokos przetworzony, Kompozycje
owoców przetworzonych, Owoce lukrowane, Mielone orzechy, Mieszanki owoców i orzechów, Mieszanki owoców suszonych, Migdały mielone, Migdały przetworzone, Nasiona
jadalne, Nasiona przetworzone, Nasiona słonecznika przetworzone, Orzechy aromatyzowane, Orzechy blanszowane,
Orzechy glazurowane, Orzechy jadalne, Orzechy kandyzowane, Orzechy konserwowane, Orzechy laskowe, przetworzone, Orzechy łuskane, Orzechy prażone, Orzechy przetworzone, Orzechy przyprawione, Orzechy solone, Orzechy
suszone, Orzechy z przyprawami, Orzechy ziemne konserwowe, Orzechy ziemne przetworzone, Orzeszki arachidowe przetworzone, Orzeszki piniowe, przetworzone, Orzesz-
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ki ziemne w polewie miodowej, Owoce aromatyzowane,
Owoce glazurowane, Płatki jabłkowe, Płatki kokosowe, Płatki
z brzoskwini, Płatki z kiwi, Przetworzone morele, Rodzynki
korynckie, Śliwki suszone, Suszone borówki, Suszone daktyle,
Suszone figi, Suszone liczi, Suszone mango, Suszone orzechy,
Suszone truskawki, Suszony ananas, Owoce przetworzone,
30 Biszkopty, Bułki, Bakalie pokrywane - w polewie, Chałwa,
Chipsy [produkty zbożowe], Ciasta, Ciasta mączne, Ciastka
ryżowe, Ciasto na ciastka, Ciasto w proszku, Ciasto, ciastka,
wyroby cukiernicze, Cukier, Cukierki miętowe, Cukierki, Curry
[przyprawa], Gofry, Jęczmień gnieciony, Jęczmień łuskany,
Kiełki pszeniczne do celów spożywczych dla ludzi, Krakersy,
Kukurydza palona, Makaroniki [wyroby cukiernicze], Marcepan, Marynaty, Mąka gorczycowa, Migdały w cukrze, Migdały w polewie czekoladowej, Orzeszki arachidowe w cukrze,
Orzeszki arachidowe w polewie czekoladowej, Muesli, Musy
czekoladowe, Musy deserowe, Naleśniki, Orzechy w czekoladzie, Owies gnieciony, Owies łuskany, Pasta migdałowa,
Paszteciki, Piernik, Placki, Płatki kukurydziane, Płatki owsiane,
Pomadki [cukierki], Potrawy na bazie mąki, Pralinki, Prażona
kukurydza [popcorn], Produkty z mąki mielonej, Produkty
spożywcze na bazie owsa, Preparaty zbożowe, Przekąski
ryżowe, Przekąski zbożowe, Słodycze [cukierki], Słodycze
do ssania, Słodycze ozdobne na choinki, Suchary, Wyroby cukiernicze, Wyroby czekoladowe, Wyroby cukiernicze
na bazie migdałów, Wyroby cukiernicze na bazie orzechów
arachidowych, Wyroby z kakao, Wyroby piekarskie, Wysoko-proteinowe batoniki zbożowe, Żywność na bazie mąki,
Ziarna przetworzone, skrobia i wyroby z tych towarów,
preparaty do pieczenia i drożdże, Batoniki na bazie czekolady będące zamiennikami posiłków, Batoniki zbożowe będące zamiennikami posiłków, Batony gotowe do spożycia
na bazie czekolady, Chipsy zbożowe, Chrupki kukurydziane,
Chrupki ryżowe, Chrupki serowe, Chrupki z pełnego ziarna pszenicy, Chrupki zbożowe, Ciasteczka ryżowe, Ciastka
owsiane, Czipsy na bazie zbóż, Gotowe przekąski na bazie zbóż, Przekąski na bazie kukurydzy, Przekąski na bazie
pszenicy, Przekąski na bazie ryżu, Przekąski na bazie zbóż,
Przekąski sporządzone z produktów zbożowych, Przekąski
wieloziarniste, Przekąski wytwarzane z muesli, Przekąski
wytwarzane z produktów zbożowych, Przekąski z produktów zbożowych, Zbitki owsiane zawierające suszone owoce, Batony zbożowe i energetyczne, Wyroby piekarnicze,
Płatki zbożowe, Wyroby piekarnicze zawierające owoce.
(210)
(731)
(540)
(540)

527491
(220) 2021 04 13
CHRAPEK JAROSŁAW KONTRA, Wadowice
(znak słowno-graficzny)
Granolo RADOŚĆ CHRUPANIA

(531) 27.05.01, 29.01.07
(510), (511) 29 Bakalie, Bakalie przetworzone, Chrupki owocowe, Chrupki ziemniaczane, Czipsy odtłuszczone, Chipsy
owocowe, Czipsy ziemniaczane, Daktyle, Miąższ owoców,
Migdały spreparowane, Nasiona spożywcze, Orzechy preparowane, Orzeszki ziemne przetworzone, Orzeszki ziemne
konserwowe, Prażone orzeszki ziemne, Preparowane orzechy włoskie, Orzeszki arachidowe preparowane, Preparowane orzeszki nerkowca, Owoce kandyzowane, Owoce konserwowane, Owoce lukrowane, Owoce puszkowane, Pestki
słonecznika przetworzone, Preparowane orzechy pistacjo-
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we, Przekąski na bazie bakalii, Przekąski na bazie owoców,
Przekąski na bazie ziemniaków, Przekąski na bazie warzyw,
Przetworzone nasiona, Rodzynki, Skórki owocowe, Suszone
owoce, Suszone owoce subtropikalne, Warzywa suszone,
Wiórki kokosowe, Przetworzone owoce, grzyby, warzywa,
orzechy i nasiona roślin strączkowych, Chipsy warzywne,
Daktyle, przetworzone, Jadalne nasiona słonecznika, Jagody,
konserwowane, Kandyzowane orzeszki piniowe, Kandyzowane przekąski owocowe, Kokos przetworzony, Kompozycje
owoców przetworzonych, Owoce lukrowane, Mielone orzechy, Mieszanki owoców i orzechów, Mieszanki owoców suszonych, Migdały mielone, Migdały przetworzone, Nasiona
jadalne, Nasiona przetworzone, Nasiona słonecznika przetworzone, Orzechy aromatyzowane, Orzechy blanszowane,
Orzechy glazurowane, Orzechy jadalne, Orzechy kandyzowane, Orzechy konserwowane, Orzechy laskowe, przetworzone, Orzechy łuskane, Orzechy prażone, Orzechy przetworzone, Orzechy przyprawione, Orzechy solone, Orzechy
suszone, Orzechy z przyprawami, Orzechy ziemne konserwowe, Orzechy ziemne przetworzone, Orzeszki arachidowe przetworzone, Orzeszki piniowe, przetworzone, Orzeszki ziemne w polewie miodowej, Owoce aromatyzowane,
Owoce glazurowane, Płatki jabłkowe, Płatki kokosowe, Płatki
z brzoskwini, Płatki z kiwi, Przetworzone morele, Rodzynki
korynckie, Śliwki suszone, Suszone borówki, Suszone daktyle, Suszone figi, Suszone liczi, Suszone mango, Suszone
orzechy, Suszone truskawki, Suszony ananas, Owoce przetworzone, 30 Biszkopty, Bułki, Bakalie pokrywane - w polewie, Chałwa, Chipsy [produkty zbożowe], Ciasta, Ciasta
mączne, Ciastka ryżowe, Ciasto na ciastka, Ciasto w proszku,
Ciasto, ciastka, wyroby cukiernicze, Cukier, Cukierki miętowe, Cukierki, Curry [przyprawa], Gofry, Jęczmień gnieciony,
Jęczmień łuskany, Kiełki pszeniczne do celów spożywczych
dla ludzi, Krakersy, Kukurydza palona, Makaroniki [wyroby
cukiernicze], Marcepan, Marynaty, Mąka gorczycowa, Migdały w cukrze, Migdały w polewie czekoladowej, Orzeszki arachidowe w cukrze, Orzeszki arachidowe w polewie
czekoladowej, Muesli, Musy czekoladowe, Musy deserowe,
Naleśniki, Orzechy w czekoladzie, Owies gnieciony, Owies
łuskany, Pasta migdałowa, Paszteciki, Piernik, Placki, Płatki
kukurydziane, Płatki owsiane, Pomadki [cukierki], Potrawy
na bazie mąki, Pralinki, Prażona kukurydza [popcorn], Produkty z mąki mielonej, Produkty spożywcze na bazie owsa,
Preparaty zbożowe, Przekąski ryżowe, Przekąski zbożowe,
Słodycze [cukierki], Słodycze do ssania, Słodycze ozdobne
na choinki, Suchary, Wyroby cukiernicze, Wyroby czekoladowe, Wyroby cukiernicze na bazie migdałów, Wyroby cukiernicze na bazie orzechów arachidowych, Wyroby z kakao, Wyroby piekarskie, Wysoko-proteinowe batoniki zbożowe, Żywność na bazie mąki, Ziarna przetworzone, skrobia
i wyroby z tych towarów, preparaty do pieczenia i drożdże,
Batoniki na bazie czekolady będące zamiennikami posiłków, Batoniki zbożowe będące zamiennikami posiłków, Batony gotowe do spożycia na bazie czekolady, Chipsy zbożowe, Chrupki kukurydziane, Chrupki ryżowe, Chrupki serowe,
Chrupki z pełnego ziarna pszenicy, Chrupki zbożowe, Ciasteczka ryżowe, Ciastka owsiane, Czipsy na bazie zbóż, Gotowe przekąski na bazie zbóż, Przekąski na bazie kukurydzy,
Przekąski na bazie pszenicy, Przekąski na bazie ryżu, Przekąski na bazie zbóż, Przekąski sporządzone z produktów
zbożowych, Przekąski wieloziarniste, Przekąski wytwarzane
z muesli, Przekąski wytwarzane z produktów zbożowych,
Przekąski z produktów zbożowych, Zbitki owsiane zawierające suszone owoce, Batony zbożowe i energetyczne,
Wyroby piekarnicze, Płatki zbożowe, Wyroby piekarnicze
zawierające owoce.
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527492
(220) 2021 04 13
CHRAPEK JAROSŁAW KONTRA, Wadowice
(znak słowno-graficzny)
PROMIENIE SŁOŃCA Granolo RADOŚĆ CHRUPANIA
OAT BAKES

(531) 26.01.01, 26.11.03, 27.05.01
(510), (511) 29 Bakalie, Bakalie przetworzone, Chrupki owocowe, Chrupki ziemniaczane, Czipsy odtłuszczone, Chipsy
owocowe, Czipsy ziemniaczane, Daktyle, Miąższ owoców,
Migdały spreparowane, Nasiona spożywcze, Orzechy preparowane, Orzeszki ziemne przetworzone, Orzeszki ziemne
konserwowe, Prażone orzeszki ziemne, Preparowane orzechy włoskie, Orzeszki arachidowe preparowane, Preparowane orzeszki nerkowca, Owoce kandyzowane, Owoce konserwowane, Owoce lukrowane, Owoce puszkowane, Pestki
słonecznika przetworzone, Preparowane orzechy pistacjowe, Przekąski na bazie bakalii, Przekąski na bazie owoców,
Przekąski na bazie ziemniaków, Przekąski na bazie warzyw,
Przetworzone nasiona, Rodzynki, Skórki owocowe, Suszone
owoce, Suszone owoce subtropikalne, Warzywa suszone,
Wiórki kokosowe, Przetworzone owoce, grzyby, warzywa,
orzechy i nasiona roślin strączkowych, Chipsy warzywne,
Daktyle, przetworzone, Jadalne nasiona słonecznika, Jagody,
konserwowane, Kandyzowane orzeszki piniowe, Kandyzowane przekąski owocowe, Kokos przetworzony, Kompozycje
owoców przetworzonych, Owoce lukrowane, Mielone orzechy, Mieszanki owoców i orzechów, Mieszanki owoców suszonych, Migdały mielone, Migdały przetworzone, Nasiona
jadalne, Nasiona przetworzone, Nasiona słonecznika przetworzone, Orzechy aromatyzowane, Orzechy blanszowane,
Orzechy glazurowane, Orzechy jadalne, Orzechy kandyzowane, Orzechy konserwowane, Orzechy laskowe, przetworzone, Orzechy łuskane, Orzechy prażone, Orzechy przetworzone, Orzechy przyprawione, Orzechy solone, Orzechy
suszone, Orzechy z przyprawami, Orzechy ziemne konserwowe, Orzechy ziemne przetworzone, Orzeszki arachidowe przetworzone, Orzeszki piniowe, przetworzone, Orzeszki ziemne w polewie miodowej, Owoce aromatyzowane,
Owoce glazurowane, Płatki jabłkowe, Płatki kokosowe, Płatki
z brzoskwini, Płatki z kiwi, Przetworzone morele, Rodzynki
korynckie, Śliwki suszone, Suszone borówki, Suszone daktyle,
Suszone figi, Suszone liczi, Suszone mango, Suszone orzechy,
Suszone truskawki, Suszony ananas, Owoce przetworzone,
30 Biszkopty, Bułki, Bakalie pokrywane - w polewie, Chałwa,
Chipsy [produkty zbożowe], Ciasta, Ciasta mączne, Ciastka
ryżowe, Ciasto na ciastka, Ciasto w proszku, Ciasto, ciastka,
wyroby cukiernicze, Cukier, Cukierki miętowe, Cukierki, Curry
[przyprawa], Gofry, Jęczmień gnieciony, Jęczmień łuskany,
Kiełki pszeniczne do celów spożywczych dla ludzi, Krakersy,
Kukurydza palona, Makaroniki [wyroby cukiernicze], Marcepan, Marynaty, Mąka gorczycowa, Migdały w cukrze, Migdały w polewie czekoladowej, Orzeszki arachidowe w cukrze,
Orzeszki arachidowe w polewie czekoladowej, Muesli, Musy
czekoladowe, Musy deserowe, Naleśniki, Orzechy w czekoladzie, Owies gnieciony, Owies łuskany, Pasta migdałowa,
Paszteciki, Piernik, Placki, Płatki kukurydziane, Płatki owsiane,
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Pomadki [cukierki], Potrawy na bazie mąki, Pralinki, Prażona
kukurydza [popcorn], Produkty z mąki mielonej, Produkty
spożywcze na bazie owsa, Preparaty zbożowe, Przekąski
ryżowe, Przekąski zbożowe, Słodycze [cukierki], Słodycze
do ssania, Słodycze ozdobne na choinki, Suchary, Wyroby cukiernicze, Wyroby czekoladowe, Wyroby cukiernicze
na bazie migdałów, Wyroby cukiernicze na bazie orzechów
arachidowych, Wyroby z kakao, Wyroby piekarskie, Wysoko-proteinowe batoniki zbożowe, Żywność na bazie mąki,
Ziarna przetworzone, skrobia i wyroby z tych towarów,
preparaty do pieczenia i drożdże, Batoniki na bazie czekolady będące zamiennikami posiłków, Batoniki zbożowe będące zamiennikami posiłków, Batony gotowe do spożycia
na bazie czekolady, Chipsy zbożowe, Chrupki kukurydziane,
Chrupki ryżowe, Chrupki serowe, Chrupki z pełnego ziarna pszenicy, Chrupki zbożowe, Ciasteczka ryżowe, Ciastka
owsiane, Czipsy na bazie zbóż, Gotowe przekąski na bazie zbóż, Przekąski na bazie kukurydzy, Przekąski na bazie
pszenicy, Przekąski na bazie ryżu, Przekąski na bazie zbóż,
Przekąski sporządzone z produktów zbożowych, Przekąski
wieloziarniste, Przekąski wytwarzane z muesli, Przekąski
wytwarzane z produktów zbożowych, Przekąski z produktów zbożowych, Zbitki owsiane zawierające suszone owoce, Batony zbożowe i energetyczne, Wyroby piekarnicze,
Płatki zbożowe, Wyroby piekarnicze zawierające owoce.
(210)
(731)
(540)
(540)

527493
(220) 2021 04 13
CHRAPEK JAROSŁAW KONTRA, Wadowice
(znak słowno-graficzny)
PROMIENIE SŁOŃCA Granolo RADOŚĆ CHRUPANIA

(531) 26.01.01, 26.11.03, 27.05.01
(510), (511) 29 Bakalie, Bakalie przetworzone, Chrupki owocowe, Chrupki ziemniaczane, Czipsy odtłuszczone, Chipsy
owocowe, Czipsy ziemniaczane, Daktyle, Miąższ owoców,
Migdały spreparowane, Nasiona spożywcze, Orzechy preparowane, Orzeszki ziemne przetworzone, Orzeszki ziemne
konserwowe, Prażone orzeszki ziemne, Preparowane orzechy włoskie, Orzeszki arachidowe preparowane, Preparowane orzeszki nerkowca, Owoce kandyzowane, Owoce konserwowane, Owoce lukrowane, Owoce puszkowane, Pestki
słonecznika przetworzone, Preparowane orzechy pistacjowe, Przekąski na bazie bakalii, Przekąski na bazie owoców,
Przekąski na bazie ziemniaków, Przekąski na bazie warzyw,
Przetworzone nasiona, Rodzynki, Skórki owocowe, Suszone
owoce, Suszone owoce subtropikalne, Warzywa suszone,
Wiórki kokosowe, Przetworzone owoce, grzyby, warzywa,
orzechy i nasiona roślin strączkowych, Chipsy warzywne,
Daktyle, przetworzone, Jadalne nasiona słonecznika, Jagody,
konserwowane, Kandyzowane orzeszki piniowe, Kandyzowane przekąski owocowe, Kokos przetworzony, Kompozycje
owoców przetworzonych, Owoce lukrowane, Mielone orzechy, Mieszanki owoców i orzechów, Mieszanki owoców suszonych, Migdały mielone, Migdały przetworzone, Nasiona
jadalne, Nasiona przetworzone, Nasiona słonecznika przetworzone, Orzechy aromatyzowane, Orzechy blanszowane,
Orzechy glazurowane, Orzechy jadalne, Orzechy kandyzowane, Orzechy konserwowane, Orzechy laskowe, rzetwo-
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rzone, Orzechy łuskane, Orzechy prażone, Orzechy przetworzone, Orzechy przyprawione, Orzechy solone, Orzechy
suszone, Orzechy z przyprawami, Orzechy ziemne konserwowe, Orzechy ziemne przetworzone, Orzeszki arachidowe przetworzone, Orzeszki piniowe, przetworzone, Orzeszki ziemne w polewie miodowej, Owoce aromatyzowane,
Owoce glazurowane, Płatki jabłkowe, Płatki kokosowe, Płatki
z brzoskwini, Płatki z kiwi, Przetworzone morele, Rodzynki
korynckie, Śliwki suszone, Suszone borówki, Suszone daktyle,
Suszone figi, Suszone liczi, Suszone mango, Suszone orzechy,
Suszone truskawki, Suszony ananas, Owoce przetworzone,
30 Biszkopty, Bułki, Bakalie pokrywane - w polewie, Chałwa,
Chipsy [produkty zbożowe], Ciasta, Ciasta mączne, Ciastka
ryżowe, Ciasto na ciastka, Ciasto w proszku, Ciasto, ciastka,
wyroby cukiernicze, Cukier, Cukierki miętowe, Cukierki, Curry
[przyprawa], Gofry, Jęczmień gnieciony, Jęczmień łuskany,
Kiełki pszeniczne do celów spożywczych dla ludzi, Krakersy,
Kukurydza palona, Makaroniki [wyroby cukiernicze], Marcepan, Marynaty, Mąka gorczycowa, Migdały w cukrze, Migdały w polewie czekoladowej, Orzeszki arachidowe w cukrze,
Orzeszki arachidowe w polewie czekoladowej, Muesli, Musy
czekoladowe, Musy deserowe, Naleśniki, Orzechy w czekoladzie, Owies gnieciony, Owies łuskany, Pasta migdałowa,
Paszteciki, Piernik, Placki, Płatki kukurydziane, Płatki owsiane,
Pomadki [cukierki], Potrawy na bazie mąki, Pralinki, Prażona
kukurydza [popcorn], Produkty z mąki mielonej, Produkty
spożywcze na bazie owsa, Preparaty zbożowe, Przekąski
ryżowe, Przekąski zbożowe, Słodycze [cukierki], Słodycze
do ssania, Słodycze ozdobne na choinki, Suchary, Wyroby cukiernicze, Wyroby czekoladowe, Wyroby cukiernicze
na bazie migdałów, Wyroby cukiernicze na bazie orzechów
arachidowych, Wyroby z kakao, Wyroby piekarskie, Wysoko-proteinowe batoniki zbożowe, Żywność na bazie mąki,
Ziarna przetworzone, skrobia i wyroby z tych towarów,
preparaty do pieczenia i drożdże, Batoniki na bazie czekolady będące zamiennikami posiłków, Batoniki zbożowe będące zamiennikami posiłków, Batony gotowe do spożycia
na bazie czekolady, Chipsy zbożowe, Chrupki kukurydziane,
Chrupki ryżowe, Chrupki serowe, Chrupki z pełnego ziarna pszenicy, Chrupki zbożowe, Ciasteczka ryżowe, Ciastka
owsiane, Czipsy na bazie zbóż, Gotowe przekąski na bazie zbóż, Przekąski na bazie kukurydzy, Przekąski na bazie
pszenicy, Przekąski na bazie ryżu, Przekąski na bazie zbóż,
Przekąski sporządzone z produktów zbożowych, Przekąski
wieloziarniste, Przekąski wytwarzane z muesli, Przekąski wytwarzane z produktów zbożowych, Przekąski z produktów
zbożowych, Zbitki owsiane zawierające suszone owoce,
Batony zbożowe i energetyczne, Wyroby piekarnicze, Płatki
zbożowe, Wyroby piekarnicze zawierające owoce.
(210) 532412
(220) 2021 08 05
(731) KOZIOŁ PATRYK, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) HASHMAGNET
(510), (511) 9 Oprogramowanie komputerowe i programy
komputerowe, w szczególności oprogramowanie dedykowane do systemu wordpress z uwzględnieniem szablonów,
wtyczek i innych komponentów, Programy sterujące komputerowe, Dyski kompaktowe, Komputerowe urządzenia peryferyjne, Komputery, Komputery przenośne, Optyczne nośniki danych, Programy w postaci gier komputerowych, 35 Pośrednictwo w sprzedaży certyfikatów SSL, Pośrednictwo
w sprzedaży domen internetowych, 42 Analizy systemów
komputerowych, Doradztwo w zakresie oprogramowania
komputerowego, Doradztwo w zakresie projektowania i rozwoju sprzętu komputerowego, Instalacje oprogramowania

9

komputerowego, Monitoring systemów komputerowych
przy użyciu dostępu zdalnego, Odzyskiwanie danych komputerowych, Aktualizacja oprogramowania komputerowego, Instalacja domen internetowych, Konserwacja oprogramowania komputerowego, Instalacja certyfikatów SSL,
Powielanie oprogramowania komputerowego, Projektowanie systemów komputerowych, Projektowanie oprogramowania komputerowego, Wypożyczanie oprogramowania
komputerowego, Usługi doradcze w zakresie technologii
informacyjnej, Architektura, Doradztwo architektoniczne,
Doradztwo w zakresie projektowania stron internetowych,
w szczególności w systemie wordpress w zakresie tworzenia
blogów, sklepów internetowych i stron internetowych, Hosting serwerów, Hosting treści cyfrowych, Oprogramowanie
jako usługa, Prace badawczo - rozwojowe nad nowymi produktami dla osób trzecich, Tworzenie i utrzymywanie stron
internetowych dla osób trzecich, w szczególności wdrożenia
systemu wordpress w zakresie tworzenia blogów, sklepów
internetowych i stron internetowych oraz późniejsza obsługa techniczna we wskazanym zakresie, Ochrona antywirusowa jako usługi komputerowe, Wypożyczanie komputerów,
Usługi projektowania graficznego, w tym grafiki komputerowej, Wzornictwo przemysłowe.
(210)
(731)
(540)
(540)

533514
(220) 2021 09 02
KICZOR STANISŁAW PLC CONNEX, Toruń
(znak słowno-graficzny)
PLCconnex INDUSTRIAL SURPLUS CENTER

(531) 15.07.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 7 Roboty przemysłowe, Automaty przemysłowe
stosowane do produkcji, Automaty przemysłowe do przenoszenia przedmiotów obrabianych, Automaty przemysłowe
do zamocowywania przedmiotów w celu obróbki, Akcesoria do zaciskania przedmiotów obrabianych [części do maszyn], Amortyzatory jako części maszyn, 9 Astrometryczne
urządzenia i przyrządy pomiarowe, Analizatory pracy silnika,
Akumulatory, elektryczne, 37 Naprawy zespołów elektroniki i automatyki przemysłowej, Usługi w zakresie regeneracji
maszyn zużytych lub częściowo uszkodzonych, Instalowanie
i naprawa urządzeń elektrycznych, Modernizacja urządzeń
automatyki i elektroniki przemysłowej - wymiana podzespołów, zmiana oprogramowania i dodanie nowych funkcji remonty i naprawy urządzeń automatyki przemysłowej.
(210)
(731)
(540)
(540)

533517
(220) 2021 09 02
KICZOR STANISŁAW PLC CONNEX, Toruń
(znak słowno-graficzny)
PLCconnex INDUSTRIAL SURPLUS CENTER
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(531) 01.17.01, 15.07.01, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 7 Roboty przemysłowe, Automaty przemysłowe
stosowane do produkcji, Automaty przemysłowe do przenoszenia przedmiotów obrabianych, Automaty przemysłowe do zamocowywania przedmiotów w celu obróbki,
Akcesoria do zaciskania przedmiotów obrabianych [części
do maszyn], Amortyzatory jako części maszyn, 9 Astrometryczne urządzenia i przyrządy pomiarowe, Analizatory pracy silnika, Akumulatory, elektryczne, 37 Naprawy zespołów
elektroniki i automatyki przemysłowej, Usługi w zakresie
regeneracji maszyn zużytych lub częściowo uszkodzonych,
Usługi w zakresie serwisu techniki laserowej i elektroniki
przemysłowej, Instalacja, konserwacja i naprawy maszyn, instalowanie i naprawa urządzeń elektrycznych, instalowanie,
konserwacja oraz naprawy maszyn i urządzeń biurowych,
Modernizacja urządzeń automatyki i elektroniki przemysłowej- wymiana podzespołów, zmiana oprogramowania
i dodanie nowych funkcji, Remonty i naprawy urządzeń automatyki przemysłowej.
(210)
(731)
(540)
(540)

534078
(220) 2021 09 17
FUNDACJA LIFE SENSE, Lublin
(znak słowno-graficzny)
LIFE sense

(531) 02.03.01, 02.03.16, 03.03.01, 03.03.15, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej w związku
z odzieżą, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z odzieżą,
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z nakryciami głowy,
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z nakryciami głowy,
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z torbami, Usługi
sprzedaży hurtowej w związku z torbami, Usługi sprzedaży
detalicznej w związku z torebkami-workami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z torebkami-workami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z kubkami, Usługi sprzedaży
hurtowej w związku z kubkami, Usługi handlu detalicznego związane z pobieralnymi publikacjami elektronicznymi,
Usługi handlu detalicznego w odniesieniu do akcesoriów
odzieżowych, Usługi handlu detalicznego w odniesieniu
do produktów dla zwierząt domowych, Usługi handlu detalicznego w związku z akcesoriami samochodowymi, Usługi
handlu detalicznego w zakresie akcesoriów mody, Usługi
handlu detalicznego związane ze środkami zapachowymi,
Usługi handlu detalicznego dotyczące tekstyliów domowych, Usługi handlu detalicznego związane z filiżankami
i szklankami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z jednorazowymi wyrobami papierowymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z obuwiem, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z biżuterią, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z treściami rejestrowanymi, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z preparatami do pielęgnacji zwierząt, Usługi
sprzedaży detalicznej w związku z przyborami toaletowymi,
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z paszą dla zwierząt,
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z parasolami przeciwdeszczowymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku
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z artykułami papierniczymi, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z materiałami artystycznymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z pomocami naukowymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem sportowym, Usługi
sprzedaży detalicznej w związku z zastawą stołową, Usługi
sprzedaży detalicznej w związku z wyposażeniem domu,
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z wyrobami rymarskimi, 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 zakresie akcesoriów samochodowych, Usługi sprzedaży
detalicznej świadczone online w zakresie artykułów odzieżowych, Usługi sprzedaży detalicznej świadczone online
w zakresie artykułów kosmetycznych, Usługi sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie torebek, Usługi sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie artykułów bagażowych, Usługi sprzedaży detalicznej świadczone online
w zakresie zabawek, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie
artykułów sportowych, Usługi sprzedaży detalicznej związane ze sprzedażą odzieży i dodatków odzieżowych, Usługi
sprzedaży hurtowej w związku z preparatami do pielęgnacji
zwierząt, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z biżuterią,
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z artykułami papierniczymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z wyrobami rymarskimi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z parasolami
przeciwdeszczowymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku
z drukami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z zastawą
stołową, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z przyborami higienicznymi dla ludzi, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku z dekoracjami świątecznymi, Usługi sprzedaży
hurtowej w związku ze sprzętem sportowym, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z artykułami sportowymi, Usługi
sprzedaży hurtowej w związku z akcesoriami do pielęgnacji
dla zwierząt, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z przyborami higienicznymi dla zwierząt, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z akcesoriami do pielęgnacji dla ludzi, Usługi
sprzedaży hurtowej w związku z grami, Usługi sprzedaży
hurtowej w związku z zabawkami, Usługi sprzedaży hurtowej
w zakresie artykułów sportowych, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie akcesoriów samochodowych, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie filiżanek i szklanek, Usługi w zakresie
detalicznej sprzedaży wysyłkowej odzieży, Usługi w zakresie
sklepów detalicznych w branży odzieżowej, Usługi w zakresie
wysyłkowej sprzedaży detalicznej akcesoriów odzieżowych,
41 Usługi edukacyjne i instruktażowe, Przygotowywanie,
organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenia], Kursy
samoświadomości [szkolenia], Organizowanie i prowadzenie
seminariów i warsztatów [szkolenia], Elektroniczna publikacja
tekstów i druków, innych niż reklamowe, w Internecie, Pisanie
i publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, Pisanie
tekstów [innych niż teksty reklamowe], Publikacja broszur,
Publikacja czasopism, Publikacja i redagowanie materiałów
drukowanych, Publikacja kalendarzy, Publikacja książek i czasopism elektronicznych online (nie do pobrania), Publikacja
materiałów edukacyjnych, Publikacja multimedialna materiałów drukowanych, Publikacja tekstów w postaci nośników
elektronicznych, Publikacja treści redakcyjnych stron dostępnych za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej, Publikowanie drogą elektroniczną, Publikowanie druków, również
w formie elektronicznej, innych niż do celów reklamowych,
Publikowanie druków w formie elektronicznej w Internecie,
Publikowanie druków w formie elektronicznej, Publikowanie
drukowanych materiałów edukacyjnych, Publikowanie dydaktycznych materiałów edukacyjnych, Publikowanie elektroniczne, Publikowanie fotografii, Publikowanie książek edu-
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kacyjnych, Publikowanie książek i czasopism elektronicznych
online, Publikowanie materiałów drukowanych, innych niż
teksty reklamowe, Publikowanie materiałów drukowanych,
innych niż teksty reklamowe, w formie elektronicznej, Publikowanie materiałów drukowanych, Publikowanie materiałów
drukowanych i publikacji drukowanych, Publikowanie materiałów multimedialnych online, Publikowanie materiałów
na magnetycznych lub optycznych nośnikach danych, Publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism, Publikowanie, sprawozdawczość i pisanie tekstów, Tworzenie
[opracowywanie] podcastów, Tworzenie [opracowywanie]
treści edukacyjnych do podcastów, Udostępnianie elektronicznych publikacji on-line, Udostępnianie publikacji on-line,
Udostępnianie publikacji elektronicznych z globalnej sieci
komputerowej lub Internetu, nie do pobrania, Wydawanie
audiobooków, Nauczanie i szkolenia, Organizacja atrakcji
na obozach letnich, Organizacja i przeprowadzanie imprez
rozrywkowych, Organizacja i przeprowadzanie aktywności
rozrywkowych, Organizacja imprez kulturalnych i artystycznych, Organizacja webinariów, Organizowanie grupowych
zajęć rekreacyjnych, Organizowanie imprez w celach kulturalnych, rozrywkowych i sportowych, Organizowanie konferencji, wystaw i konkursów, Organizowanie zajęć rekreacyjnych, Pokazy konne, Pokazy zwierząt, Produkcja nagrań
audio i video oraz produkcja multimedialna i usługi fotograficzne, Przeprowadzanie aktywności rozrywkowych, Przygotowywanie tekstów do publikacji, Szkolenia ruchowe dla
dzieci, Udostępnianie zdjęć online nie do pobrania, Zajęcia
zorganizowane, dla dzieci [rozrywka / edukacja], Prowadzenie warsztatów [szkolenia], Szkolenia dla dorosłych, Trening
rozwoju osobistego, Kursy w zakresie rozwoju osobistego,
Kursy szkoleniowe w zakresie rozwoju osobistego, Usługi
edukacyjne w zakresie rozwoju duchowego, Coaching w zakresie życia osobistego [life coaching], Usługi szkoleniowe
lub edukacyjne w dziedzinie life coachingu, Trening osobisty [szkolenie], Trening posłuszeństwa dla zwierząt, Treningi
zdrowotne i treningi fitness, Trening medytacji, Trening jogi,
Doradztwo zawodowe i coaching, Organizowanie zawodów
jeździeckich, Warsztaty do celów rekreacyjnych.
535929
(220) 2021 10 28
BIURO INFORMACJI GOSPODARCZEJ INFOMONITOR
SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa; BIURO INFORMACJI
KREDYTOWEJ SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BIK BIG InfoMonitor GRUPA BIK
(210)
(731)

(531)

24.17.02, 26.01.01, 26.01.06, 26.01.18, 26.01.12, 27.05.01,
29.01.14
(510), (511) 35 Informacja o działalności gospodarczej, pozyskiwanie informacji gospodarczych, badania w dziedzinie
działalności gospodarczej, ekspertyzy w dziedzinie działalności gospodarczej, pomoc w prowadzeniu działalności
gospodarczych, ekspertyzy w zakresie wydolności przedsiębiorstw, usługi informacji handlowej, przyjmowanie,
przechowywanie i ujawnianie informacji gospodarczych,
wyszukiwanie dla osób trzecich informacji w komputerowych bazach danych, pozyskiwanie do komputerowych baz
danych, systematyzowanie danych w komputerowych bazach danych, sortowanie danych w komputerowych bazach
danych, zarządzanie zbiorami informatycznymi, zarządzanie
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plikami, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia
działalności gospodarczej, wywiad gospodarczy, dystrybucja
materiałów reklamowych, badania rynku, analizy rynkowe,
analizy kosztów, zestawienia statystyczne, przygotowywanie raportów branżowych i konsumenckich, organizowanie
sprzedaży w trybie aukcji i przetargu publicznego, informacje handlowe, porady udzielane konsumentom w punktach
informacji konsumenckiej, poszukiwania w zakresie patronatu, ogłoszenia reklamowe, reklama poprzez rozpowszechnianie materiałów reklamowych, budowanie wizerunku firm,
usługi w zakresie gromadzenia i przetwarzania informacji
ekonomiczno-finansowych o podmiotach gospodarczych
i o osobach fizycznych, usługi w zakresie sporządzania i publikowania analiz o charakterze statystycznym na podstawie
zebranych danych, raporty ekonomiczne, 36 Doradztwo
w sprawach finansowych, informacja finansowa, windykacja
należności, usługi w zakresie opracowywania raportów dotyczących oceny zobowiązań finansowych osób fizycznych
i przedsiębiorstw wobec banków i instytucji finansowych,
sporządzanie raportów i ocen ekonomiczno-finansowych,
usługi informacyjne z zakresu bankowości i tematyki kredytowej, usługi prowadzenia studiów sektorowych i publikacji
wyników tych studiów, 38 Zapewnienie dostępu do tematycznych platform informacyjnych z zakresu bankowości i tematyki kredytowej, udostępnianie baz danych oraz czasu dostępu do baz danych, prowadzenie tematycznych platform
informacyjnych, dotyczących bankowości i tematyki kredytowej, 41 Nauczanie, kształcenie, organizowanie i prowadzenie seminariów, szkoleń, sympozjów, publikowanie tekstów
innych niż reklamowe, publikowanie elektroniczne drogą
on-line książek, tekstów, artykułów, periodyków, organizowanie szkoleń o tematyce bankowej i informacji bankowej oraz
kredytowej, nauczanie korespondencyjne, doradztwo zawodowe w zakresie bankowości i informacji bankowej, usługi
publikacji wyników studiów sektorowych, 42 Tworzenie
i administrowanie stron internetowych, udostępnianie zasobów serwerów, dostarczanie wyszukiwarek internetowych,
projektowanie systemów komputerowych, usługi związane
z tworzeniem oprogramowania dla platform informacyjnych
i ich hosting, usługi badawcze w zakresie prowadzenia studiów sektorowych.
(551) wspólne prawo ochronne
(210)
(731)
(540)
(540)

536565
(220) 2021 11 17
KALA PIOTR, Bobrowniki
(znak słowno-graficzny)
pROLETYALU

(531) 26.04.01, 26.04.05, 26.04.18, 27.05.01, 27.05.10, 29.01.12
(510), (511) 6 Bramy garażowe rolowane metalowe, Bramy przemysłowe rolowane metalowe, Rolety zewnętrzne
metalowe, Rolety wewnętrzne metalowe ukierunkowujące
światło, Metalowe żaluzje zwijane, Żaluzje listwowe poziome
zewnętrzne z metalu, Bramy segmentowe metalowe, Kraty rolowane metalowe, Okna z ramą metalową, 19 Żaluzje
zewnętrzne niemetalowe i nietekstylne, Niemetalowe żaluzje zewnętrzne, Żaluzje z poziomych listewek zewnętrzne
nie z metalu lub tkanin, Okna z ramą plastikową, Zewnętrzne osłony przeciwsłoneczne z tkaniny, Bramy szybkobieżne
z tworzyw sztucznych, Moskitiery niemetalowe na drzwi,
Moskitiery niemetalowe do okien, 20 Żaluzje pionowe
wewnętrzne, Żaluzje wewnętrzne, Żaluzje wewnętrzne listwowe, Wewnętrzne żaluzje materiałowe plisowane, Ro-
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lety materiałowe wewnętrzne, Rolety wewnętrzne, Rolety
wewnętrzne z polichlorku winylu, Rolety wewnętrzne ukierunkowujące światło, 22 Markizy z materiałów tekstylnych,
Markizy z tworzyw sztucznych, 37 Instalowanie i naprawianie żaluzji, rolet, bram garażowych, krat rolowanych, markiz
i moskitier, Usługi montażu i naprawy układów automatyki
i zdalnego sterowania w inteligentnych budynkach roletami,
bramami, żaluzjami, rolowanymi kratami, światłem, Montaż
i naprawa drzwi i okien.
(210) 536830
(220) 2021 11 23
(731) DROBATYUK YARYNA PARUS IMAGE, Warszawa
(540) (znak graficzny)
(540)

(531) 03.07.11, 03.07.24, 29.01.12
(510), (511) 40 Szycie odzieży na miarę, Szycie (produkcja
na zamówienie), 44 Stylizacja, układanie włosów.
537439
(220) 2021 12 07
SANIWELL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SaniWell WNĘTRZA POD KLUCZ WCHODZISZ
I MIESZKASZ
(210)
(731)

(531) 26.04.02, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 Sprzedaż materiałów budowlanych, elementów konstrukcji budowlanych, materiałów instalacyjnych
w tym do saun i spa, basenów kąpielowych, bojlerów, brodzików, grzejników do centralnego ogrzewania, dozowników środków odkażających w toaletach, kabin kąpielowych,
kabin natryskowych, kabin natryskowych w zabudowie
ściennej, kabin parowo-natryskowych w zabudowie ściennej, elementów szklanych do kabin, balkonów, barierek, instalacji do kąpieli, misek klozetowych (wc), bidetów, czystych
komór jako instalacji sanitarnych, kranów, natrysków, pryszniców, ogrzewania parowego, aparatury i armatury sanitarnej do instalacji sanitarnych, armatury do regulacji urządzeń
wodnych lub gazowych oraz przepływów wodnych lub gazowych, umywalek, wanien łazienkowych, wanien z hydromasażem, wanien z wirowym ruchem wody, zlewozmywaków, materiałów służących do wykańczania wnętrz, sprzętu
AGD, artykułów wyposażenia wnętrz, artykułów dekoracji
wnętrz, mebli, gotowych projektów domów i mieszkań,
usługi w zakresie reklamy promocji i marketingu, wydawanie, dystrybucja i rozpowszechnianie materiałów reklamo-

Nr ZT21/2022

wych, katalogów, prospektów, Wynajmowanie powierzchni
na cele reklamowe, zapewnienie platformy internetowej dla
nabywców i sprzedawców towarów i usług pozyskiwanie
danych do komputerowych baz danych, wydawanie, usługi
handlowe w zakresie obrotu towarami przy pomocy przekazu
elektronicznego i usługi promocyjno-marketingowe świadczone przy pomocy przekazu elektronicznego pośrednictwo
w zawieraniu kontraktów przy pomocy przekazu elektronicznego, promocja sprzedaży dla osób trzecich, reprezentowanie
interesów osób trzecich, Usługi agencji importowo-eksportowej, 37 Usługi w zakresie: wszelkich prac budowlanych, instalacji elektrycznych, instalacji systemów wodnokanalizacyjnych, instalacji sanitarnych, telekomunikacyjnych, gazowych
i wykończeniowych, usług nadzoru budowlanego, realizacji
i nadzoru nad przedsięwzięciami inwestycyjnymi polegającymi na budowie i/lub przygotowaniu obiektów mieszkalnych
i niemieszkalnych, usług remontowych, usług wykończeniowych, usług instalacyjnych, naprawy obiektów budowlanych,
restauracja budynków i ich wnętrz, konserwacji obiektów budowlano-mieszkaniowych, roboty wodno-inżynieryjne, prace budowlano-wykończeniowe w zakresie wystroju wnętrz,
sprzątanie i czyszczenie obiektów, doradztwo w zakresie
usług budowlanych, instalacyjnych, wykończeniowych, doradztwo budowlane, 42 Projektowanie techniczne, projektowanie architektoniczne w zakresie budowli i ich otoczenia,
projektowanie instalacji budowlanych, infrastruktury, projektowanie ogólnobudowlane, projektowanie wnętrz i dekoracja
wnętrz, wzornictwo przemysłowe, ekspertyzy inżynieryjne,
usługi w zakresie doradztwa technicznego w tym w zakresie
konstrukcji i wyposażenia budynków, usługi programowania
w tym automatyki obiektów, tworzenie programów komputerowych, zarządzanie stronami internetowymi (hosting), doradztwo w zakresie tworzenia, wdrażania i nadzoru systemów
świadczenia usług internetowych, projektowanie graficzne,
tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, opracowywanie serwisów internetowych, projektowanie
stron korporacyjnych i wizerunkowych.
537510
(220) 2021 12 08
PAN RECYKLING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Koronowo
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Pan RECYKLING
(210)
(731)

(531) 02.01.16, 24.17.19, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 Opakowania z tworzyw sztucznych, 39 Transport i wyładunek odpadów, 40 Sortowanie odpadów i surowców wtórnych.
(210)
(731)
(540)
(540)

538188
(220) 2021 12 28
KOLODIAZHNYI FEDOR, Kijów, UA
(znak słowno-graficzny)
Jedani

Nr ZT21/2022
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(531) 27.05.01, 27.05.11
(510), (511) 11 Akcesoria zabezpieczające i do regulacji instalacji wodnych i gazowych, Filtry do użytku przemysłowego i domowego, Instalacje do obróbki przemysłowej,
Instalacje i urządzenia do chłodzenia i zamrażania, Instalacje i urządzenia do ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji
i oczyszczania powietrza, Instalacje i urządzenia do suszenia,
Instalacje i urządzenia sanitarne, sprzęt do zaopatrywania
w wodę i sanitacji, Instalacje jądrowe, Oświetlenie i reflektory oświetleniowe, Palniki, bojlery i podgrzewacze, Przewody i urządzenia do transportu gazów spalinowych, Sprzęt
do gotowania, podgrzewania, chłodzenia i konserwowania,
do żywności i napojów, Urządzenia do ogrzewania i suszenia do użytku osobistego, Zapalniczki i zapalarki, Urządzenia
do opalania się, Urządzenia do zapłonu, Urządzenia do suszenia, 21 Artykuły do pielęgnacji odzieży i obuwia, Przybory
do użytku domowego do czyszczenia, szczotki i materiały
do wytwarzania szczotek, Statuetki, figurki, tabliczki i dzieła
sztuki wykonane z takich materiałów, jak porcelana, terakota lub szkło, zawarte w tej klasie, Zastawa stołowa, przybory
kuchenne i pojemniki, Szkło nieprzetworzone i półprzetworzone, będące półproduktem, Przybory kosmetyczne, do higieny i pielęgnacji urody.
538327
(220) 2021 12 31
LU POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) CIASTKA SAN - ODKRYJ SMAK DZIELENIA SIĘ
(510), (511) 30 Wyroby piekarnicze, Słodkie i wytrawne tarty, Słodkie i wytrawne placki, Słodkie i wytrawne ciasteczka,
Krakersy, Herbatniki, Ciastka, Wyroby z ciasta, Ciasta, Kołacze,
Przekąski zawierające czekoladę, Wafle, Gofry.
(210)
(731)

538539
(220) 2022 02 09
DZIERBICKI INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KMD EQUESTRIAN

(210)
(731)
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(531) 26.04.03, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.01, 29.01.08
(510), (511) 7 Elektryczne urządzenia do spawania, elektryczne zgrzewarki do tworzyw sztucznych [pakowanie],
instalacje do mycia pojazdów, instalacje odsysające pył
do czyszczenia, kable sterownicze do maszyn i silników, mechanizmy sterownicze do maszyn i silników, roboty przemysłowe, 9 Pulpity rozdzielcze, szafy rozdzielcze [elektryczność],
tablice połączeń, tablice rozdzielcze [elektryczność], tablice
sterownicze [elektryczność], tablice sygnalizacyjne, świetlne lub mechaniczne, elektroniczne tablice wyświetlające,
interaktywne tablice elektroniczne, urządzenia zdalnego
sterowania, instalacje elektryczne do zdalnego sterowania
procesami przemysłowymi, urządzenia elektrodynamiczne do zdalnego sterowania sygnałami, roboty do nadzoru
bezpieczeństwa, 11 Oprawki do lamp elektrycznych, lampy
elektryczne, lampy oświetleniowe, lampy bezpieczeństwa,
żyrandole, 16 Prospekty, katalogi, nalepki, naklejki [artykuły
piśmienne], koperty [artykuły piśmienne], publikacje drukowane, reprodukcje graficzne, rysunki, kalendarze, 37 Układanie kabli, instalacja narzędzi na placach budowy, instalacja,
konserwacja i naprawa maszyn, eliminacja zakłóceń w instalacjach elektrycznych, instalowanie i naprawa urządzeń elektrycznych, usługi elektryków, Instalowanie, konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego, Instalowanie, konserwacja
oraz naprawa maszyn i urządzeń biurowych, 42 Doradztwo
dotyczące bezpieczeństwa komputerowego, doradztwo
w dziedzinie bezpieczeństwa danych, doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa internetowego, doradztwo w zakresie
oprogramowania komputerowego, doradztwo w zakresie
projektowania i rozbudowy sprzętu komputerowego, doradztwo w zakresie projektowania stron internetowych,
doradztwo w zakresie projektowania i rozbudowy sprzętu
komputerowego, doradztwo w zakresie projektowania stron
internetowych, opracowywanie projektów technicznych,
projektowanie budowlane, projektowanie oprogramowania komputerowego, projektowanie systemów komputerowych, konwersja danych lub dokumentów na formę elektroniczną, digitalizacja dokumentów [skanowanie], badania naukowe, badania techniczne, badania w dziedzinie mechaniki,
kalibrowanie [pomiary], miernictwo [pomiary].
538959
(220) 2022 01 21
TYRON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kluczbork
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) nowoczesny styropian tyron

(210)
(731)

(531) 05.13.01, 25.07.01, 25.07.05
(510), (511) 18 wyroby rymarskie, bicze i ubrania dla zwierząt, 25 artykuły odzieżowe do uprawiania jeździectwa konnego (inne niż kaski jeździeckie).
538828
(220) 2022 01 18
PROSTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Brzesko
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PROSTER

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.02.05
(510), (511) 17 Styropian - niemetalowy materiał budowlany
do izolacji cieplnej w budownictwie.
539061
(220) 2022 01 25
HASTON CITY HOTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) ARDEN PARK
(510), (511) 41 Usługi w zakresie organizowania i obsługi
przyjęć i balów, konferencji, sympozjów, wykładów, szkoleń
i zjazdów, nauczania i rozrywki, prowadzenie szkoleń, narad,

(210)
(731)
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odczytów i spotkań towarzyskich, prowadzenie dyskotek,
43 Usługi w zakresie tymczasowego zakwaterowania, Usługi
hotelarskie, Usługi w zakresie schronisk turystycznych, Usługi
w zakresie prowadzenia restauracji, kawiarni, barów, stołówek, bistro, Usługi cateringowe, Usługi w zakresie rezerwacji
miejsc hotelowych, Usługi wynajmowania sal na posiedzenia, Usługi campingowe, gastronomiczne, obsługa przyjęć
okazjonalnych, rezerwacje hotelowe i biletowe, obsługa turystów i podróżnych, opieka nad dziećmi, usługi świadczone
przez hotele, restauracje, restauracje samoobsługowe, gospody, bary szybkiej obsługi, motele, zajazdy, herbaciarnie,
winiarnie, domy wypoczynkowe, usługi zakwaterowania
tymczasowego świadczone przez obozy wakacyjne.
539075
(220) 2022 01 25
BAŁDYGA JÓZEF ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA
MIĘSNEGO JBB IMPORT-EKSPORT, Łyse
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) JBB Bałdyga HOT DOG FRANCUSKI MUSZTARDA
I KETCHUP W ZESTAWIE

(210)
(731)

Nr ZT21/2022

so, Mięso konserwowane, Mięso solone, Pasty zawierające
tłuszcz do kanapek, Produkty gotowe na bazie mięsa, Produkty gotowe na bazie wędlin, Przetwory z mięsa włączając wyroby z drobiu i królików, Konserwy mięsne, Podroby
mięsne i z krwi, Produkty mięsopodobne, Produkty z branż:
spożywczej, odzieżowej, obuwniczej, Raki nieżywe, Smalec,
Sosy mięsne, Szynka, Tłuszcze jadalne, Wątroba, Wędliny,
Wieprzowina, Wyroby gotowe na bazie drobiu, Zwierzęcy
szpik kostny jadalny.
539138
(220) 2022 01 27
STOWARZYSZENIE ANIMACJI LOKALNEJ ARKONA,
Byczyna
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SZLAK CZAROWNIC
(210)
(731)

(531)

(531) 29.01.15, 27.05.01, 27.05.17, 27.05.24, 08.05.03, 25.01.15
(510), (511) 5 Dietetyczna żywność do celów leczniczych,
Dodatki odżywcze do celów leczniczych, Tłuszcze zwierzęce do celów leczniczych lub farmaceutycznych, pokarm
dla niemowląt, 29 Bekon, Chrupki na bazie mięsa, Drób, Dziczyzna, Ekstrakty mięsne, Flaki, Galarety mięsne, Kaszanka,
Kiełbaski w cieście, Kiełbasy, Konserwy mięsne, Krokiety spożywcze, Krwawa kiszka, Mięso, Mięso konserwowane, Mięso
solone, Pasty zawierające tłuszcz do kanapek, Produkty gotowe na bazie mięsa, Raki nieżywe, Smalec, Szynka, Tłuszcze
jadalne, Wątroba, Wędliny, Produkty gotowe na bazie wędlin,
Wieprzowina, Wyroby gotowe na bazie drobiu, Zwierzęcy
szpik kostny jadalny, 35 Badania opinii publicznej, Badanie
rynku, Doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności
gospodarczej, Ekspertyzy w działalności gospodarczej, Sondaże, Organizowanie wystaw lub targów w celach handlowych lub reklamowych, Pokazy towarów, Promocja sprzedaży stosowana dla osób trzecich, Zaopatrzenie osób trzecich
stosowane jako zakupy i sprzedaż produktów dla innych
przedsiębiorstw, Usługi umożliwiające odbiorcom dogodny
wybór i zakup towarów w hurtowni, sklepach, przez Internet
z: dietetyczną żywnością do celów leczniczych, dodatkami
odżywczymi do celów leczniczych lub farmaceutycznych,
pokarmem dla niemowląt, towarami branży mięsnej: Bekon,
Chrupki na bazie mięsa, Drób, Dziczyzna, Ekstrakty mięsne,
Flaki, Galarety mięsne, Kaszanka, Kiełbaski w cieście, Kiełbasy,
Konserwy mięsne, Krokiety spożywcze, Krwawa kiszka, Mię-

29.01.13, 27.05.01, 26.01.01, 26.01.14, 26.01.15, 26.01.16,
01.01.01, 01.15.05
(510), (511) 16 Drukowane książki, czasopisma, gazety i inne
media papierowe, Materiały szkoleniowe i instruktażowe,
Afisze, plakaty, Broszury, Drukowane materiały dydaktyczne, Drukowane ulotki informacyjne, Drukowany materiał
promocyjny, Fotografie, Kalendarze ścienne, Mapy tras, Programy imprez, Publikacje edukacyjne, 39 Informacja turystyczna, Organizacja i rezerwacja podróży, Organizacja i rezerwowanie wycieczek, Udzielanie informacji turystycznych,
Usługi doradztwa turystycznego i informacji turystycznej,
41 Konferencje (Organizowanie i prowadzenie -), Kongresy
(Organizowanie i prowadzenie -), Organizacja seminariów,
Organizacja wystaw do celów kulturalnych lub edukacyjnych, Organizowanie i prowadzenie zjazdów, Organizowanie
i prowadzenie wykładów, 43 Hotele, hostele i pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne.
(210)
(320)
(731)
(540)
(540)

539265
(220) 2022 01 31
2022 01 17
(330) PL
SKWARSKI PAWEŁ OL-WIK, Wołomin
(znak słowno-graficzny)
LUIGISANTO

(531) 27.05.01, 27.05.17
(510), (511) 18 Torebki, galanteria.
539269
(220) 2022 01 31
ZAKŁADY MIĘSNE SILESIA SPÓŁKA AKCYJNA,
Katowice
(540) (znak słowno-graficzny)

(210)
(731)

Nr ZT21/2022

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

(540) NOWOŚĆ Duda KIEŁBASA BESKIDZKA z czosnkiem
niedźwiedzim przyprawa ceniona w rejonie
Beskidów TAK KULTOWE NASZE POLSKIE Już nacięta,
wrzuć prosto na ruszt! Podążaj z nami Szlakami
Beskidów! Trzy Kopce 1216 Babia Góra 1723
Okrąglica 1238 Maciejowa 815 Turbacz 1310 Lubań
1211 Przehyba 1175 Jaworzyna 1114 Rotunda 771 Łysa
Góra 641 Cergowa 716 778 MISTRZOSTWA POLSKI
W GRILLOWANIU podejmij wyzwanie i wygraj!
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(540) ZP SKP

(531)

01.17.25, 27.05.01, 26.04.02, 26.04.04, 26.04.12, 26.04.16,
26.04.18, 29.01.13, 26.04.03, 26.04.16, 18.01.09
(510), (511) 35 Doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej.
(210) 539591
(220) 2022 02 25
(731) PAWŁOWSKI JAKUB, Włocławek
(540) (znak słowny)
(540) BOOMBOX
(510), (511) 41 Koncerty muzyczne, Koncerty muzyczne
na żywo.
(210)
(731)
(540)
(540)

29.01.15, 27.05.01, 27.05.17, 27.05.24, 05.05.21, 02.07.18,
02.07.19, 06.01.02
(510), (511) 29 Wędliny i wędzonki, 35 Sprzedaż hurtowa
i detaliczna wędlin i wędzonek, Doradztwo w sprawie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, 39 Magazynowanie, składowanie i dystrybucja wędlin i wędzonek.

539716
(220) 2022 02 10
Pharm-a-care (Australia) Pty Ltd, Warriewood, AU
(znak słowno-graficzny)
Promensil MENOPAUZA

(531)

539336
(220) 2022 02 01
GRZANPOL ARKADIUSZ GRZANKA, JOANNA ŚLĘZAK
SPÓŁKA JAWNA, Bukowno
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) G GRZANPOL 1984
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.15, 05.05.19
(510), (511) 5 suplementy diety i preparaty dietetyczne
otrzymane z ekstraktów roślinnych i ziołowych, suplementy
diety i preparaty dietetyczne zawierające izoflawony, Suplementy zawierające fitoestrogeny.
(210)
(731)
(540)
(540)

539961
(220) 2022 02 16
WESOŁY PIOTR, Poznań
(znak słowno-graficzny)
iSun.

(531)

(531) 29.01.02, 29.01.11, 27.05.01, 27.05.21, 27.07.01
(510), (511) 22 Liny, pasy niemetalowe do transportu ładunków, sznurki, sznurek do pakowania, sznurek niemetalowy do owijania lub wiązania, sznury do pakowania, 23 Nici
i przędza z bawełny, nici i przędza z jedwabiu, nici i przędza
z juty, nici i przędza z konopi siewnych, nici i przędza z lnu,
nici i włókna ze sztucznego jedwabiu, nici i przędza z włókna
kokosowego, uprzędzone nitki i przędza.
539457
(220) 2022 02 04
ZWIĄZEK PRACODAWCÓW STACJI KONTROLI
POJAZDÓW, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(210)
(731)

01.03.02, 01.03.12, 01.03.15, 27.05.01, 27.05.17, 24.17.25,
29.01.13
(510), (511) 9 Panele słoneczne do wytwarzania energii, Stacje ładowania dla pojazdów elektrycznych, Baterie słoneczne, Urządzenia do detekcji podczerwieni, 11 Pompy ciepła,
Urządzania elektryczne do ogrzewania, 37 Instalowanie i naprawa urządzeń elektrycznych, 39 Dystrybucja energii, Dostawa energii elektrycznej, 40 Wytwarzanie energii, 42 Doradztwo w zakresie oszczędności energii.
(210) 540013
(220) 2022 02 18
(731) BAKUN MIECZYSŁAW, Hrubieszów
(540) (znak słowny)
(540) GF
(510), (511) 14 Kamienie szlachetne, perły, metale szlachetne i ich imitacje, Kółka na klucze i breloczki oraz zawieszki
do nich, Przyrządy do mierzenia czasu, Pudełka na biżuterię
i pudełka na zegarki, Biżuteria.
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540029
(220) 2022 02 18
VITAPRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białystok
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Olivear
(210)
(731)

(531) 27.05.05, 29.01.11
(510), (511) 5 Preparaty medyczne.
540031
(220) 2022 02 18
VITAPRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białystok
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VIDUSOL MARINE

(210)
(731)

Nr ZT21/2022

(531)

27.05.01, 29.01.13, 01.05.01, 01.05.02, 26.01.04, 26.01.16,
26.01.18, 19.07.01
(510), (511) 41 Usługi prowadzenia i organizowania szkoleń,
konkursów dotyczących zawodu barmana, Usługi organizowania zawodów barmańskich, Usługi organizowania i prowadzenia prelekcji, sympozjów, konferencji, zjazdów, seminariów, pokazów audiowizualnych, wystaw, spotkań dyskusyjnych dotyczących usług świadczonych przez barmanów,
Przeprowadzanie egzaminów zawodowych na barmana,
Usługi edukacji w zakresie usług świadczonych przez barmanów, w tym zakresie regulacji prawnych dotyczących usług
barmańskich.
540149
(220) 2022 02 21
FUNDACJA NA RZECZ REPUTACJI MARKI PREMIUM
BRAND, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Firma Wysokiej Reputacji premium brand
(210)
(731)

(531) 27.05.05, 27.05.10, 29.01.12
(510), (511) 5 Preparaty medyczne.
(210)
(731)
(540)
(540)

540133
(220) 2022 02 21
STANISŁAWCZYK EWELINA LINKA, Łódź
(znak słowno-graficzny)
K KAZBEGURI ORIGINAL GEORGIAN WINE ALAZANI
VALLEY red semi sweet wine
(531)

(531)

29.01.15, 27.05.01, 27.05.10, 27.05.17, 27.05.24, 25.01.15,
02.01.04, 02.01.08, 26.13.25, 24.07.23
(510), (511) 33 Napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa).
(210)
(731)
(540)
(540)

540142
(220) 2022 02 21
STOWARZYSZENIE POLSKICH BARMANÓW, Gdynia
(znak słowno-graficzny)
POLISH BARTENDERS ASSOCIATION

26.01.03, 26.01.18, 26.11.03, 26.11.06, 26.11.12, 27.05.01,
27.05.05, 29.01.01, 29.01.02, 29.01.08
(510), (511) 35 Badania opinii publicznej, Badania w dziedzinie działalności gospodarczej, Badania rynku, Dystrybucja
materiałów reklamowych [próbek, druków, prospektów, broszur], Doradztwo w 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 wysław 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.
540317
(220) 2022 02 25
MILAPHARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(210)
(731)

Nr ZT21/2022
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(540) DIABELSKI PLASTER
(510), (511) 5 Preparaty i artykuły higieniczne, Preparaty
i artykuły dentystyczne, Opatrunki medyczne, materiały
opatrunkowe i aplikatory, Farmaceutyki i naturalne środki
lecznicze, Nośniki uwalniające leki ułatwiające uwalnianie
preparatów farmaceutycznych, Płynne opatrunki w sprayu,
Preparaty lecznicze do pielęgnacji zdrowia, Preparaty medyczne, Preparaty terapeutyczne do kąpieli, Serum łagodzące do skóry [lecznicze], Serum kojące dla skóry [lecznicze],
Środki nawilżające do użytku medycznego, Suplementy
wzmacniające zawierające preparaty parafarmaceutyczne
stosowane profilaktycznie i dla rekonwalescentów.
(210)
(731)
(540)
(540)

540328
(220) 2022 02 24
PAJĄK PRZEMYSŁAW, Sosnowiec
(znak słowno-graficzny)
SPIDER’SWEB+

(531) 24.13.01, 24.17.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 Zapisane nośniki obrazu i dźwięku, Reprodukcje zapisanych nośników informacji, Nagrania dźwiękowe
i audiowizualne, Urządzenia do nagrywania, przesyłania oraz
odtwarzania dźwięku i/lub obrazu, Akcesoria komputerowe,
Programy komputerowe udostępniane on-line via portal,
Aplikacje komputerowe i internetowe, Oprogramowanie
komputerowe użytkowe, Komputerowe bazy danych, Dyski
z nagraniami, Dyski kompaktowe, Dyski optyczne, Publikacje
na nośnikach danych, Moduły ładowalne zawierające publikacje elektroniczne, tekst, obrazy ruchome i nieruchome,
animację i dźwięk w formie cyfrowej, Publikacje elektroniczne, Programy komputerowe, Publikacje i bazy danych zapisane na magnetycznych, optycznych, cyfrowych i elektronicznych nośnikach, Płyty i dyski z nagraniami, Nośniki do rejestracji dźwięku i obrazu, Elektroniczne bazy danych aktów
prawnych, Urządzenia i przyrządy do nagrywania i odtwarzania danych, Urządzenia do przetwarzania tekstów, Zarejestrowane programy i pliki komputerowe, Oprogramowanie,
Magnetyczne, cyfrowe, optyczne i elektroniczne nośniki danych, 16 Druki akcydensowe, Kalendarze, Foldery, Prospekty,
Afisze, Plakaty, Publikacje drukowane, Artykuły i materiały piśmienne, Papeteria, Torby do pakowania z papieru i tworzyw
sztucznych, Materiały z tworzyw sztucznych do pakowania,
Broszury, Dekoracyjny papier do pakowania, Papier do korespondencji, Papier firmowy, Papierowe torby na prezenty,
Publikacje reklamowe, Pudełka kartonowe lub papierowe,
Publikacje promocyjne, Teczki papierowe, Torby papierowe,
Torebki oraz artykuły do pakowania i przechowywania z papieru lub kartonu, Ulotki, Zakładki, Wizytówki, Katalogi, Książki, Magazyny, Podręczniki, Biuletyny, Nalepki, Naklejki, Druki
i materiały drukowane, Instrukcje obsługi, Podręczniki użytkownika, Broszury i ulotki na temat komputerów, programów
komputerowych, komputerowych urządzeń peryferyjnych,
przemysłu komputerowego i Internetu, Formularze i arkusze
z danymi do programów komputerowych i komputerów
oraz podręczniki dla użytkownika i arkusze z danymi dotyczące możliwości ich stosowania, Materiały reklamowe drukowane, Materiały reklamowe z papieru i tektury, Dzienniki,
gazety, czasopisma i papierowe dodatki do nich, Cenniki,
Artykuły biurowe, Materiały szkoleniowe i instruktażowe, Papier, karton, 35 Dystrybucja materiałów reklamowych, Rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych i handlowych, Organizowanie i prowadzenie kampanii reklamowych i poszczególnych elementów tych kampanii, Usługi reklamowe,
Reklamy internetowe, Obróbka tekstów, tworzenie tekstów
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reklamowych i sponsorowanych, Uaktualnianie materiałów
reklamowych, Reklamy i rozpowszechnianie ogłoszeń on-line w sieci komputerowej, internetowej i korespondencyjnie,
Rozpowszechnianie materiałów reklamowych, Badanie opinii, badanie rynku, sondaże opinii, Usługi w zakresie public
relations, Zarządzanie, sortowanie, kompilacja informacji
i udostępnianie komputerowych baz danych, Systematyzacja i przetwarzanie danych w komputerowych bazach danych, Wyszukiwanie w komputerowych bazach danych, Doradztwo w zakresie reklamy obejmujące: ocenę skuteczności
dotychczasowej formy reklamy oraz kierunki zwiększenia
skuteczności reklamy, optymalizację skuteczności w odniesieniu do poniesionych nakładów na reklamę, Projektowanie,
tworzenie, wydawanie i dystrybucja materiałów promocyjno-reklamowych, także katalogów oraz gadżetów reklamowych takich jak koszulki, kubki, Organizowanie gier, konkursów i loterii oraz imprez rozrywkowych o charakterze reklamowym z zastosowaniem reklamy internetowej oraz z wykorzystaniem elektronicznych, magnetycznych i optycznych
nośników informacji, Zgrupowanie na rzecz osób trzecich
ofert towarów i usług z branży sportowej, motoryzacyjnej,
prawniczej i informatycznej, pozwalające potencjalnemu
odbiorcy zapoznać się z ofertą oraz kupować te usługi
na stronie internetowej, Organizowanie wystaw i targów
w celach handlowych lub reklamowych, Tworzenie komputerowych baz danych, Usługi promocyjne oraz usługi marketingowe, Usługi w dziedzinie badania mediów, Internetowe
usługi reklamowe, Reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, Internetu i sieci telekomunikacyjnych, Reklama
w formie stron internetowych lub serwisów internetowych,
Reklama za pośrednictwem mediów elektronicznych i telekomunikacyjnych, Usługi doradcze i konsultacyjne w zakresie reklamy i mediów, Usługi w zakresie komputerowego zarządzania plikami, Badania marketingowe, Publikowanie tekstów reklamowych, Usługi wykonywane przez agencje informacyjne takie jak: opracowywanie informacji w zakresie
wiadomości, zbieranie i przekazywanie tych wiadomości
i informacji w zakresie działalności gospodarczej, Pozyskiwanie, gromadzenie i rozpowszechnianie informacji gospodarczych i ekonomicznych, Przygotowywanie tekstów reklamowych w celu umieszczania ich na stronach internetowych,
Rozpowszechnianie informacji gospodarczych, Informacja
marketingowa, marketing internetowy, Optymalizacja stron
internetowych, Rozpowszechnianie komputerowych programów multimedialnych na nośnikach pamięci, 38 Emisja
filmów za pośrednictwem Internetu, Transmisja materiałów
wideo, filmów, obrazów, tekstu, zdjęć, gier, treści audio i informacji za pośrednictwem Internetu, Dostęp do treści, stron
internetowych i portali, Zapewnianie wielu użytkownikom
dostępu do informacji komputerowych w sieciach komputerowych i do baz danych, Usługi dla grup dyskusyjnych on-line, Dostarczanie wiadomości przez przekaz elektroniczny,
a także za pomocą innych środków komunikacji, Usługi strony internetowej zawierającej treści informacyjne dotyczące
wydarzeń w kraju i na świecie, Przesyłanie informacji z zastosowaniem urządzeń mobilnych służących do nadawania
i/lub odbioru Informacji, Usługi poczty elektronicznej, Dostarczanie informacji za pośrednictwem komputerowej sieci
informacyjnej z wykorzystaniem indeksów w bazach danych, tekstów publikacji, dokumentów w formie elektronicznej, baz danych, materiałów graficznych, serwisu informacyjnego o sektorze audiowizualnym, Agencje informacyjne
w zakresie wiadomości i aktualności, Usługi portalu internetowego w zakresie zbierania i rozpowszechniania informacji
i danych, Udostępnianie elektronicznych tablic ogłoszeniowych i przekazywanie ogłoszeń elektronicznych, Zbieranie,
przesyłanie i rozpowszechnianie wiadomości, informacji, ak-

18

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

tualności i innych treści tekstowych, graficznych, dźwiękowych lub audiowizualnych za pośrednictwem terminali
komputerowych, sieci internetowej i sieci telekomunikacyjnych, w szczególności z zakresu wiadomości bieżących, hobby, edukacji, zdrowia, nauki, techniki, kultury, rozrywki i sportu, Prowadzenie, organizowanie, udostępnianie, przesyłanie
i rozpowszechnianie serwisów internetowych i portali internetowych, Usługi serwisu internetowego i portalu internetowego obejmujące usługi polegające na: przesyłaniu i rozpowszechnianiu informacji, danych i treści tekstowych, obrazowych i dźwiękowych z zakresu wiadomości bieżących, nauki,
techniki, edukacji, hobby, rozrywki, kultury i sportu, Dostarczanie interfejsów dostępnych poprzez sieć komputerową
w celu tworzenia i dostosowywania usług elektronicznych
do indywidualnych potrzeb użytkowników usługi elektronicznej, Udostępnianie internetowych forów dyskusyjnych,
Udostępnianie komunikatorów internetowych, Usługi dostarczania informacji on-line z komputerowych baz danych,
Rozpowszechnianie programów i informacji za pośrednictwem sieci informatycznych, Usługi informacyjne za pośrednictwem Internetu, 41 Dostarczanie informacji edukacyjnych, Dostarczanie informacji dotyczących sportów motorowych, Usługi w zakresie edukacji, kształcenia, rozrywki, działalności sportowej i kulturalnej, Usługi publikowania elektronicznego z wykorzystaniem globalnej sièci komputerowej,
Opracowanie i gromadzenie informacji o wydarzeniach politycznych, edukacyjnych, sportowych, kulturalnych, Usługi
strony internetowej zawierającej treści edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, Usługi w zakresie organizowania debat
i dyskusji publicznych, Publikowanie czasopism internetowych, Usługi reporterskie, Wydawanie nagrań dźwiękowych,
Produkcja i rozpowszechnianie filmów i nagrań wideo, Organizowanie konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, Organizowanie imprez rozrywkowych, rekreacyjnych, sportowych, Usługi związane z grami losowymi i zakładami wzajemnymi, Organizowanie, sponsorowanie i prowadzenie
spotkań, konferencji, wykładów, warsztatów, seminariów
i sympozjów na temat danych komputerowych oraz sprzętu
komputerowego, oprogramowania komputerowego i Internetu oraz prowadzenie szkoleń w zakresie projektowania,
rozbudowywania, instalacji, stosowania, konserwacji i napraw programów komputerowych, baz danych oraz sprzętu
do przetwarzania tekstów i sprzętu komputerowego, Dostarczanie rozrywki za pośrednictwem Internetu, sieci komputerowych i sieci telekomunikacyjnych, w tym gier on-line, filmów, muzyki oraz programów sportowych, edukacyjnych
i kulturalnych, Informacja o rozrywce, imprezach rozrywkowych, edukacji, imprezach edukacyjnych, rekreacji, wypoczynku, programach radiowych i telewizyjnych, imprezach
kulturalnych, sportowych i hobby, Organizowanie, obsługa
i prowadzenie: kongresów, konferencji, zjazdów, seminariów,
sympozjów, szkoleń, wykładów i warsztatów, Elektroniczne
usługi wydawnicze, Publikacje elektroniczne on-line, Publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, Publikacja
elektroniczna on-line książek, druków, gazet dzienników, magazynów, czasopism i dodatków do nich, broszur, materiałów reklamowych i instruktażowych, Dostarczanie wiadomości, danych i informacji z dziedziny sportu, nauki, techniki,
rozrywki, kultury i zagadnień dotyczących stylu życia, Organizowanie, obsługa i prezentacja konkursów, zawodów, gier
i quizów dla celów edukacyjnych i rozrywkowych, Produkcja
materiałów audialnych, wizualnych i audiowizualnych, Komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji, Usługi
dostępu do usług rozrywkowych on-line, Prowadzenie kursów internetowych, Prowadzenie i udostępnianie serwisów
internetowych umożliwiających jego użytkownikom dzielenie się tekstami, zdjęciami, obrazami, materiałami dźwięko-

Nr ZT21/2022

wymi i/lub audiowizualnymi dla celów edukacyjnych i rozrywkowych, Usługi dotyczące organizowania rozrywki internetowej, Usługi związane z organizowaniem kursów, takich
jak: edukacyjnych, internetowych, korespondencyjnych, Nauczanie korespondencyjne, Usługi szkoleniowe, Dostarczanie informacji edukacyjnych z bazy danych lub przez Internet
jako usługa on-line, Dostarczanie informacji edukacyjnych
i kulturalnych, także za pomocą baz danych, Udostępnianie
filmów za pomocą sieci Internet, Opracowanie i gromadzenie informacji w dziedzinach powszechnego zainteresowania tj. informacji dotyczących wydarzeń w kraju i na świecie,
polityki, edukacji, rozrywki, sportu, Usługi w zakresie przekazu wydawnictw prasowych za pomocą sieci internetowych,
Przekazywanie know-how jako szkolenia, 42 Tworzenie programów komputerowych, Aktualizowanie stron internetowych, Hosting portali internetowych, Doradztwo, konsultacje i informacja w zakresie informacji technologicznych,
Kompilacja informacji związanych z technologią informacyjną, Dostarczanie informacji o technologii komputerowej
i programowaniu za pośrednictwem strony internetowej,
Doradztwo w zakresie projektowania stron internetowych,
Usługi w zakresie projektowania, tworzenia i utrzymywania
stron i witryn internetowych dla osób trzecich, Udostępnianie on-line komputerowych baz danych, Usługi komputerowe, w tym przetwarzanie danych oraz programowanie komputerowe, Usługi w zakresie tworzenia stron internetowych,
Usługi komputerowe, programistyczne i informatyczne,
w tym usługi w zakresie instalacji, aktualizacji, rozbudowy,
konserwacji, powielania, projektowania, wdrażania, tworzenia i wypożyczania oprogramowania komputerowego i systemów komputerowych, Projektowanie i programowanie
aplikacji komputerowych, internetowych i multimedialnych,
Administrowanie serwerami komputerowymi, stronami internetowymi i portalami internetowymi, Obsługa serwerów
komputerowych, stron internetowych i portali internetowych, Usługi doradztwa w zakresie sprzętu komputerowego,
oprogramowania komputerowego oraz systemów komputerowych, Dostarczanie danych i informacji na podstawie
indeksów informacji, stron internetowych i innych źródeł
dostępnych w sieciach komputerowych i Internecie, Zabezpieczanie systemów teleinformatycznych przed nieupoważnionym dostępem, Udostępnianie oprogramowania komputerowego (w tym interfejsów) w sieci komputerowej, w Internecie i w sieci telekomunikacyjnej w celu tworzenia spersonalizowanych usług elektronicznych, Czasowe udostępnianie oprogramowania komputerowego za pośrednictwem sieci komputerowej, w Internecie i w sieci telekomunikacyjnej, Informacja on-line dotycząca komputerów, oprogramowania komputerowego, telekomunikacji, informatyki,
nauki i techniki, Prowadzenie i udostępnianie serwisów internetowych umożliwiających tworzenie społeczności i wymianę poglądów pomiędzy osobami trzecimi, Dostarczanie
i udostępnianie aplikacji komputerowych i internetowych,
w tym umożliwiających lub usprawniających ładowanie, pobieranie, transmisję, wysyłanie i wyświetlanie danych elektronicznych i mediów elektronicznych, Zarządzanie techniczne projektami komputerowymi, z wyłączeniem instalacji,
utrzymywania i naprawy, Doradztwo techniczne oraz doradztwo w zakresie wyboru sprzętu i oprogramowania komputerowego, Udostępnianie programów komputerowych
i plików komputerowych, w szczególności przez Internet
oraz inne sieci komputerowe, Usługi doradztwa informatycznego, Dostarczanie informacji w zakresie nauki także poprzez Internet lub inne sieci komputerowe, Projektowanie
i kompilacja stron internetowych, przygotowywanie tekstów
do umieszczania w Internecie oraz projektowanie układu
stron internetowych, nie do celów wykorzystania drogi elek-
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tronicznej jak Internet lub inne sieci komputerowe oraz z pomocą lub bez pomocy baz danych, Udostępnianie stron internetowych w celu pozyskiwania i dostępu do informacji
handlowej oraz danych z zakresu zarządzania personalnego,
działalności gospodarczej, działalności przedsiębiorcy, Udostępnianie stron internetowych w celu pozyskiwania i dostępu do informacji finansowej i danych w zakresie podatków,
rachunkowości, finansów, ubezpieczeń i spraw bankowych,
Usługi wyszukiwarki internetowej, Elektroniczne przechowywanie danych, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych, 45 Zarządzanie prawami autorskimi, Udzielanie licencji
praw własności przemysłowej i praw autorskich, Zarządzanie
własnością intelektualną i przemysłową, Usługi polegające
na udzielaniu licencji na używanie znaków towarowych,
Kompilacja informacji prawnych, Usługi w zakresie ochrony
własności intelektualnej, Licencjonowanie własności intelektualnej, Rejestrowanie nazw domen internetowych, Usługi
doradztwa w zakresie własności intelektualnej, Usługi w zakresie licencjonowania własności intelektualnej, Usługi w zakresie licencjonowania programów komputerowych, Usługi
w zakresie zarządzania prawami autorskimi, Porady prawne,
Badania prawne, Dostarczanie informacji prawnych, z wykorzystaniem lub bez wykorzystania drogi elektronicznej jak
Internet lub inne sieci komputerowe oraz z pomocą lub bez
pomocy baz danych, Udostępnianie informacji dotyczących
usług prawnych za pośrednictwem strony internetowej.
(210)
(731)
(540)
(540)

540329
(220) 2022 02 24
PAJĄK PRZEMYSŁAW, Sosnowiec
(znak słowno-graficzny)
SPIDER’SWEB

(531) 24.17.25, 27.05.01
(510), (511) 9 Zapisane nośniki obrazu i dźwięku, Reprodukcje
zapisanych nośników informacji, Nagrania dźwiękowe i audiowizualne, Urządzenia do nagrywania, przesyłania oraz odtwarzania dźwięku i/lub obrazu, Akcesoria komputerowe, Programy komputerowe udostępniane on-line via portal, Aplikacje
komputerowe i internetowe, Oprogramowanie komputerowe
użytkowe, Komputerowe bazy danych, Dyski z nagraniami,
Dyski kompaktowe, Dyski optyczne, Publikacje na nośnikach
danych, Moduły ładowalne zawierające publikacje elektroniczne, tekst, obrazy ruchome i nieruchome, animację i dźwięk
w formie cyfrowej, Publikacje elektroniczne, Programy komputerowe, Publikacje i bazy danych zapisane na magnetycznych, optycznych, cyfrowych i elektronicznych nośnikach,
Płyty i dyski z nagraniami, Nośniki do rejestracji dźwięku i obrazu, Elektroniczne bazy danych aktów prawnych, Urządzenia
i przyrządy do nagrywania i odtwarzania danych, Urządzenia
do przetwarzania tekstów, Zarejestrowane programy i pliki
komputerowe, Oprogramowanie, Magnetyczne, cyfrowe,
optyczne i elektroniczne nośniki danych, 16 Druki akcydensowe, Kalendarze, Foldery, Prospekty, Afisze, Plakaty, Publikacje
drukowane, Artykuły i materiały piśmienne, Papeteria, Torby
do pakowania z papieru i tworzyw sztucznych, Materiały
z tworzyw sztucznych do pakowania, Broszury, Dekoracyjny
papier do pakowania, Papier do korespondencji, Papier firmowy, Papierowe torby na prezenty, Publikacje reklamowe, Pudełka kartonowe lub papierowe, Publikacje promocyjne, Teczki papierowe, Torby papierowe, Torebki oraz artykuły do pakowania i przechowywania z papieru lub kartonu, Ulotki, Zakładki, Wizytówki, Katalogi, Książki, Magazyny, Podręczniki, Biuletyny, Nalepki, Naklejki, Druki i materiały drukowane, Instrukcje
obsługi, Podręczniki użytkownika, Broszury i ulotki na temat
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komputerów, programów komputerowych, komputerowych
urządzeń peryferyjnych, przemysłu komputerowego i Internetu, Formularze i arkusze z danymi do programów komputerowych i komputerów oraz podręczniki dla użytkownika i arkusze z danymi dotyczące możliwości ich stosowania, Materiały
reklamowe drukowane, Materiały reklamowe z papieru i tektury, Dzienniki, gazety, czasopisma i papierowe dodatki do nich,
Cenniki, Artykuły biurowe, Materiały szkoleniowe i instruktażowe, Papier, karton, 35 Dystrybucja materiałów reklamowych,
Rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych i handlowych,
Organizowanie i prowadzenie kampanii reklamowych i poszczególnych elementów tych kampanii, Usługi reklamowe,
Reklamy internetowe, Obróbka tekstów, tworzenie tekstów
reklamowych i sponsorowanych, Uaktualnianie materiałów
reklamowych, Reklamy i rozpowszechnianie ogłoszeń on-line
w sieci komputerowej, internetowej i korespondencyjnie, Rozpowszechnianie materiałów reklamowych, Badanie opinii, badanie rynku, sondaże opinii, Usługi w zakresie public relations,
Zarządzanie, sortowanie, kompilacja informacji i udostępnianie komputerowych baz danych, Systematyzacja i przetwarzanie danych w komputerowych bazach danych, Wyszukiwanie
w komputerowych bazach danych, Doradztwo w zakresie reklamy obejmujące: ocenę skuteczności dotychczasowej formy
reklamy oraz kierunki zwiększenia skuteczności reklamy, optymalizację skuteczności w odniesieniu do poniesionych nakładów na reklamę, Projektowanie, tworzenie, wydawanie i dystrybucja materiałów promocyjno-reklamowych, także katalogów oraz gadżetów reklamowych takich jak koszulki, kubki,
Organizowanie gier, konkursów i loterii oraz imprez rozrywkowych o charakterze reklamowym z zastosowaniem reklamy
internetowej oraz z wykorzystaniem elektronicznych, magnetycznych i optycznych nośników informacji, Zgrupowanie
na rzecz osób trzecich ofert towarów i usług z branży sportowej, motoryzacyjnej, prawniczej i informatycznej, pozwalające
potencjalnemu odbiorcy zapoznać się z ofertą oraz kupować
te usługi na stronie internetowej, Organizowanie wystaw i targów w celach handlowych lub reklamowych, Tworzenie komputerowych baz danych, Usługi promocyjne oraz usługi marketingowe, Usługi w dziedzinie badania mediów, Internetowe
usługi reklamowe, Reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, Internetu i sieci telekomunikacyjnych, Reklama w formie stron internetowych lub serwisów internetowych, Reklama za pośrednictwem mediów elektronicznych i telekomunikacyjnych, Usługi doradcze i konsultacyjne w zakresie reklamy
i mediów, Usługi w zakresie komputerowego zarządzania plikami, Badania marketingowe, Publikowanie tekstów reklamowych, Usługi wykonywane przez agencje informacyjne takie
jak: opracowywanie informacji w zakresie wiadomości, zbieranie i przekazywanie tych wiadomości i informacji w zakresie
działalności gospodarczej, Pozyskiwanie, gromadzenie i rozpowszechnianie informacji gospodarczych i ekonomicznych,
Przygotowywanie tekstów reklamowych w celu umieszczania
ich na stronach internetowych, Rozpowszechnianie informacji
gospodarczych, Informacja marketingowa, marketing internetowy, Optymalizacja stron internetowych, Rozpowszechnianie
komputerowych programów multimedialnych na nośnikach
pamięci, 38 Emisja filmów za pośrednictwem Internetu, Transmisja materiałów wideo, filmów, obrazów, tekstu, zdjęć, gier,
treści audio i informacji za pośrednictwem Internetu, Dostęp
do treści, stron internetowych i portali, Zapewnianie wielu
użytkownikom dostępu do informacji komputerowych w sieciach komputerowych i do baz danych, Usługi dla grup dyskusyjnych on-line, Dostarczanie wiadomości przez przekaz elektroniczny, a także za pomocą innych środków komunikacji,
Usługi strony internetowej zawierającej treści informacyjne
dotyczące wydarzeń w kraju i na świecie, Przesyłanie informacji z zastosowaniem urządzeń mobilnych służących do nada-
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wania i/lub odbioru Informacji, Usługi poczty elektronicznej,
Dostarczanie informacji za pośrednictwem komputerowej
sieci informacyjnej z wykorzystaniem indeksów w bazach danych, tekstów publikacji, dokumentów w formie elektronicznej, baz danych, materiałów graficznych, serwisu informacyjnego o sektorze audiowizualnym, Agencje informacyjne w zakresie wiadomości i aktualności, Usługi portalu internetowego
w zakresie zbierania i rozpowszechniania informacji i danych,
Udostępnianie elektronicznych tablic ogłoszeniowych i przekazywanie ogłoszeń elektronicznych, Zbieranie, przesyłanie
i rozpowszechnianie wiadomości, informacji, aktualności i innych treści tekstowych, graficznych, dźwiękowych lub audiowizualnych za pośrednictwem terminali komputerowych, sieci internetowej i sieci telekomunikacyjnych, w szczególności
z zakresu wiadomości bieżących, hobby, edukacji, zdrowia,
nauki, techniki, kultury, rozrywki i sportu, Prowadzenie, organizowanie, udostępnianie, przesyłanie i rozpowszechnianie serwisów internetowych i portali internetowych, Usługi serwisu
internetowego i portalu internetowego obejmujące usługi
polegające na: przesyłaniu i rozpowszechnianiu informacji, danych i treści tekstowych, obrazowych i dźwiękowych z zakresu
wiadomości bieżących, nauki, techniki, edukacji, hobby, rozrywki, kultury i sportu, Dostarczanie interfejsów dostępnych
poprzez sieć komputerową w celu tworzenia i dostosowywania usług elektronicznych do indywidualnych potrzeb użytkowników usługi elektronicznej, Udostępnianie internetowych forów dyskusyjnych, Udostępnianie komunikatorów internetowych, Usługi dostarczania informacji on-line z komputerowych baz danych, Rozpowszechnianie programów i informacji za pośrednictwem sieci informatycznych, Usługi informacyjne za pośrednictwem Internetu, 41 Dostarczanie informacji edukacyjnych, Dostarczanie informacji dotyczących
sportów motorowych, Usługi w zakresie edukacji, kształcenia,
rozrywki, działalności sportowej i kulturalnej, Usługi publikowania elektronicznego z wykorzystaniem globalnej sieci komputerowej, Opracowanie i gromadzenie informacji o wydarzeniach politycznych, edukacyjnych, sportowych, kulturalnych,
Usługi strony internetowej zawierającej treści edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, Usługi w zakresie organizowania debat
i dyskusji publicznych, Publikowanie czasopism internetowych, Usługi reporterskie, Wydawanie nagrań dźwiękowych,
Produkcja i rozpowszechnianie filmów i nagrań wideo, Organizowanie konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, Organizowanie imprez rozrywkowych, rekreacyjnych, sportowych,
Usługi związane z grami losowymi i zakładami wzajemnymi,
Organizowanie, sponsorowanie i prowadzenie spotkań, konferencji, wykładów, warsztatów, seminariów i sympozjów na temat danych komputerowych oraz sprzętu komputerowego,
oprogramowania komputerowego i Internetu oraz prowadzenie szkoleń w zakresie projektowania, rozbudowywania, instalacji, stosowania, konserwacji i napraw programów komputerowych, baz danych oraz sprzętu do przetwarzania tekstów
i sprzętu komputerowego, Dostarczanie rozrywki za pośrednictwem Internetu, sieci komputerowych i sieci telekomunikacyjnych, w tym gier on-line, filmów, muzyki oraz programów
sportowych, edukacyjnych i kulturalnych, Informacja o rozrywce, imprezach rozrywkowych, edukacji, imprezach edukacyjnych, rekreacji, wypoczynku, programach radiowych i telewizyjnych, imprezach kulturalnych, sportowych i hobby, Organizowanie, obsługa i prowadzenie: kongresów, konferencji,
zjazdów, seminariów, sympozjów, szkoleń, wykładów i warsztatów, Elektroniczne usługi wydawnicze, Publikacje elektroniczne on-line, Publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, Publikacja elektroniczna on-line książek, druków, gazet
dzienników, magazynów, czasopism i dodatków do nich, broszur, materiałów reklamowych i instruktażowych, Dostarczanie wiadomości, danych i informacji z dziedziny sportu, nauki,
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techniki, rozrywki, kultury i zagadnień dotyczących stylu życia,
Organizowanie, obsługa i prezentacja konkursów, zawodów,
gier i quizów dla celów edukacyjnych i rozrywkowych, Produkcja materiałów audialnych, wizualnych i audiowizualnych,
Komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji, Usługi dostępu do usług rozrywkowych on-line, Prowadzenie kursów internetowych, Prowadzenie i udostępnianie serwisów
internetowych umożliwiających jego użytkownikom dzielenie
się tekstami, zdjęciami, obrazami, materiałami dźwiękowymi
i/lub audiowizualnymi dla celów edukacyjnych i rozrywkowych, Usługi dotyczące organizowania rozrywki internetowej,
Usługi związane z organizowaniem kursów, takich jak: edukacyjnych, internetowych, korespondencyjnych, Nauczanie korespondencyjne, Usługi szkoleniowe, Dostarczanie informacji
edukacyjnych z bazy danych lub przez Internet jako usługa
on-line, Dostarczanie informacji edukacyjnych i kulturalnych,
także za pomocą baz danych, Udostępnianie filmów za pomocą sieci Internet, Opracowanie i gromadzenie informacji
w dziedzinach powszechnego zainteresowania tj. informacji
dotyczących wydarzeń w kraju i na świecie, polityki, edukacji,
rozrywki, sportu, Usługi w zakresie przekazu wydawnictw prasowych za pomocą sieci internetowych, Przekazywanie know-how jako szkolenia, 42 Tworzenie programów komputerowych, Aktualizowanie stron internetowych, Hosting portali internetowych, Doradztwo, konsultacje i informacja w zakresie
informacji technologicznych, Kompilacja informacji związanych z technologią informacyjną, Dostarczanie informacji
o technologii komputerowej i programowaniu za pośrednictwem strony internetowej, Doradztwo w zakresie projektowania stron internetowych, Usługi w zakresie projektowania,
tworzenia i utrzymywania stron i witryn internetowych dla
osób trzecich, Udostępnianie on-line komputerowych baz danych, Usługi komputerowe, w tym przetwarzanie danych oraz
programowanie komputerowe, Usługi w zakresie tworzenia
stron internetowych, Usługi komputerowe, programistyczne
i informatyczne, w tym usługi w zakresie instalacji, aktualizacji,
rozbudowy, konserwacji, powielania, projektowania, wdrażania, tworzenia i wypożyczania oprogramowania komputerowego i systemów komputerowych, Projektowanie i programowanie aplikacji komputerowych, internetowych i multimedialnych, Administrowanie serwerami komputerowymi, stronami internetowymi i portalami internetowymi, Obsługa serwerów komputerowych, stron internetowych i portali internetowych, Usługi doradztwa w zakresie sprzętu komputerowego, oprogramowania komputerowego oraz systemów komputerowych, Dostarczanie danych i informacji na podstawie
indeksów informacji, stron internetowych i innych źródeł dostępnych w sieciach komputerowych i Internecie, Zabezpieczanie systemów teleinformatycznych przed nieupoważnionym dostępem, Udostępnianie oprogramowania komputerowego (w tym interfejsów) w sieci komputerowej, w Internecie
i w sieci telekomunikacyjnej w celu tworzenia spersonalizowanych usług elektronicznych, Czasowe udostępnianie oprogramowania komputerowego za pośrednictwem sieci komputerowej, w Internecie i w sieci telekomunikacyjnej, Informacja
on-line dotycząca komputerów, oprogramowania komputerowego, telekomunikacji, informatyki, nauki i techniki, Prowadzenie i udostępnianie serwisów internetowych umożliwiających tworzenie społeczności i wymianę poglądów pomiędzy
osobami trzecimi, Dostarczanie i udostępnianie aplikacji komputerowych i internetowych, w tym umożliwiających lub
usprawniających ładowanie, pobieranie, transmisję, wysyłanie
i wyświetlanie danych elektronicznych i mediów elektronicznych, Zarządzanie techniczne projektami komputerowymi,
z wyłączeniem instalacji, utrzymywania i naprawy, Doradztwo
techniczne oraz doradztwo w zakresie wyboru sprzętu i oprogramowania komputerowego, Udostępnianie programów
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komputerowych i plików komputerowych, w szczególności
przez Internet oraz inne sieci komputerowe, Usługi doradztwa
informatycznego, Dostarczanie informacji w zakresie nauki
także poprzez Internet lub inne sieci komputerowe, Projektowanie i kompilacja stron internetowych, przygotowywanie
tekstów do umieszczania w Internecie oraz projektowanie
układu stron internetowych, nie do celów wykorzystania drogi
elektronicznej jak Internet lub inne sieci komputerowe oraz
z pomocą lub bez pomocy baz danych, Udostępnianie stron
internetowych w celu pozyskiwania i dostępu do informacji
handlowej oraz danych z zakresu zarządzania personalnego,
działalności gospodarczej, działalności przedsiębiorcy, Udostępnianie stron internetowych w celu pozyskiwania i dostępu
do informacji finansowej i danych w zakresie podatków, rachunkowości, finansów, ubezpieczeń i spraw bankowych,
Usługi wyszukiwarki internetowej, Elektroniczne przechowywanie danych, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych,
45 Zarządzanie prawami autorskimi, Udzielanie licencji praw
własności przemysłowej i praw autorskich, Zarządzanie własnością intelektualną i przemysłową, Usługi polegające
na udzielaniu licencji na używanie znaków towarowych, Kompilacja informacji prawnych, Usługi w zakresie ochrony własności intelektualnej, Licencjonowanie własności intelektualnej, Rejestrowanie nazw domen internetowych, Usługi doradztwa w zakresie własności intelektualnej, Usługi w zakresie
licencjonowania własności intelektualnej, Usługi w zakresie licencjonowania programów komputerowych, Usługi w zakresie zarządzania prawami autorskimi, Porady prawne, Badania
prawne, Dostarczanie informacji prawnych, z wykorzystaniem
lub bez wykorzystania drogi elektronicznej jak Internet lub
inne sieci komputerowe oraz z pomocą lub bez pomocy baz
danych, Udostępnianie informacji dotyczących usług prawnych za pośrednictwem strony internetowej.
(210)
(731)
(540)
(540)

540364
(220) 2022 02 26
SALA JACEK, Jadowniki
(znak słowno-graficzny)
FÖRMAN

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 Usługi w zakresie informacji handlowych
za pośrednictwem Internetu, Udostępnianie miejsca na stronach internetowych na reklamę towarów i usług, Promowanie towarów i usług osób trzecich za pośrednictwem reklam
na stronach internetowych, Doradztwo, konsultacje i pomoc
w zakresie reklamy, marketingu i promocji, Dostarczanie informacji handlowych, Gromadzenie informacji handlowej,
Handlowe informacje i porady udzielane konsumentom
w wyborze towarów i usług, Pośrednictwo w zakresie reklamy, Promocja sprzedaży dla osób trzecich, Pośrednictwo
handlowe polegające na kojarzeniu kontrahentów, Usługi
w zakresie prowadzenia sklepów, sprzedaży detalicznej,
hurtowej i za pośrednictwem Internetu: artykułami budowlanymi metalowymi i niemetalowymi, artykułami wyposażenia wnętrz oraz artykułami wykończeniowymi, meblami,
urządzeniami i wyrobami elektrotechnicznymi, narzędziami,
artykułami gospodarstwa domowego i sprzętem radiowo-telewizyjnym, wyrobami z metalu, drewna, szkła, ceramiki
i porcelany oraz tworzyw sztucznych do użytku domowego,
artykułami chemicznymi, włókienniczymi, odzieżą oraz obuwiem, artykułami ogrodniczymi, napojami bezalkoholowy-
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mi, 39 Transport, Magazynowanie, 42 Doradztwo projektowe w zakresie budownictwa i aranżacji wnętrz, Zarządzanie
stronami internetowymi na rzecz osób trzecich, Udostępnianie strony internetowej z informacjami w dziedzinie aranżacji
wnętrz, Dostarczanie informacji w dziedzinie projektowania
architektonicznego za pośrednictwem strony internetowej.
(210)
(731)
(540)
(540)

540366
(220) 2022 02 26
SALA JACEK, Jadowniki
(znak słowno-graficzny)
buduj24.pl

(531) 27.05.01, 29.01.15, 03.05.05, 03.05.25, 20.01.03
(510), (511) 35 Usługi w zakresie informacji handlowych
za pośrednictwem Internetu, Udostępnianie miejsca na stronach internetowych na reklamę towarów i usług, Promowanie towarów i usług osób trzecich za pośrednictwem reklam
na stronach internetowych, Doradztwo, konsultacje i pomoc
w zakresie reklamy, marketingu i promocji, Dostarczanie informacji handlowych, Gromadzenie informacji handlowej,
Handlowe informacje i porady udzielane konsumentom
w wyborze towarów i usług, Pośrednictwo w zakresie reklamy, Promocja sprzedaży dla osób trzecich, Pośrednictwo
handlowe polegające na kojarzeniu kontrahentów, Usługi
w zakresie prowadzenia sklepów, sprzedaży detalicznej,
hurtowej i za pośrednictwem Internetu: artykułami budowlanymi metalowymi i niemetalowymi, artykułami wyposażenia wnętrz oraz artykułami wykończeniowymi, meblami,
urządzeniami i wyrobami elektrotechnicznymi, narzędziami,
artykułami gospodarstwa domowego i sprzętem radiowo-telewizyjnym, wyrobami z metalu, drewna, szkła, ceramiki
i porcelany oraz tworzyw sztucznych do użytku domowego,
artykułami chemicznymi, włókienniczymi, odzieżą oraz obuwiem, artykułami ogrodniczymi, napojami bezalkoholowymi, 39 Transport, Magazynowanie, 42 Doradztwo projektowe w zakresie budownictwa i aranżacji wnętrz, Zarządzanie
stronami internetowymi na rzecz osób trzecich, Udostępnianie strony internetowej z informacjami w dziedzinie aranżacji
wnętrz, Dostarczanie informacji w dziedzinie projektowania
architektonicznego za pośrednictwem strony internetowej.
540414
(220) 2022 02 28
REGIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Vetfood PROFESSIONAL FLORA Balance

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.11
(510), (511) 5 Dodatki odżywcze do celów weterynaryjnych,
Aminokwasy do celów weterynaryjnych, Suplementy diety
do celów weterynaryjnych, Suplementy do karm do celów
weterynaryjnych, Suplementy diety dla zwierząt, Białkowe
suplementy dla zwierząt, Witaminy dla zwierząt, Suplementy lecznicze do żywności dla zwierząt, Medyczne dodatki
do żywności do użytku weterynaryjnego, 31 Preparaty spo-
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żywcze dla psów, Pokarm dla zwierząt domowych, Preparaty
spożywcze dla zwierząt, Jadalne produkty do żucia dla zwierząt domowych, Napoje dla zwierząt.
540415
(220) 2022 02 28
REGIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) toolVet by Vetfood

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 Plastry, opatrunki, Opatrunki odkażające, Preparaty higieniczne do celów weterynaryjnych, Odczynniki
chemiczne do celów medycznych lub weterynaryjnych, testy diagnostyczne dla celów weterynaryjnych, 10 Materiały
do zszywania do użytku medycznego, Nici chirurgiczne,
Urządzenia medyczne do zamykania ran, Chirurgiczne klamry, Igły do zszywania, Katgut chirurgiczny, Nici do użytku
medycznego, Silikonowe plastry żelowe do leczenia blizn,
Szwy samoprzylepne, Zszywacze do celów medycznych,
Zszywacze do celów chirurgicznych, Przyrządy i przybory
dentystyczne, Autoklawy do celów medycznych, Bandaże
elastyczne, Bandaże [usztywniające] do użytku weterynaryjnego, Automatyczne urządzenia medyczne do podawania
zwierzętom dawek poprzez zastrzyk, Przyrządy chirurgiczne,
Pojemniki na przyrządy chirurgiczne, Tacki na przyrządy chirurgiczne, Urządzenia do celów weterynaryjnych, Rękawiczki
ochronne do celów weterynaryjnych, Kołnierze ochronne
do celów weterynaryjnych, Pojemniki do pobierania krwi
do celów weterynaryjnych.
540417
(220) 2022 03 01
REGIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Vetfood

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.11
(510), (511) 3 Kosmetyki dla zwierząt, Preparaty do kąpieli
dla zwierząt, Preparaty i produkty do pielęgnacji futra, Produkty do pielęgnacji skóry zwierząt, Niemedyczne płyny
do płukania jamy ustnej dla zwierząt, Środki do pielęgnacji
zębów dla zwierząt, Szampony dla zwierząt [nielecznicze
preparaty pielęgnacyjne], Odświeżacze oddechu dla zwierząt, Aerozole pielęgnujące dla zwierząt, 5 Mydła antybakteryjne, Środki dezynfekujące do użytku weterynaryjnego,
Dodatki odżywcze do celów weterynaryjnych, Aminokwasy
do celów weterynaryjnych, Płyny do celów weterynaryjnych,
Suplementy diety do celów weterynaryjnych, Suplementy
do karm do celów weterynaryjnych, suplementy diety dla
zwierząt, Białkowe suplementy dla zwierząt, Środki do mycia
psów [insektycydy], Środki odstraszające insekty dla psów,
witaminy dla zwierząt, Suplementy lecznicze do żywności
dla zwierząt, Medyczne dodatki do żywności do użytku weterynaryjnego, 31 Artykuły jadalne do żucia dla psów, Karma
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dla psów, Preparaty spożywcze dla psów, Pokarm dla zwierząt domowych w formie gryzaków, Pokarm dla zwierząt
domowych, Karma dla kotów, Przysmaki dla kotów [jadalne],
Preparaty spożywcze dla zwierząt, Preparaty spożywcze dla
kotów, suchary dla psów, Jadalne produkty do żucia dla zwierząt domowych, napoje dla zwierząt, 35 Sprzedaż detaliczna
i hurtowa, w sklepach stacjonarnych i przez Internet kosmetyków dla zwierząt, preparatów do kąpieli dla zwierząt, preparatów i produktów do pielęgnacji futra, produktów do pielęgnacji skóry zwierząt, niemedycznych płynów do płukania
jamy ustnej dla zwierząt, środków do pielęgnacji zębów dla
zwierząt, szamponów dla zwierząt [nieleczniczych preparatów pielęgnacyjnych], odświeżaczy oddechu dla zwierząt,
aerozoli pielęgnujących dla zwierząt, Sprzedaż detaliczna
i hurtowa, w sklepach stacjonarnych i przez Internet mydeł
antybakteryjnych, środków dezynfekujących do użytku weterynaryjnego, dodatków odżywczych do celów weterynaryjnych, aminokwasów do celów weterynaryjnych, płynów
do celów weterynaryjnych, suplementów diety do celów
weterynaryjnych, suplementów do karm do celów weterynaryjnych, suplementów diety dla zwierząt, białkowych
suplementów dla zwierząt, środków do mycia psów [insektycydów], środków odstraszających insekty dla psów, witamin dla zwierząt, suplementów leczniczych do żywności dla
zwierząt, medycznych dodatków do żywności do użytku
weterynaryjnego, Sprzedaż detaliczna i hurtowa, w sklepach
stacjonarnych i przez Internet artykułów jadalnych do żucia
dla psów, karmy dla psów, preparatów spożywczych dla
psów, pokarmu dla zwierząt domowych w formie gryzaków,
pokarmu dla zwierząt domowych, karmy dla kotów, przysmaków dla kotów [jadalnych], preparatów spożywczych
dla zwierząt, preparatów spożywczych dla kotów, sucharów
dla psów, jadalnych produktów do żucia dla zwierząt domowych, napojów dla zwierząt, 41 Usługi szkoleniowe, edukacyjne, organizacja szkoleń, konferencji, kursów, seminariów
z zakresu weterynarii i pielęgnacji zwierząt, Organizacja wystaw i konkursów.
540474
(220) 2022 03 01
BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Bank Pekao Fundacja

(210)
(731)

(531) 03.04.01, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 Publikacje drukowane, Raporty, Książki, Kompendia wiedzy, Poradniki, Przewodniki, Opracowania, Monografie, Reklamy drukowane, Periodyki, Kalendarze, Katalogi,
Almanachy, Broszury, Formularze, Publikacje promocyjne,
Afisze, Albumy, Atlasy, Fotografie, Plakaty, Naklejki, Nalepki,
Obwoluty, Prospekty, Rysunki, Materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem aparatów), Reprezentacje graficzne, Skoroszyty, Szyldy papierowe, Tablice drukowane, Torby
papierowe, Torebki oraz artykuły do pakowania i przechowywania z papieru lub kartonu, Ulotki, Materiały z tworzyw
sztucznych do pakowania, 35 Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne związane z działalnością fundacji, Reklama, Usługi reklamowe ukierunkowane na promowanie
działań w zakresie inicjatyw niesienia pomocy osobom chorym i niepełnosprawnym, Usługi charytatywne, mianowicie
organizowanie osób fizycznych w celu realizacji projektów
na rzecz osób zubożałych, pokrzywdzonych i cierpiących
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oraz ofiar klęsk żywiołowych, Usługi reklamowe w celu
zwiększania świadomości społecznej w zakresie kwestii
społecznych, ochrony środowiska, upowszechnienia kultury fizycznej i sportu, Sponsoring promocyjny, Promowanie
wydarzeń specjalnych, Marketing imprez i wydarzeń, Usługi
public relations, Usługi promocyjne w formie sponsorowania
wydarzeń sportowych, Dystrybucja materiałów promocyjnych, Organizowanie, prowadzenie i obsługa kampanii oraz
akcji promocyjnych, Promocja online stron internetowych,
Usługi w zakresie strategii rozwoju przedsiębiorstw i przedsiębiorczości, Analizy świadomości społecznej w dziedzinie
zarządzania przedsiębiorstwami, Usługi zarządzania społecznością online, Usługi doradztwa w zakresie ww. usług, Informacja o ww. usługach, w tym również prezentowana za pośrednictwem Internetu, 36 Sponsorowanie finansowe, Patronat finansowy, Sponsorowanie finansowe imprez kulturalnych,
akcji społecznych, seminariów, sympozjów, konferencji, wykładów, odczytów, konkursów i plebiscytów, Organizowanie
funduszy, Usługi w zakresie mecenatu i sponsoringu finansowego, Usługi w zakresie pozyskiwania środków finansowych,
Usługi organizowania funduszy na cele dobroczynne, wspierania rzeczowego i finansowego osób fizycznych i instytucji,
Organizacja zbiórek finansowych, Usługi w zakresie inicjowania programów stypendialnych, Finansowanie, Finansowanie
społecznościowe, Pomoc finansowa, Usługi finansowe, Usługi
bankowe, Usługi doradztwa w zakresie ww. usług, Informacja
o ww. usługach, w tym również prezentowana za pośrednictwem Internetu, 41 Organizowanie i prowadzenie konferencji,
wykładów, szkoleń, odczytów, kongresów, seminariów, sympozjów, prelekcji, dyskusji, sesji, wystaw, spotkań, konkursów,
plebiscytów, koncertów, warsztatów, pokazów, Organizowanie wydarzeń kulturalnych, Organizowanie konkursów edukacyjnych i wystaw związanych z edukacją, Organizowanie programów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży, Warsztaty tematyczne, Nauczanie i promowanie wiedzy ekonomicznej oraz
przedsiębiorczości, Organizowanie wydarzeń w celu popularyzowania wiedzy bankowej, Informacja i wiadomości online
w dziedzinie edukacji i kultury, Publikowanie książek i tekstów
innych niż teksty reklamowe, Publikacje elektroniczne on-line, Usługi doradztwa w zakresie ww. usług, Informacja o ww.
usługach, w tym również prezentowana za pośrednictwem
Internetu, 42 Publikowanie informacji naukowych, Kompilacja
informacji naukowych, Sporządzanie raportów naukowych,
Usługi badawczo-rozwojowe, Projektowanie systemów informatycznych związanych z finansami, Sporządzanie raportów
dotyczących badań naukowych, Udostępnianie informacji online w zakresie badań naukowych i technologicznych z komputerowej bazy danych lub Internetu, Udzielanie informacji
dotyczących badań naukowych, Udzielanie informacji online
na temat usług analiz i badań naukowych, Usługi doradztwa
w zakresie ww. usług, Informacja o ww. usługach, w tym również prezentowana za pośrednictwem Internetu.
540477
(220) 2022 03 01
DEMIANOWICZ SEBASTIAN EXTREME WATER,
Białystok
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EXTREME WATER

(210)
(731)

(531) 18.05.08, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 39 Wypożyczanie sprzętu wodnego.
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540496
(220) 2022 02 28
TRUE SPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) E ELITEBET
(210)
(731)

(531) 01.01.01, 01.01.02, 01.01.10, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.13
(510), (511) 36 Usługi finansowe związane z hazardem, zakładami oraz grami losowymi, Zakłady dotyczące spreadów
finansowych, Usługi w zakresie elektronicznych płatności,
Usługi płatności bezgotówkowych świadczone online z komputerowej bazy danych lub Internetu, Usługi w zakresie płatności zdalnych, Transfer elektroniczny środków pieniężnych,
Wystawianie kuponów, bonów, żetonów oraz voucherów
o określonej wartości, Przeprowadzanie bezgotówkowych
transakcji płatniczych, Programy lojalnościowe finansowe
z nagrodami, Usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne
w zakresie hazardu, zakładów i gier losowych, Przetwarzanie
informacji finansowych, 41 Bukmacherstwo, Usługi zakładów
bukmacherskich, Zakłady, Zakłady wzajemne, Usługi organizowania zakładów, Usługi hazardowe, Usługi hazardowe
online, Usługi kasyn online, Usługi w zakresie organizowania
i prowadzenia gier losowych, Organizowanie totalizatorów,
Organizowanie loterii, Pośrednictwo w zawieraniu zakładów,
Usługi związane z prowadzeniem salonów gier i kasyn, Usługi rozrywkowe, Usługi w zakresie notowań wyników sportowych, Udostępnianie obiektów i sprzętu do kasyn i do gier
hazardowych, Wynajem urządzeń do gier i urządzeń dla kasyn, Udzielanie informacji związanych z zakładami.
540505
(220) 2022 03 01
TECHNOLOGY APPLIED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białystok
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TA
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 26.07.25
(510), (511) 40 Drukowanie 3D.
(210) 540530
(220) 2022 03 02
(731) NEOVIA, Saint-Nolff, FR
(540) (znak słowny)
(540) ATTRACT’IV
(510), (511) 31 Karmy i pasze dla zwierząt.
(210) 540557
(220) 2022 03 02
(731) S.C. Johnson & Son, Inc., Racine, US
(540) (znak słowny)
(540) PYREL, NATURALNY GEST
(510), (511) 5 Herbicydy i środki to tępienia szkodników,
Insektycydy, Środki przeciw molom, Środki odstraszające
owady, Środki grzybobójcze, Środki gryzoniobójcze, Spirale
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na komary, 11 Aparatura do dozowania środków owadobójczych lub odstraszających owady, Lampy i latarnie świecowe
do odstraszania owadów, 21 Łapki i przynęty na owady.
(210)
(731)
(540)
(540)

540560
(220) 2022 03 02
BAFIA ANITA F.H.U. U BAFII, Poronin
(znak słowno-graficzny)
Miodulamountain

Nr ZT21/2022

540583
(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) 17.05.21, 26.01.01, 26.01.06, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 Usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe, Pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, Usługi
reklamowe, marketingowe i promocyjne, 41 Usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, Edukacja, rozrywka i sport,
Publikowanie, sprawozdawczość i pisanie tekstów.
(531) 06.01.02, 26.02.01, 05.05.21, 27.07.01, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 33 Wyroby i napoje alkoholowe, Likiery, Napoje
alkoholowe z wyjątkiem piwa, Alkohole i likiery wspomagające trawienie.
(210)
(731)
(540)
(540)

540561
(220) 2022 03 02
BAFIA ANITA F.H.U. U BAFII, Poronin
(znak słowno-graficzny)
MiodulaGold

(531) 06.01.02, 25.01.05, 27.07.01, 27.05.01, 26.01.02, 29.01.15
(510), (511) 33 Wyroby i napoje alkoholowe, Likiery, Napoje
alkoholowe z wyjątkiem piwa, Alkohole i likiery wspomagające trawienie.
(210)
(731)
(540)
(540)

540562
(220) 2022 03 02
BAFIA ANITA F.H.U. U BAFII, Poronin
(znak słowno-graficzny)
Miodulalove

(531) 06.01.02, 26.01.02, 05.05.21, 27.07.01, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 33 Wyroby i napoje alkoholowe, Likiery, Napoje
alkoholowe z wyjątkiem piwa, Alkohole i likiery wspomagające trawienie.

540598
(220) 2022 03 03
BIOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) Grupa Biofarm
(510), (511) 3 Kosmetyki, Perfumy, Środki toaletowe, Olejki
eteryczne, Olejki esencjonalne i ekstrakty aromatyczne, Preparaty do czyszczenia i odświeżania, Preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, Kosmetyki do pielęgnacji i upiększania włosów,
Kosmetyki do pielęgnacji jamy ustnej, Preparaty i dodatki kosmetyczne do kąpieli, Środki perfumeryjne i zapachowe, Płyny do mycia naczyń, Płyny do mycia szyb i luster, Preparaty
do polerowania, Środki do nadawania połysku, Proszki i płyny do prania, zmiękczania tkanin, Środki wybielające, Wata
do celów kosmetycznych, 5 Preparaty witaminowe, Preparaty witaminowe w postaci suplementów diety, Krople witaminowe, Leki, Środki sanitarne do celów medycznych, Żywność
i substancje dietetyczne do celów leczniczych, Żywność dla
niemowląt, Suplementy diety dla ludzi, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, Balsamy do celów medycznych,
Preparaty do pielęgnacji jamy ustnej do celów leczniczych,
Środki medyczne przeciw poceniu się, preparaty farmaceutyczne, preparaty weterynaryjne, 9 Urządzenia i przyrządy:
naukowe, żeglarskie, geodezyjne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, do ważenia, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowania życia, do celów dydaktycznych, Magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, Osprzęt
do przetwarzania danych, komputery, 35 Usługi sprzedaży
towarów: produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, leki,
żywność i substancje dietetyczne do celów leczniczych, mineralne dodatki do żywności, suplementy - diety, witaminy,
zioła lecznicze, wywary do celów farmaceutycznych, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, balsamy do celów
medycznych, preparaty do pielęgnacji jamy ustnej do celów
leczniczych, środki medyczne przeciw poceniu się, płyny
do przemywania oczu, sole kąpielowe do celów leczniczych,
pomadki do celów leczniczych, preparaty do czyszczenia soczewek kontaktowych, preparaty do usuwania grzybicy, preparaty farmaceutyczne przeciw łupieżowi, herbaty lecznicze,
preparaty medyczne do odchudzania, dodatki żywieniowe
pochodzenia zwierzęcego wzbogacone witaminami, solami
mineralnymi i aminokwasami, dodatki żywieniowe pochodzenia roślinnego wzbogacone witaminami i/lub solami
mineralnymi, przyprawy, napary, herbaty, dodatki smakowe
do żywności, dodatki żywnościowe (inne niż olejki esencyjne) jako polepszacze smaku żywności, kosmetyki, perfumy,
(210)
(731)

Nr ZT21/2022
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środki toaletowe, olejki eteryczne, olejki esencjonalne i ekstrakty aromatyczne, preparaty do czyszczenia i odświeżania,
preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, kosmetyki do pielęgnacji i upiększania włosów, kosmetyki do pielęgnacji jamy
ustnej, preparaty i dodatki do kąpieli, środki perfumeryjne
i zapachowe, płyny do mycia naczyń, płyny do mycia szyb
i luster, preparaty do polerowania, środki do nadawania
połysku, proszki i płyny do prania, środki do zmiękczania
tkanin, środki wybielające, wata do celów kosmetycznych,
Zarządzanie sklepami: detalicznymi, hurtowymi, internetowymi, Reklama, Zarządzanie w działalności handlowej,
Administrowanie działalności handlowej, Usługi w zakresie
organizowania giełd, aukcji i wystaw w celach reklamowych
i handlowych, Usługi promocji gospodarczej i handlowej,
Doradztwo handlowe, Doradztwo gospodarcze związane
z franchisingiem, Zarządzanie przedsiębiorstwami franczyzowymi, Doradztwo w zakresie organizowania i zarządzania
działalnością gospodarczą, Usługi badania rynku i opinii publicznej, Organizowanie targów w celach handlowych oraz
reklamowych, Pośrednictwo w zawieraniu umów sprzedaży
na rzecz osób trzecich, Usługi reklamowe, marketingowe
i promocyjne, Badania rynku i badania marketingowe, Usługi
dostarczania reklam za pomocą urządzeń elektronicznych,
Analiza i raporty statystyczne, Pozyskiwanie i systematyzacja
danych związanych z działalnością gospodarczą, Zbieranie
i przetwarzanie danych do celów administracyjnych, Pozyskiwanie informacji do komputerowych baz danych, Aktualizacja i utrzymywanie informacji w rejestrach, Usługi w zakresie
pośrednictwa handlowego polegające na kojarzeniu partnerów handlowych, Usługi agencji importowo - eksportowych,
Usługi doradztwa handlowego i reklamowego na rzecz osób
trzecich w zakresie wyboru i doboru produktów, Promocja
sprzedaży dla osób trzecich, 39 Transport, Pakowanie i składowanie towarów, Organizowanie podróży, 42 Badania oraz
usługi naukowe i techniczne oraz ich projektowanie, Analizy
przemysłowe i usługi badawcze, Projektowanie i ulepszanie
sprzętu oraz oprogramowania komputerowego.
(210)
(731)
(540)
(540)

540645
(220) 2022 03 04
BYRSKI WOJCIECH IKA POL, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
BYRSKI POL

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 7 Maszyny i urządzenia do obróbki i przetwórstwa, Maszyny i urządzenia tnące, wiercące, ścierające,
ostrzące i do obróbki powierzchni, Młyny i rozdrabniarki,
Maszyny, obrabiarki oraz narzędzia i urządzenia o napędzie
elektrycznym, do mocowania i łączenia, Urządzenia filtrujące, separujące i wirówki, Maszyny do czyszczenia i mycia powierzchni zewnętrznych, 9 Urządzenia i przyrządy naukowe,
badawcze, optyczne, wagowe, pomiarowe, sygnalizacyjne,
testujące, kontrolne, do wykrywania, i do celów dydaktycznych, Urządzenia do badań naukowych i laboratoryjne,
urządzenia dydaktyczne i symulatory, Urządzenia naukowe
i laboratoryjne do obróbki za pomocą energii elektrycznej,
Urządzenia mierzące, wykrywające, monitorujące i kontrolujące, 10 Urządzenia i przyrządy chirurgiczne, medyczne,
stomatologiczne i weterynaryjne, Aparaty i instrumenty medyczne i weterynaryjne, Urządzenia do diagnostyki, badania
i kontroli, 35 Usługi sprzedaży maszyn i urządzeń do obróbki i przetwórstwa, maszyn i urządzeń tnących, wiercących,
ścierających, ostrzących i do obróbki powierzchni, młynów
i rozdrabniarek, maszyn, obrabiarek oraz narzędzi i urządzeń
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o napędzie elektrycznym, do mocowania i łączenia, urządzeń
filtrujących, separujących i wirówek, maszyn do czyszczenia
i mycia powierzchni zewnętrznych, urządzeń i przyrządów
naukowych, badawczych, optycznych, wagowych, pomiarowych, sygnalizacyjnych, testujących, kontrolnych, do wykrywania, i do celów dydaktycznych, urządzeń do badań
naukowych i laboratoryjnych, urządzeń dydaktycznych i symulatorów, urządzeń naukowych i laboratoryjnych do obróbki za pomocą energii elektrycznej, urządzeń mierzących,
wykrywających, monitorujących i kontrolujących, urządzeń
i przyrządów chirurgicznych, medycznych, stomatologicznych i weterynaryjnych, aparatów i instrumentów medycznych i weterynaryjnych, urządzeń do diagnostyki, badania
i kontroli, 37 Usługi instalacyjne, czyszczenie, naprawy i konserwacja sprzętu laboratoryjnego i pomiarowo-analitycznego, Naprawa lub konserwacja urządzeń i instrumentów laboratoryjnych, Udzielanie informacji związanych z naprawą
lub konserwacją aparatury i instrumentów laboratoryjnych,
Naprawa lub konserwacja maszyn i urządzeń do obróbki
i przetwórstwa, maszyn i urządzeń tnących, wiercących,
ścierających, ostrzących i do obróbki powierzchni, młynów
i rozdrabniarek, maszyn, obrabiarek oraz narzędzi i urządzeń o napędzie elektrycznym, do mocowania i łączenia,
urządzeń filtrujących, separujących i wirówek, maszyn
do czyszczenia i mycia powierzchni zewnętrznych, urządzeń i przyrządów naukowych, badawczych, optycznych,
wagowych, pomiarowych, sygnalizacyjnych, testujących,
kontrolnych, do wykrywania, i do celów dydaktycznych,
urządzeń do badań naukowych i laboratoryjnych, urządzeń dydaktycznych i symulatorów, urządzeń naukowych
i laboratoryjnych do obróbki za pomocą energii elektrycznej, urządzeń mierzących, wykrywających, monitorujących
i kontrolujących, urządzeń i przyrządów chirurgicznych,
medycznych, stomatologicznych i weterynaryjnych, aparatów i instrumentów medycznych i weterynaryjnych, urządzeń do diagnostyki, badania i kontroli.
540714
(220) 2022 03 08
KRIS MAR K. GÓJSKA M. FIŁONOWICZ
SPÓŁKA JAWNA, Elbląg
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KRISMAR
(210)
(731)

(531) 26.05.01, 26.05.11, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 19 Balustrady, belki niemetalowe, boazerie niemetalowe, drewno budowlane i obrobione, drzwi niemetalowe, futryny do drzwi niemetalowe, futryny do okien i parapety niemetalowe, kształtowniki niemetalowe, konstrukcje
stałe i przenośne niemetalowe, krokwie dachowe, lufciki
i okienka niemetalowe, łaty drewniane, nadproża niemetalowe, ogrodzenia niemetalowe, okna niemetalowe, parkiety,
płyty konstrukcyjne niemetalowe, rury sztywne niemetalowe, rynny niemetalowe, schody niemetalowe, sklejka, słupy
niemetalowe, szkło dla budownictwa, żaluzje niemetalowe,
20 Barki ruchome, biblioteczne regały, biurka, blaty stołów,
boazeryjne ścianki do mebli, drzwi do mebli, etażerki, fotele,
gabloty, kanapy, kojce dla dzieci, klepki drewniane, komody, kontuary, kredensy, krzesła, kwietniki, kufry, leżaki, lustra,
ławy, łóżka niemetalowe, materace, meble pokojowe z witrynami, meble pokojowe segmentowe, pojedyncze sztuki mebli, meble biurowe, meble kuchenne, meble szkolne, osprzęt
niemetalowy do drzwi i okien, stojaki na parasole, parawany,
płyty szklane na lustra, półki, ramy do obrazów i listewki ram,

26

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

półki na segregatory, sofy, stoiska wystawowe, stojaki na czasopisma, kapelusze i parasole, stoliczki, stoły, szafy i szafki,
szyldy z drewna lub tworzyw sztucznych, szyny do zasłon,
tapczany, taborety, toaletki, wieszaki stojące.
(210)
(731)
(540)
(540)

540727
(220) 2022 03 08
ŁABAJ ANTONI SMALLGIS, Kraków
(znak słowno-graficzny)
OnGeo

(531) 26.03.06, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 Komputerowe bazy danych, Programy do przetwarzania danych, Oprogramowanie komputerowe, 35 Aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach
danych, Aktualizacja i utrzymywanie informacji w rejestrach,
Analizy kosztów, Ekonomiczne prognozy, Badania rynkowe,
Analiza cen, Analizy rynku, Badania rynkowe, Badania rynku
i analizy biznesowe, Dostarczanie skomputeryzowanych danych statystycznych, Ekonomiczne prognozy, Opracowywanie sprawozdań i badań rynkowych, Prognozy i analizy ekonomiczne, Raporty i badania rynkowe, Statystyczne badania
rynkowe, Usługi w zakresie analizy cen, Usługi w zakresie badania rynku, Usługi w zakresie informacji rynkowej związane
ze statystykami rynkowymi, 36 Działalność finansowa, Majątek
nieruchomy, Doradztwo w zakresie nieruchomości, Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, Pomoc w zakresie nabywania nieruchomości i w zakresie udziałów finansowych
w nieruchomościach, Skomputeryzowane usługi informacyjne dotyczące nieruchomości, Udzielanie informacji dotyczących nieruchomości, Udzielanie informacji dotyczących rynku
nieruchomości, Udzielanie informacji dotyczących kwestii
nieruchomości za pośrednictwem Internetu, Usługi badawcze
dotyczące nabywania nieruchomości, Usługi konsultacyjne
dotyczące nieruchomości, Ocena i wycena nieruchomości,
Udzielanie informacji dotyczących wyceny nieruchomości,
Usługi wyceny nieruchomości, Wyceny finansowe nieruchomości, 38 Telekomunikacja, Usługi telekomunikacyjne świadczone za pośrednictwem platform i portali internetowych,
Oferowanie i przekazywanie informacji przechowywanych
w bazie danych, w szczególności za pomocą interaktywnych systemów komunikacyjnych (komputerowych), Usługi
elektroniczne, mianowicie zbieranie, przechowywanie, przekazywanie lub rozpowszechnianie danych, informacji, zdjęć,
sekwencji wideo i audio oraz wymiana informacji, w szczególności za pomocą interaktywnych systemów komputerowych, Elektroniczna transmisja wiadomości i danych, 42 Usługi elektroniczne, mianowicie tłumaczenie danych, informacji,
sekwencji wideo i audio, Rozwój, produkcja i wynajem programów przetwarzania danych, Analizy komputerowe, Projektowanie i opracowywanie systemów do wprowadzania, wyprowadzania, przetwarzania, wyświetlania i przechowywania
danych, Przygotowywanie map cyfrowych, Przygotowywanie
badań dotyczących analizy projektu.
540773
(220) 2022 03 09
LABS212 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) (znak słowny)
(540) AdaptoCALM
(510), (511) 5 Suplementy diety, Suplementy żywnościowe,
Przeciwutleniające suplementy, Suplementy prebiotyczne,
Probiotyki (suplementy), Suplementy ziołowe, Mineralne
(210)
(731)

Nr ZT21/2022

suplementy diety, Białkowe suplementy diety, Mineralne
suplementy odżywcze, Suplementy z wapniem, Odżywcze
suplementy diety, Suplementy diety dla sportowców, Suplementy diety w płynie, Mineralne suplementy diety dla
ludzi, Suplementy diety i preparaty dietetyczne, Suplementy
diety o działaniu kosmetycznym, Suplementy żywnościowe
w postaci proszku, Suplementy diety poprawiające kondycję
i wytrzymałość, Dodatki odżywcze, Preparaty dietetyczne
i odżywcze, Suplementy odżywcze w płynie, Preparaty witaminowe, Preparaty medyczne, Preparaty multiwitaminowe,
Preparaty farmaceutyczne, Produkty higieniczne dla kobiet,
Farmaceutyczne produkty dermatologiczne, Produkty dietetyczne do celów medycznych, Plastry lecznicze, Maści lecznicze, Napary lecznicze, Lecznicze balsamy, Kompresy lecznicze, Lecznicze szampony, Mydła lecznicze, Zioła lecznicze,
Herbata lecznicza, Kremy lecznicze, Olejki lecznicze, Lecznicze napoje mineralne, Lecznicze dodatki do żywności, Lecznicze peelingi do twarzy, Dietetyczne dodatki do żywności,
Dodatki dietetyczne w formie napojów, Dodatki dietetyczne do użytku medycznego, Suplementy diety sporządzone
głównie z minerałów, Suplementy diety sporządzone głównie z witamin, Napoje witaminizowane, Napoje stosowane
w lecznictwie, Napoje ziołowe do użytku leczniczego, Napoje wzbogacone witaminami do celów medycznych, Zdrowotne suplementy diety sporządzone głównie z minerałów,
Mieszanki do picia będące suplementami diety, Mieszanki
do picia w proszku z dodatkami odżywczymi, Mieszanki
na bazie mąki i mleka dla niemowląt, Odżywcze mieszanki
do picia do stosowania jako zamienniki posiłków, Napoje dla
niemowląt, Żywność dla niemowląt, Substancje dietetyczne
dla niemowląt, Produkty żywnościowe dla niemowląt, Lecznicze oliwki dla niemowląt, Dietetyczna żywność przystosowana dla niemowląt, Mleko w proszku dla niemowląt, Pieluchy dla niemowląt i dorosłych, Żywność z mleka w proszku
dla niemowląt, Napoje elektrolityczne do celów medycznych,
Dietetyczne napoje przystosowane do celów medycznych,
Lekarstwa, Leki ziołowe, Leki dla ludzi, Lekarstwa na kaszel,
Środki do uwalniania leków, Leki pomocnicze [wspierające]
do celów medycznych, Leki stosowane w chorobach układu pokarmowego, Pieczywo dla diabetyków, Chleb niskiej
zawartości soli przystosowany do celów medycznych, Mąka
do celów farmaceutycznych, Farmaceutyki i naturalne środki
lecznicze, Preparaty i artykuły dentystyczne oraz lecznicze
środki do czyszczenia zębów, Lecznicze środki do czyszczenia zębów, Środki do czyszczenia jamy ustnej, Antybakteryjne płyny do rąk, Płynne opatrunki w sprayu, Dodatki
witaminowe w płynie, Płyny do celów farmaceutycznych,
Płyny do płukania ust, Płyny lecznicze do płukania ust, Płyny
do oczu do użytku medycznego, Środki uspokajające, Środki
oczyszczające, Środki do oczyszczania powietrza, Środki dezynfekcyjne i antyseptyczne, Środki diagnostyczne do użytku farmaceutycznego.
540777
(220) 2022 03 09
LABS212 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) (znak słowny)
(540) AdaptoPOWER
(510), (511) 5 Suplementy diety, Suplementy żywnościowe,
Przeciwutleniające suplementy, Suplementy prebiotyczne,
Probiotyki (suplementy), Suplementy ziołowe, Mineralne
suplementy diety, Białkowe suplementy diety, Mineralne
suplementy odżywcze, Suplementy z wapniem, Odżywcze
suplementy diety, Suplementy diety dla sportowców, Suplementy diety w płynie, Mineralne suplementy diety dla
ludzi, Suplementy diety i preparaty dietetyczne, Suplementy
(210)
(731)

Nr ZT21/2022
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diety o działaniu kosmetycznym, Suplementy żywnościowe
w postaci proszku, Suplementy diety poprawiające kondycję
i wytrzymałość, Dodatki odżywcze, Preparaty dietetyczne
i odżywcze, Suplementy odżywcze w płynie, Preparaty witaminowe, Preparaty medyczne, Preparaty multiwitaminowe,
Preparaty farmaceutyczne, Produkty higieniczne dla kobiet,
Farmaceutyczne produkty dermatologiczne, Produkty dietetyczne do celów medycznych, Plastry lecznicze, Maści lecznicze, Napary lecznicze, Lecznicze balsamy, Kompresy lecznicze, Lecznicze szampony, Mydła lecznicze, Zioła lecznicze,
Herbata lecznicza, Kremy lecznicze, Olejki lecznicze, Lecznicze napoje mineralne, Lecznicze dodatki do żywności, Lecznicze peelingi do twarzy, Dietetyczne dodatki do żywności,
Dodatki dietetyczne w formie napojów, Dodatki dietetyczne do użytku medycznego, Suplementy diety sporządzone
głównie z minerałów, Suplementy diety sporządzone głównie z witamin, Napoje witaminizowane, Napoje stosowane
w lecznictwie, Napoje ziołowe do użytku leczniczego, Napoje wzbogacone witaminami do celów medycznych, Zdrowotne suplementy diety sporządzone głównie z minerałów,
Mieszanki do picia będące suplementami diety, Mieszanki
do picia w proszku z dodatkami odżywczymi, Mieszanki
na bazie mąki i mleka dla niemowląt, Odżywcze mieszanki
do picia do stosowania jako zamienniki posiłków, Napoje dla
niemowląt, Żywność dla niemowląt, Substancje dietetyczne
dla niemowląt, Produkty żywnościowe dla niemowląt, Lecznicze oliwki dla niemowląt, Dietetyczna żywność przystosowana dla niemowląt, Mleko w proszku dla niemowląt, Pieluchy dla niemowląt i dorosłych, Żywność z mleka w proszku
dla niemowląt, Napoje elektrolityczne do celów medycznych,
Dietetyczne napoje przystosowane do celów medycznych,
Lekarstwa, Leki ziołowe, Leki dla ludzi, Lekarstwa na kaszel,
Środki do uwalniania leków, Leki pomocnicze [wspierające]
do celów medycznych, Leki stosowane w chorobach układu pokarmowego, Pieczywo dla diabetyków, Chleb niskiej
zawartości soli przystosowany do celów medycznych, Mąka
do celów farmaceutycznych, Farmaceutyki i naturalne środki
lecznicze, Preparaty i artykuły dentystyczne oraz lecznicze
środki do czyszczenia zębów, Lecznicze środki do czyszczenia zębów, Środki do czyszczenia jamy ustnej, Antybakteryjne płyny do rąk, Płynne opatrunki w sprayu, Dodatki
witaminowe w płynie, Płyny do celów farmaceutycznych,
Płyny do płukania ust, Płyny lecznicze do płukania ust, Płyny
do oczu do użytku medycznego, Środki uspokajające, Środki
oczyszczające, Środki do oczyszczania powietrza, Środki dezynfekcyjne i antyseptyczne, Środki diagnostyczne do użytku farmaceutycznego.
540829
(220) 2022 03 10
LCL HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zielona Góra
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LCL CAR SERVICE

(210)
(731)

(531) 24.15.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 37 Obsługa i naprawa samochodów.
540831
(220) 2022 03 10
LCL HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zielona Góra
(540) (znak słowno-graficzny)

(210)
(731)
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(540) LCL CAR WASH

(531) 24.15.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 37 Mycie pojazdów.
(210)
(731)
(540)
(540)

540856
(220) 2022 03 12
TOWALSKI MARIUSZ TAWERNA GYROS, Łagodzin
(znak słowno-graficzny)
TAWERNA GYROS

(531) 27.05.01
(510), (511) 43 Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem (catering), 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)

540865
(220) 2022 03 14
SOSIŃSKI JAKUB SATORI, Poznań
(znak słowno-graficzny)
SUPER SPORTOWY.PL

(531) 27.05.01, 29.01.14, 26.04.18
(510), (511) 9 Kaski sportowe, Kaski narciarskie, Gogle, Okulary słoneczne, Futerały do okularów, etui na okulary, łańcuszki
do okularów, sznurki do okularów, 12 Pojazdy mechaniczne, Pojazdy elektryczne, Rowery, Rowery elektryczne, Motocykle, Skutery, Hulajnogi pojazdy, Hulajnogi elektryczne,
Opony, Dętki, Wentyle, Siodełka, Torby rowerowe, Łańcuchy
napędowe, Przyczepy, Mechanizmy napędowe, Korby rowerowe, 25 Odzież sportowa, Obuwie sportowe, Nakrycia głowy, Czapki sportowe, Kominy, Szaliki, Skarpetki, Rękawiczki,
T-shirty, Podkoszulki, Swetry, Pulowery, Kombinezony, Kostiumy sportowe, Bielizna, 28 Sprzęt do uprawiania sportu i ćwiczeń fizycznych, Narty, Deski snowboardowe, Buty narciarskie, Kije narciarskie, Wiązania narciarskie, 35 Sprzedaż hurtowa i detaliczna artykułów sportowych zwłaszcza rowerów
oraz nart, a także wszelkich innych sportowych pojazdów
mechanicznych i niesportowych pojazdów elektrycznych
oraz części zamiennych do tych pojazdów, także osprzętu
rowerowego i narciarskiego i akcesoriów rowerowych oraz
narciarskich i odzieży sportowej, obuwia oraz nakryć głowy,
okularów i gogli sportowych, kasków sportowych, Sprzedaż
hurtowa i detaliczna za pośrednictwem Internetu artykułów
sportowych zwłaszcza rowerów oraz nart, a także wszelkich
innych sportowych pojazdów mechanicznych i niesportowych pojazdów elektrycznych oraz części zamiennych
do tych pojazdów, także osprzętu rowerowego oraz narciarskiego i akcesoriów rowerowych oraz narciarskich, oraz
odzieży sportowej, obuwia i nakryć głowy, okularów i gogli
sportowych, kasków sportowych, Usługi informacji handlowej dotyczącej artykułów sportowych zwłaszcza rowerów
oraz nart, a także wszelkich innych sportowych pojazdów
mechanicznych i niesportowych pojazdów elektrycznych
oraz części zamiennych do tych pojazdów, także osprzętu
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rowerowego oraz narciarskiego i akcesoriów rowerowych
oraz narciarskich, oraz odzieży sportowej, obuwia oraz nakryć głowy, okularów i gogli sportowych, kasków sportowych, 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, Rozpowszechnianie materiałów reklamowych, Badanie opinii
publicznej.
540950
(220) 2022 03 15
STALGAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Stalgast Całe życie z gastro
(510), (511) 3 Płyny i proszki do czyszczenia i zmywania naczyń oraz urządzeń gastronomicznych, Płyny do mycia szyb,
Płyny do mycia powierzchni, Preparaty do odtłuszczania,
Odkamieniacze, Środki czyszczące i polerujące do parkietu, Pasty do mebli i do podłogi, Preparaty do polerowania,
7 Urządzenia mechaniczne do obróbki żywności, Pakowarki próżniowe do żywności, Elektryczne ostrzałki do noży,
Wyciskarki elektryczne do soków, Kruszarki elektryczne
do lodu, Miksery, Sokowirówki, Blendery, Wałkowarki, Maszynki do mięsa, Obieraczki do ziemniaków, Piły do kości,
Szatkownice do warzyw, Zmywarki do naczyń, Akcesoria
do zmywarek, Kosze i nadstawy do zmywarek, Makaroniarki,
Młynki, Młynki koloidalne, 8 Ręczne urządzenia do obróbki
żywności, sztućce, noże, widelce, łyżki, szczypce, otwieracze
puszek, wykrojniki ręczne do ciasta, krajalnice nieelektryczne, 11 Urządzenie elektryczne i gazowe dla gastronomii
do obróbki termicznej żywności, Patelnie gastronomiczne,
Frytkownice, Gofrownice, Grilownice, Płyty grillowe, Naleśnikarki, Bemary nastawne, Tostery, Opiekacze, Piece kuchenne, Piece gastronomiczne, Kuchenki, Kuchenki mikrofalowe,
Gyrosy - opiekacze, Urządzenia do hot-dogów, Witryny
podgrzewane do prezentowania żywności, Ruszty, Podgrzewacze, Warniki, Zaparzacze do kawy, Ekspresy do kawy,
Schładzacze do żywności, Lodówki, Kostkarki, Kuwety do lodów, Lampy UV, Baterie kranowe, Filtry do wody, Elektryczne
zmiękczacze do wody, Szafy chłodnicze, Szafy mroźnicze,
Zamrażarki, Bemary elektryczne, Płyty grzewcze, 20 Meble
dla gastronomii, Meble cateringowe, Meble bankietowe
składane, Meble stalowe, Meble składane dla gastronomii,
Meble robocze dla gastronomii, Stoły robocze, Regały, Szafy, Półki, Krzesła, Ławki, Kloce masarskie, 21 Garnki, Pokrywki
do garnków, Podkładki pod garnki, Wkłady do gotowania
makaronu do garnków, Garnki do gotowania ryb, Rondle,
Patelnie, Patelnie typu wok, Patelnie gastronomiczne, Pojemniki gastronomiczne, Pojemniki na żywność, Pojemniki
barmańskie, Cedzaki, Sita, Wanny do mycia produktów żywnościowych w zakładach gastronomicznych, Miski, Wiadra,
Pokrywy, Termosy stołowe, Pojemniki i termoporty do przechowywania produktów żywnościowych, Grille kuchenne
nieelektryczne, Naczynia stołowe, Chochle, Szufelki, Otwieracze, Łopatki, Tarki, Lejki do produktów żywnościowych,
Skrobaki, Krajacze, Noże dekoracyjne, Szatkownice, Deski
do krojenia produktów żywnościowych, Łyżki wazowe, Łyżki cedzakowe, Łyżki do lodów, Otwieracze butelek, Shakery
ręczne, Wiaderka do lodu, Miarki i dozowniki do alkoholu,
Dozowniki soków, Kruszarki lodu ręczne, Podgrzewacze
żywności nieelektryczne, Kociołki, Kociołki węgierskie, Pojemniki termoizolacyjne do żywności, Warniki, Zaparzacze
(210)
(731)

Nr ZT21/2022

nieelektryczne, Patery, Dzbanki, Syfony do użytku w gastronomii, Szpachelki do użytku w kuchni, Rękawice ochronne,
Znaczniki do użytku kuchennego, Szczotki, Ściągaczki wilgoci, Mopy, Ścierki do czyszczenia, Ścierki do mycia podłóg,
Kosze na śmieci, Zestawy do przypraw, Serwetniki i świeczniki nie z metali szlachetnych, Koszyki, Półmiski, Tace, Kieliszki, Szklanki, Wyroby i naczynia z porcelany, Frytkownice
nieelektryczne, Formy cukiernicze, Dozowniki do przypraw,
Serwetniki, Wazy, Sosjerki, Pucharki, Koszyki na pieczywo, Naczynia do mieszania koktajli, Wiaderka i podstawy
do szampana, Łopaty do pizzy, Wałki do ciasta, Syfony
do bitej śmietany, Worki cukiernicze, Pędzelki cukiernicze,
Szczotki do zmywania, Ściągaczki do mycia podłogi, Pojemniki na śmieci i odpadki, Kotły warzelne, cuttry - miksery
nieelektryczne, 35 Usługi doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej handlowej, Usługi dotyczące
zarządzania działalnością gospodarczą handlową, Usługi
doradztwa w zakresie organizowania i zarządzania działalnością gospodarczą handlową, Pozyskiwanie i udostępnianie informacji o działalności gospodarczej handlowej, Usługi
doradztwa w zakresie zarządzania personalnego, Sprzedaż
hurtowa i detaliczna artykułów dla gastronomii i dla gospodarstw domowych, sprzętu AGD, środków czystości, mebli oraz odzieży ochronnej, Sprzedaż hurtowa i detaliczna
za pośrednictwem Internetu artykułów dla gastronomii i dla
gospodarstw domowych, sprzętu AGD, środków czystości,
mebli oraz odzieży ochronnej, 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,
Promocja sprzedaży, 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.
541067
(220) 2022 03 18
MIĘDZYNARODOWE TARGI GDAŃSKIE SPÓŁKA
AKCYJNA, Gdańsk
(540) (znak słowny)
(540) curatio
(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.
(210)
(731)

541182
(220) 2022 03 21
AGRO-CHEMAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wiązowna
(540) (znak słowno-graficzny)
(210)
(731)

Nr ZT21/2022
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(540) ACHEM AGROVIT

(531)

26.05.06, 26.04.02, 27.05.05, 27.05.24, 26.11.02, 26.11.10,
29.01.13
(510), (511) 1 Aktywne składniki chemiczne, biologiczne
preparaty inne niż do celów medycznych lub weterynaryjnych, biostymulatory roślin, preparaty bakteryjne inne niż
do użytku medycznego i weterynaryjnego, preparaty do regulacji wzrostu roślin, preparaty hamujące kiełkowanie warzyw, preparaty z mikroelementów dla roślin, środki do konserwacji kwiatów, nawozy do roślin, środki chemiczne dla
ogrodnictwa z wyjątkiem fungicydów, herbicydów, 35 Prowadzenie usług w zakresie agencji importowo-eksportowej,
Prowadzenie usług w zakresie agencji reklamowych, Badania
rynku, Handlowe informacje i porady udzielane konsumentom, Handlowe wyceny, Prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, Rozpowszechnianie
ogłoszeń reklamowych, Dystrybucja materiałów reklamowych - próbek, druków, prospektów, broszur, Reklamy za pośrednictwem sieci komputerowej, Reklamy prasowe, Reklamy radiowe, Reklamy telewizyjne, Organizowanie targów
i wystaw w celach handlowych lub reklamowych, Usługi
prowadzenia sprzedaży w sklepie i/lub hurtowni produktów
jak: warzyw, kwiatów, roślin, nasion, nawozów do roślin - tak,
by umożliwić konsumentom obejrzenie i dokonanie zakupu
w dobrych warunkach.
541183
(220) 2022 03 21
WROCŁAWSKA AKADEMIA KULINARNA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LA PASTA FRESCA
(210)
(731)

(531) 29.01.13, 27.05.05, 27.05.10, 27.05.17, 08.07.03
(510), (511) 35 Handlowe usługi doradcze dotyczące franchisingu, Administrowanie działalnością gospodarczą w zakresie franchisingu, Doradztwo i konsultacje biznesowe
w zakresie franchisingu, Doradztwo w zakresie zarządzania
przedsiębiorstwami na zasadach franchisingu, Pomoc przy
zakładaniu przedsiębiorstw w ramach franchisingu, Pomoc
w zakresie działalności gospodarczej dotycząca franchisingu,
Pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwami związana z organizowaniem przedsiębiorstw na zasadach franchisingu,
Doradztwo i konsultacje biznesowe w zakresie franchisingu,
Udzielanie informacji o działalności gospodarczej dotyczących franchisingu, Porady odnośnie prowadzenia firm w ramach franchisingu, Usługi doradcze w zarządzaniu w zakresie franchisingu, Wsparcie w dziedzinie zarządzania biznesowego w zakresie franchisingu, Usługi reklamowe w zakresie
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działalności gospodarczej dotyczące franchisingu, Usługi
reklamowe w zakresie działalności gospodarczej dotyczące
franchisingu, Zarządzanie biznesowe restauracjami, Usługi
marketingowe w dziedzinie restauracji, Zarządzanie restauracjami dla osób trzecich, Doradztwo w zakresie działalności
gospodarczej dotyczące zakładania i prowadzenia restauracji, Wsparcie w dziedzinie zarządzania biznesowego w zakresie otwierania restauracji i ich działalności, Doradztwo biznesowe w zakresie prowadzenia restauracji w oparciu o umowę franczyzy, Usługi w zakresie zamówień online w dziedzinie restauracji oferujących posiłki na wynos oraz z dostawą
na miejsce, 43 Bar, Dokonywanie rezerwacji restauracji i posiłków, Doradztwo kulinarne, Dostarczanie posiłków do bezpośredniego spożycia, Informacja o usługach restauracyjnych, Informacje i doradztwo w zakresie przygotowywania
posiłków, Kafeterie, Kawiarnia, Koktajl bary, Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem
(catering), Oferowanie żywności i napojów dla gości, w tym
w restauracjach, barach i bistrach, Przygotowywanie i zaopatrywanie w żywność i napoje do bezpośredniego spożycia,
Przedstawianie informacji w zakresie gotowania za pośrednictwem strony internetowej, Puby, Restauracje, w tym oferujące dania na wynos i samoobsługowe, Serwowanie jedzenia i napojów, Udzielanie informacji dotyczących restauracji,
Usługi doradcze w zakresie przygotowania żywności, Usługi
informacji, doradztwa i rezerwacji w zakresie dostarczania
żywności i napojów, Usługi restauracyjne, Usługi w zakresie przygotowywania jedzenia i napojów, Usługi w zakresie
żywności i napojów na wynos, Usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, 45 Licencjonowanie koncepcji franczyzowych,
Porady prawne w zakresie franchisingu.
541209
(220) 2022 03 28
ATUT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ATUT

(210)
(731)

(531) 01.03.20, 26.01.16, 27.05.02, 27.05.05, 29.01.13
(510), (511) 35 Wypożyczanie stoisk handlowych, Zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie projektów budowlanych, Wystawy w celach handlowych lub reklamowych,
36 Organizowanie wynajmu nieruchomości, Pobieranie
czynszu, Zarządzanie nieruchomościami, Usługi związane
z majątkiem nieruchomym, 37 Budowa stoisk i sklepów targowych, Budownictwo, 39 Wynajem miejsc postojowych.
541211
(220) 2022 03 28
NAWROCCY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PIU di ME
(210)
(731)
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(531) 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 25 Akcesoria na szyję, Nakrycia głowy, Obuwie,
Odzież, Skórzane nakrycia głowy, Daszki [nakrycia głowy],
Czapki [nakrycia głowy], Czepki damskie [nakrycia głowy],
Daszki przeciwsłoneczne [nakrycia głowy], Sportowe nakrycia głowy [inne niż kaski], Golfy [odzież], Chusty [odzież],
Odzież dziana, Bliźniaki [odzież], Swetry [odzież], Odzież
codzienna, Poszetki [odzież], Szorty [odzież], Sztormiaki
[odzież], Odzież futrzana, Daszki [odzież], Kaptury [odzież],
Mufki [odzież], Woalki, welony [odzież], Opaski na głowę
[odzież], Topy [odzież], Odzież wieczorowa, Odzież skórzana, Szaliki [odzież], Odzież damska, Odzież tkana, Body
[odzież], Odzież wełniana, Odzież pluszowa, Odzież lniana,
Odzież jedwabna, Odzież dziewczęca, Odzież kaszmirowa,
Kurtki [odzież], Paski [odzież], Dzianina [odzież], Kombinezony [odzież], Gabardyna [odzież], Futra [odzież], Odzież
wierzchnia dla pań, Odzież wierzchnia dla kobiet, Zestawy
typu „bliźniak” [odzież], Pulowery bez rękawów [odzież], Dolne części ubrań [odzież], Kurtki jako odzież sportowa, Duże
luźne kaptury [odzież], Ocieplacze na ręce [odzież], Odzież
z imitacji skóry, Odzież w stylu sportowym, Gorsety [odzież,
wyroby gorseciarskie], Komplety odzieżowe ze spodenkami, Odzież męska, damska i dziecięca, Artykuły odzieżowe
w stylu sportowym, Odzież wierzchnia na złe warunki pogodowe, Sukienki damskie, Letnie sukienki, Skórzane sukienki, Sukienki skórzane, 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],
Kombinezony, Żakiety z dzianiny, Swetry, Swetry rozpinane,
Swetry polo, Swetry marynarskie, Swetry z golfem, Swetry
bez rękawów, Swetry z półgolfem, Swetry z okrągłym wykończeniem przy szyi, Płaszcze, Płaszcze skórzane, Płaszcze
wieczorowe, Płaszcze plażowe, Płaszcze futrzane, Peleryny
[płaszcze], Płaszcze damskie, Płaszcze kąpielowe, Płaszcze
zimowe, Płaszcze przeciwdeszczowe, Grube płaszcze, Płaszcze z bawełny, Krótkie płaszcze [do samochodu], Płaszcze
i kurtki futrzane, Płaszcze z 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 bejsbolówki, Czapki dziane, Czapki z pomponem, Czapki
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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, 35 Usługi reklamowe w zakresie odzieży, Usługi sprzedaży detalicznej związane ze sprzedażą odzieży i dodatków odzieżowych, Usługi sklepów detalicznych online obejmujące odzież, Usługi
sprzedaży detalicznej w związku z odzieżą, Usługi sprzedaży
hurtowej w związku z odzieżą, Usługi w zakresie detalicznej
sprzedaży wysyłkowej odzieży, Usługi w zakresie sklepów
detalicznych w branży odzieżowej, Usługi handlu detalicznego w odniesieniu do akcesoriów odzieżowych, Usługi w zakresie wysyłkowej sprzedaży detalicznej akcesoriów odzieżowych, Usługi sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie artykułów odzieżowych, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z nakryciami głowy, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku z nakryciami głowy, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z obuwiem, Usługi sprzedaży hurtowej w związku
z obuwiem, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie bielizny,
Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie bielizny, Sprzedaż detaliczna kart przedpłaconych dla osób trzecich do zakupu
odzieży.
541227
(220) 2022 03 30
BODY SUPPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BODY SUPPORT

(210)
(731)

(531) 29.01.12, 02.01.08, 27.05.05, 27.05.17, 26.04.02
(510), (511) 41 Akredytacja [certyfikacja] osiągnięć edukacyjnych, Organizowanie grupowych zajęć rekreacyjnych, Sport
i fitness, Nauczanie indywidualne.
(210)
(731)
(540)
(540)

541242
(220) 2022 03 31
ROMANIUK RAFAŁ AKFITS.PL, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
Akademia Kulturystyki Fitness i Trójboju
Siłowego AKFiTS
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(531w) 02.09.14, 26.01.03, 26.01.19, 27.05.05, 27.05.23, 27.05.24
(510), (511) 5 Produkty farmaceutyczne, substancje dietetyczne do celów leczniczych, 9 Programy komputerowe,
10 Artykuły ortopedyczne, 16 Materiały szkoleniowe i instruktażowe, 41 Organizowanie zajęć sportowych i rekreacyjnych, organizowanie obozów sportowych i rekreacyjnych, pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych, 44 Doradztwo w zakresie żywienia
i odżywiania.
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czyszczącego i konserwacyjnego, Budowanie nieruchomości, Remont nieruchomości, 39 Wynajem samochodów, Wynajem pojazdów.
(210)
(731)
(540)
(540)

541661
(220) 2022 04 05
SOBIERAJSKA JOLANTA JMJ, Katowice
(znak słowno-graficzny)
PoWieprzeni

541258
(220) 2022 04 01
GORTEKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Białystok
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GORTEKS LINGERIE

(210)
(731)

(531) 03.04.20, 03.04.24, 26.04.15, 26.04.22, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 29 Burgery.
(531) 27.05.05, 27.05.10
(510), (511) 25 Bielizna damska, Wyroby gorseciarskie,
biustonosze (bielizna osobista) do użytku ogólnego,
nie do uprawiania sportów i turystyki przygodowej, gorsety,
Figi, Stringi, Szorty, Body, Koszulki, Stroje kąpielowe.

541667
(220) 2022 04 05
COLIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opatówek
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Goplana 1912 Jeżyki coolki
(210)
(731)

541279
(220) 2022 04 05
MOTO CENTER GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tarnów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KIPPO
(210)
(731)

(531) 26.01.02, 26.01.03, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.07, 29.01.08
(510), (511) 9 Okulary do uprawiania sportu, nakrycia głowy
i kaski przeznaczone do jazdy na motocyklach, skuterach,
motorowerach, quadach i rowerach, 18 Kufry bagażowe,
25 Odzież, obuwie.

(531) 26.05.22, 27.05.01, 27.05.02, 27.05.04, 27.07.01, 29.01.14
(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) 541315
(220) 2022 03 23
(731) VIN-KON SPÓŁKA AKCYJNA, Konin
(540) (znak słowny)
(540) CHILL-LOVE
(510), (511) 33 Napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa).

(210) 541678
(220) 2022 04 05
(731) VIN-KON SPÓŁKA AKCYJNA, Konin
(540) (znak słowny)
(540) my-Alibi
(510), (511) 33 Napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa).

541589
(220) 2022 03 31
BOROWSKI MACIEJ INTROBUD FIRMA BUDOWLANA,
Bielsko-Biała
(540) (znak słowny)
(540) INTROBUD
(510), (511) 36 Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,
Doradztwo w zakresie nieruchomości, Usługi nabywania
nieruchomości, Usługi w zakresie nieruchomości, Usługi
zarządzania nieruchomościami, Wynajem nieruchomości,
37 Usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe, Usługi doradztwa budowlanego, Usługi nadzoru
budowlanego w zakresie projektów budowlanych, Wynajem
narzędzi, instalacji i sprzętu budowlanego, rozbiórkowego,

(210)
(731)

(210)
(731)

541679
(220) 2022 04 05
BIOFEED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rajkowy
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Vet science smart additives
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(531) 24.17.02, 27.05.01, 26.03.23, 29.01.12
(510), (511) 3 Kosmetyki, Kosmetyki dla zwierząt, Kosmetyki
do włosów, Środki do pielęgnacji włosów, Preparaty do pielęgnacji włosów, Preparaty odżywcze do włosów, Preparaty
do kuracji włosów, Mydła, Mydła w płynie, Mydła kosmetyczne, Środki do mycia zębów, Preparaty do czyszczenia
zębów, Preparaty do pielęgnacji zębów, Środki do pielęgnacji zębów dla zwierząt, Środki perfumeryjne i zapachowe,
Produkty perfumeryjne, Preparaty perfumeryjne, Aerozole
pielęgnujące dla zwierząt, Preparaty toaletowe, Chusteczki
nasączane płynami kosmetycznymi, Dezodoranty dla ludzi, Dezodoranty do użytku osobistego, Dezodoranty dla
zwierząt, Preparaty do kąpieli dla zwierząt, Szampony dla
zwierząt [nielecznicze preparaty pielęgnacyjne], Produkty
do pielęgnacji skóry zwierząt, Środki do usuwania brzydkiego zapachu zwierząt domowych, Środki do czyszczenia
klatek dla zwierząt, Preparaty do mycia do użytku domowego, Środki czyszczące do użytku domowego, Ściereczki
nasączane detergentami, do czyszczenia, Środki do polerowania, Preparaty do polerowania, Substancje do szorowania, Preparaty ścierne, 5 Mydła antybakteryjne, Mydła
dezynfekujące, Środki dezynfekujące do użytku weterynaryjnego, Preparaty higieniczne do celów weterynaryjnych,
Preparaty sanitarne do celów weterynaryjnych, Preparaty
farmaceutyczne dla zwierząt, Leki weterynaryjne, Preparaty
z pierwiastkami śladowymi dla zwierząt, Preparaty nutraceutyczne dla zwierząt, Witaminy i preparaty witaminowe,
Dodatki witaminowe i mineralne, Mineralne suplementy
diety, Witaminy dla zwierząt, Suplementy witaminowe dla
zwierząt, Suplementy diety dla zwierząt, Dodatki odżywcze
do celów weterynaryjnych, Dodatki odżywcze do żywności dla zwierząt, do celów medycznych, Pasza lecznicza
dla zwierząt, Preparaty do mycia zwierząt, Środki do mycia
zwierząt [insektycydy], Środki odstraszające dla zwierząt,
Środki odstraszające insekty, Obroże przeciw pchłom dla
zwierząt, Tłuszcz dojarski [maść do pielęgnacji wymion
oraz skóry ludzkiej], Zioła lecznicze, 31 Artykuły spożywcze
dla zwierząt gospodarskich, Artykuły spożywcze dla cieląt,
Artykuły jadalne do żucia dla zwierząt, Pokarm dla zwierząt
domowych, Karmy i pasze dla zwierząt, Karma dla zwierząt
domowych, Pasze zbożowe dla zwierząt, Pasza dla zwierząt
tucznych, Spożywcze pasze wzmacniające dla zwierząt,
Wzbogacane substancje odżywcze dla zwierząt, Mieszanki paszowe dla zwierząt, Słoma [pasza], Sole mineralne dla
bydła, Sól dla bydła, Wapno do pasz, Napoje dla zwierząt,
Jadalne smakołyki dla zwierząt, Pokarmy puszkowane lub
konserwowane dla zwierząt, 35 Usługi sprzedaży detalicznej oraz hurtowej w związku z karmą i paszą dla zwierząt,
Usługi handlu detalicznego w odniesieniu do produktów
dla zwierząt domowych, Usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej w związku z przyborami higienicznymi dla zwierząt, Usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej w związku
z preparatami do pielęgnacji zwierząt, Usługi sprzedaży
hurtowej i detalicznej w związku z akcesoriami do pielęgnacji dla zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej
prowadzone drogą on-line i przez sklepy stacjonarne w zakresie kosmetyków dla zwierząt, środków dezynfekujących
do użytku weterynaryjnego, preparatów farmaceutycznych dla zwierząt, suplementów witaminowych dla zwierząt, suplementów diety dla zwierząt.
(210) 541697
(220) 2022 04 06
(731) ORŁOWSKI LESZEK, Emów
(540) (znak słowny)
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(540) Cafe Lamus
(510), (511) 43 Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem (catering), Obsługa
gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, Wypożyczanie urządzeń gastronomicznych, Informacja o usługach restauracyjnych, Oferowanie żywności
i napojów dla gości w restauracjach, Oferowanie żywności
i napojów w restauracjach i barach, Restauracje oferujące
dania na wynos, Restauracje samoobsługowe, Restauracje
z grillem, Serwowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach, Serwowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, Usługi barów i restauracji, Udzielanie informacji dotyczących restauracji, Udostępnianie opinii na temat restauracji, Usługi restauracji szybkiej obsługi, Usługi
restauracyjne, Usługi restauracyjne świadczone przez hotele, Usługi w zakresie restauracji [brasserie], Zapewnianie
żywności i napojów w restauracjach, Bary, Bary szybkiej
obsługi [snack-bary], Usługi świadczone przez bary bistro,
Imprezy firmowe [zapewnianie jedzenia i napojów], Serwowanie jedzenia i napojów.
541709
(220) 2022 04 06
UNITOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) (znak słowny)
(540) ABO-NJOM
(510), (511) 30 Wyroby cukiernicze, Słodycze, Ciasta, Ciastka, Herbatniki, Chałwa, Cukierki, Batoniki, Jadalne wafle, Artykuły spożywcze ze zbóż, Przekąski wieloziarniste, Wyroby
piekarnicze.
(210)
(731)

541710
(220) 2022 04 06
UNITOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) (znak słowny)
(540) OJCIEC GWIAZD
(510), (511) 30 Wyroby cukiernicze, Słodycze, Ciasta, Ciastka, Herbatniki, Chałwa, Cukierki, Batoniki, Jadalne wafle, Artykuły spożywcze ze zbóż, Przekąski wieloziarniste, Wyroby
piekarnicze.
(210)
(731)

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

541714
(220) 2022 04 06
MIĘSPEK BRACIA KOZUBAL SPÓŁKA JAWNA, Mrowla
(znak słowno-graficzny)
Go-Fit

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 29 Dnia i sałatki mięsno-zbożowo-warzywne,
dania i sałatki mięsno-zbożowo-owocowe, dania i sałatki
mięsno-warzywne, dania i sałatki mięsno-zbożowe, dania i sałatki mięsno-owocowe, Soki roślinne do gotowania,
30 Musy owocowe, musy warzywne, musy owocowo-warzywne, 32 Soki owocowe, Soki.
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541716
(220) 2022 04 06
SOLINEA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Elizówka
(540) (znak słowny)
(540) NEBEX
(510), (511) 5 Produkty farmaceutyczne o działaniu przeciwzapalnym, produkty farmaceutyczne do leczenia chorób
układu oddechowego.
(210)
(731)

541719
(220) 2022 04 06
TOMSYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TMT FILL
(210)
(731)

(531) 26.11.09, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 6 Materiały do spawania: metalowy drut spawalniczy w postaci prętów prostych i w szpulach, taśmy spawalnicze, druty proszkowe, druty do spawania aluminium,
druty i pręty do spawania stali nierdzewnej (inox), elektrody
spawalnicze w otulinie, elektrody nietopliwe, druty do lutospawania, druty do lutowania, metale w sprayach, Uchwyty do spawania łukowego, Uchwyty do elektrod otulonych,
Uchwyty elektrodowe do żłobienia, 9 Spawalnicze okulary
ochronne, Przyłbice i tarcze spawalnicze, Kurtyny spawalnicze, Spoinomierze, Przewody spawalnicze i zaciski.
(210)
(731)
(540)
(540)

541746
(220) 2022 04 07
GARLAK PAWEŁ MULTI - GUN PL, Suchy Dwór
(znak słowno-graficzny)
MULTI-GUN

(531)

03.01.08, 03.01.16, 26.05.01, 26.05.15, 27.05.01, 29.01.01,
29.01.06, 29.01.08
(510), (511) 13 Broń i amunicja, 35 Usługi sprzedaży detalicznej w związku z bronią, Usługi sprzedaży hurtowej w związku
z bronią, 41 Szkolenia.
(210)
(731)

541752
(220) 2022 04 06
ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków
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(540) (znak słowny)
(540) VILAXON
(510), (511) 5 Produkty farmaceutyczne stosowane w terapii chorób dróg oddechowych, Preparaty farmaceutyczne do podawania za pomocą inhalatorów, 10 Inhalatory
do użytku medycznego.
541753
(220) 2022 04 06
RD INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia
(540) (znak słowny)
(540) KONSAL
(510), (511) 41 Szkolenia techniczne w zakresie bezpieczeństwa, Szkolenia edukacyjne, Szkolenia personelu, Szkolenia
biznesowe, Usługi szkolenia zawodowego, Nauczanie i szkolenia, Usługi szkolenia personelu, Usługi szkolenia dla personelu, Szkolenia w dziedzinie biznesu, Kursy szkoleniowe,
Kursy instruktażowe, Prowadzenie kursów, Organizowanie
kursów instruktażowych, Zapewnianie kursów szkoleniowych, Zapewnianie kursów instruktażowych, Organizowanie kursów szkoleniowych, Prowadzenie kursów instruktażowych, Zapewnianie kursów edukacyjnych, Prowadzenie
kursów edukacyjnych, Organizacja i przeprowadzanie kursów edukacyjnych, Zapewnianie kursów instruktażowych
dla młodych ludzi, Udostępnianie kursów szkoleniowych dla
młodych ludzi, Organizowanie kursów w zakresie szkoleń
technicznych, Usługi w zakresie zapewniania kursów szkoleniowych, Zapewnianie kursów szkoleniowych w zakresie
sportu, Organizowanie warsztatów zawodowych i kursów
szkoleniowych, Usługi edukacyjne i instruktażowe, Instruktaż
w zakresie ćwiczeń fizycznych, Instruktaż w zakresie ćwiczeń
siłowych, Instruktaż w zakresie treningu kondycyjnego, Szkolenie i instruktaż, Usługi edukacyjne i instruktażowe w zakresie sportu, Usługi edukacyjne w zakresie zapewniania kursów
instruktażowych, 45 Usługi w zakresie zapewniania bezpieczeństwa i ochrony osób i mienia, Usługi ochroniarskie w budynkach, Usługi zabezpieczania budynków, Usługi bezpieczeństwa dla ochrony mienia i osób, Usługi bezpieczeństwa
w zakresie ochrony osób, Usługi bezpieczeństwa w zakresie
fizycznej ochrony osób, Usługi bezpieczeństwa w zakresie
fizycznej ochrony dóbr materialnych, Usługi bezpieczeństwa w zakresie fizycznej ochrony dóbr materialnych i osób,
Usługi w zakresie bezpieczeństwa pasażerów linii lotniczych,
Usługi w zakresie monitorowania alarmów, Usługi w zakresie
obrony cywilnej, Usługi w zakresie ochrony, Usługi w zakresie
ochrony lotnisk, Usługi w zakresie ochrony osobistej, Usługi
w zakresie ochrony objęte umową, Doradztwo w sprawach
bezpieczeństwa, Doradztwo w zakresie bezpieczeństwa fizycznego, Doradztwo w zakresie bezpieczeństwa miejsca
pracy, Doradztwo w zakresie norm bezpieczeństwa w pracy, Analizy kryminalistyczne nagrań wideo z monitoringu
do celów zapobiegania oszustwom i kradzieżom, Konsultacje w zakresie zgodności z przepisami dotyczącymi ochrony
danych, Kontrola bagaży dla celów bezpieczeństwa, Kontrola bezpieczeństwa bagażu, Kontrola bezpieczeństwa osób
i bagażu na lotniskach, Kontrola bezpieczeństwa pasażerów
linii lotniczych, Kontrola paszportów [bezpieczeństwo], Kontrola fabryk dla celów bezpieczeństwa, Kontrole bezpieczeństwa bagażu dla linii lotniczych, Monitoring alarmów bezpieczeństwa i antywłamaniowych, Monitoring systemów
bezpieczeństwa, Monitoring w obiegu zamkniętym, Monitorowanie alarmów przeciwpożarowych, Monitorowanie
alarmu medycznego, Namierzanie zbiegów, Obrona cywilna, Ocena bezpieczeństwa, Ocena ryzyka w zakresie ochrony, Ochrona obiektów i sprzętu, Ochrona obiektów za pośrednictwem zdalnych systemów monitorowania, Ochrona
(210)
(731)
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osobista, Opieka nad domem pod nieobecność właścicieli,
Ochrona osobista, Służby bezpieczeństwa podczas imprez
publicznych, Udzielanie informacji związanych z wypożyczaniem alarmów przeciwpożarowych, Udzielanie informacji na temat usług osobistych ochroniarzy, Usługi badania
bezpieczeństwa bagażu na lotniskach, Usługi doradcze
w dziedzinie bezpieczeństwa narodowego, Usługi doradcze
w odniesieniu do bezpieczeństwa, Usługi doradztwa w dziedzinie potrzeb w zakresie bezpieczeństwa przedsiębiorstw
handlowych i przemysłowych, Usługi informacyjne w zakresie bezpieczeństwa i zdrowia, Usługi informacyjne w zakresie bezpieczeństwa, Usługi konsultacyjne w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, Usługi kontroli zabezpieczeń
na rzecz osób trzecich, Usługi monitoringu, Usługi monitoringu za pomocą drona, Usługi ochroniarzy w zakresie ochrony mienia i osób, Usługi ochrony w celu zabezpieczenia mienia, Usługi odnajdywania uciekinierów, Usługi odzyskiwania
skradzionych pojazdów, Usługi strażników mające na celu
zapobieganie włamaniom, Usługi strażników ochrony, Usługi
stróży nocnych, Usługi stróżów nocnych, Usługi szacowania
ryzyka w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa, Usługi w zakresie ochrony fizycznej, Uwierzytelnianie danych dotyczących tożsamości osoby [usługi potwierdzania tożsamości],
Wynajem sprzętu do ochrony, ratownictwa, zabezpieczania
i ścigania, Wynajem urządzeń do nadzoru bezpieczeństwa,
Wynajem urządzeń systemu bezpieczeństwa, Wypożyczanie alarmów przeciwpożarowych, Wypożyczanie odzieży
i sprzętu ochronnego, Wypożyczanie odzieży ochronnej,
Wypożyczanie sprzętu bezpieczeństwa, Zarządzanie ryzykiem związanym ze zdrowiem i bezpieczeństwem.
541758
(220) 2022 04 07
FABRYKA NARZĘDZI GLOB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielsko-Biała
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GLOB

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.04, 26.03.01, 26.03.11, 26.04.09
(510), (511) 8 Ściernice [części do narzędzi ręcznych], Ściernice [narzędzia ręczne], Kamienie szlifierskie, Narzędzia szlifierskie, obsługiwane ręcznie, Pasy do narzędzi, Pasy na narzędzia, Szczotki druciane [narzędzia ręczne], Szczotki stalowe
[narzędzia obsługiwane ręcznie], Dyski z włókna wulkanizowanego [narzędzia obsługiwane ręcznie], Szmerglowe tarcze ścierne, Tarcze do polerowania [narzędzia obsługiwane
ręcznie], Tarcze ścierne [części do narzędzi ręcznych], Tarcze
szlifierskie do noży i ostrzy, Tarcze szlifierskie do użytku wraz
z narzędziami ręcznymi, Tarcze szlifierskie [toczaki], narzędzia ręczne, Tarcze ścierne [narzędzia obsługiwane ręcznie],
Tarcze ścierne (narzędzia ręczne), Tarcze ścierne do użytku
z narzędziami ręcznymi, Brzeszczoty do pił [części narzędzi
ręcznych], Brzeszczoty do pił ręcznych, Strugi [narzędzia
ręczne], Strugi kątniki, Strugi do drewna [narzędzia ręczne],
Strugi wręgowniki [narzędzia ręczne], Strugi, Noże, narzędzia ręczne, Noże strugarskie [obsługiwane ręcznie], Ostrza
[noże] do strugów, Piły [narzędzia ręczne], Piły ręczne, Ostrza
do piły poprzecznej, Piły wzdłużne, Piły [ręcznie obsługiwane], Wiertarki [narzędzia ręczne], Wiertła do wiertarek ręcznych, Uchwyty do wiertarek [części narzędzi obsługiwanych
ręcznie], Akcesoria polerskie, Narzędzia ścierne, 12 Wyciągi
narciarskie, Wyciągi krzesełkowe, Instalacje transportujące
[wyciągi narciarskie].

Nr ZT21/2022

541791
(220) 2022 04 07
LCL HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zielona Góra
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LCL HOLDING

(210)
(731)

(531) 24.15.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 39 Transport, logistyka transportu, pojazdy wypożyczenie, doręczanie paczek przez kuriera, dostarczanie
pojazdów, dostarczanie towarów, dzierżawa magazynów,
dzierżawa samochodów ciężarowych, holowanie, magazynowanie, organizowanie rozładunku towarów, pakowanie,
usługi wynajmu związane z transportem i magazynowaniem.
541793
(220) 2022 04 08
DQFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Dr Vitaldo
(510), (511) 5 Produkty farmaceutyczne, Suplementy diety, Substancje dietetyczne do celów leczniczych, Odżywki
wzmacniające do celów leczniczych, Preparaty z witaminami
do celów leczniczych, Preparaty wspomagające leczenie.
(210)
(731)

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

541807
(220) 2022 04 08
JAREX PTASZEK SPÓŁKA JAWNA, Stężyca
(znak słowno-graficzny)
AG ADAGIO CONCEPT STORE

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 25 Bielizna osobista, biustonosze, biustonosze
samonośne, boa na szyję, body [bielizna], bokserki, botki, buty sportowe, buty sznurowane, buty za kostkę, buty
za kostkę, chustki na głowę, kapelusze, czapki [nakrycia głowy], czepki kąpielowe, etole [futra], fulary [ozdobne krawaty], gabardyna [odzież], garnitury, gorsety, gorsety [bielizna
damska], halki [bielizna], halki, półhalki, kamizelki, kapelusze
papierowe [odzież], kaptury [odzież], kąpielówki, kombinezony [odzież], kostiumy kąpielowe, koszule, koszule i koszulki z krótkimi rękawami, koszulki typu rashguard do sportów
wodnych, chroniące przed promieniowaniem UV, krawaty,
krótkie haleczki na ramiączkach, kurtki [odzież], kurtki z kapturem chroniące przed zimnem i wiatrem, legginsy, majtki
damskie i dziecięce, maseczki na twarz (odzież), nie do celów medycznych lub sanitarnych, maski na oczy do spania,
mufki [odzież], nakrycia głowy, narzutki na ramiona, obuwie
gimnastyczne i obuwie plażowe, ocieplacze, odzież gotowa, odzież gimnastyczna, odzież dla rowerzystów, odzież
z imitacji skóry, odzież z lateksu, okrycia wierzchnie, opaski
na głowę, odzież haftowana, palta, pantofle domowe, pantofle kąpielowe, paski [odzież], pelerynki, pikowane kurtki
[odzież], piżamy, płaszcze kąpielowe, podkoszulki sportowe,
podkoszulki bez rękawów, podwiązki, poncza, pończochy,
pulowery, rajstopy, rękawiczki, sari, sandały, sandały kąpielo-

Nr ZT21/2022
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we, skarpetki, spódnice, spódnico-spodenki, stroje plażowe,
stroje przeciwdeszczowe, sukienka na szelkach do noszenia
na bluzkę, swetry, szale, szaliki, szarfy do ubrania, szlafroki,
trykoty [ubrania], woalki, welony [odzież], wyroby pończosznicze, 35 Usługi sprzedaży detalicznej związane ze sprzedażą
odzieży i dodatków odzieżowych, Zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, Zgrupowanie na rzecz osób trzecich
rożnych towarów pozwalające nabywcy wygodnie je oglądać i kupować w sklepach z gotową odzieżą damską i dodatkami do niej, Administrowanie programami lojalności konsumenta, dekoracja wystaw sklepowych, marketing ukierunkowany, organizacja pokazów mody i towarów w celach promocyjnych, produkcja filmów reklamowych, reklama online
za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama zewnętrzna,
pocztowa, radiowa, telewizyjna, uaktualnianie materiałów
reklamowych, udostępnianie informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej, wystawy
w celach handlowych lub reklamowych, prowadzenie sklepu/hurtowni związane z konfekcjonowaniem odzieży.

35

syłkowej, obejmującej następujący zakres towarów niemetalowych: materiały budowlane, konstrukcyjne elementy
dla budownictwa, profile i kształtowniki dla budownictwa,
elementy wykończeniowe budowlane, listwy dekoracyjne, listwy wykończeniowe naroży ścian, drzwi, systemy
drzwi przesuwnych, futryny i ościeżnice drzwiowe, płyty
drzwiowe, drzwi harmonijkowe, nadproża, żaluzje, 37 Instalowanie drzwi i okien, Instalowanie, naprawa i konserwacja systemów drzwi przesuwnych, Deweloperskie usługi
budowlane, Usługi wykonywania budynków pod wynajem
lub sprzedaż (deweloperstwo), Nadzór budowlany, Naprawy budowlane.
(210)
(731)
(540)
(540)

541812
(220) 2022 04 08
FLUDERSKA PAULINA, Pabianice
(znak słowno-graficzny)
iw INNA WIZJA

541811
(220) 2022 04 08
LEON WITAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Będzin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) green door by Leon
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.07.99
(510), (511) 6 Metalowe materiały konstrukcyjne, ogniotrwałe, Konstrukcje metalowe, Gzymsy metalowe, Okucia
stosowane w budownictwie, metalowe, Kątowniki stalowe, Profile i kształtowniki metalowe, Metalowe listwy wykończeniowe naroży zewnętrznych i wewnętrznych ścian,
Metalowe listwy dylatacyjne, Drzwi metalowe, Metalowe
systemy drzwi przesuwnych, Płyty do drzwi Drzwi metalowe, Futryny do drzwi metalowe, Odrzwia metalowe,
Okucia do drzwi metalowe, Ościeżnice metalowe, Progi
metalowe, Prowadnice do drzwi przesuwnych [z metalu],
Okna metalowe, Okucia metalowe do okien, Rolki, prowadnice do okien przesuwnych, Żaluzje metalowe, 19 Konstrukcyjne elementy niemetalowe dla budownictwa, Profile niemetalowe dla budownictwa, Profile i kształtowniki
z tworzyw sztucznych i drewna, Elementy wykończeniowe budowlane niemetalowe, Kształtowniki niemetalowe,
Listwy niemetalowe, Niemetalowe listwy dekoracyjne,
Niemetalowe listwy dylatacyjne, Niemetalowe listwy wykończeniowe naroży zewnętrznych i wewnętrznych ścian,
Drzwi niemetalowe, Niemetalowe systemy drzwi przesuwnych, Niemetalowe futryny drzwiowe, Ościeżnice drzwiowe niemetalowe, Płyty drzwiowe niemetalowe, Niemetalowe drzwi harmonijkowe, Nadproża niemetalowe, Żaluzje
niemetalowe, 35 Prowadzenie hurtowni i sklepów polegające na oferowaniu sprzedaży detalicznej i hurtowej oraz
sprzedaży przez Internet i sprzedaży wysyłkowej, obejmującej następujący zakres towarów metalowych: materiały
budowlane, gzymsy, okucia stosowane w budownictwie,
kątowniki stalowe, kształtowniki, listwy wykończeniowe
naroży ścian, drzwi, systemy drzwi przesuwnych, futryny
do drzwi, odrzwia, ościeżnice, progi, prowadnice do drzwi
przesuwnych, okna, okucia do okien, rolki, prowadnice
do okien przesuwnych, żaluzje, Prowadzenie hurtowni
i sklepów polegające na oferowaniu sprzedaży detalicznej
i hurtowej oraz sprzedaży przez Internet i sprzedaży wy-

(531) 27.05.01, 26.01.18, 26.01.21
(510), (511) 42 Projektowanie dekoracji wnętrz, Projektowanie domów, Projektowanie wnętrz budynków, Projekty
architektoniczne w zakresie dekoracji ścian zewnętrznych,
Wspomagane komputerowo usługi projektowe związane
z architekturą, Usługi w zakresie wspomaganego komputerem projektowania technicznego, Usługi w zakresie wspomaganego komputerem projektowania i rysunku technicznego, Usługi w zakresie projektowania wnętrz oraz usługi informacyjne i doradcze w tym zakresie, Usługi w zakresie projektowania budynków, Usługi w zakresie projektowania wystroju wnętrz domowych, Usługi w zakresie projektowania
domów, Usługi w zakresie projektowania wnętrz dla branży
detalicznej, Usługi w zakresie architektury i projektowania
wnętrz, Usługi projektowania wspomaganego komputerowo w zakresie projektów budowlanych, Usługi projektowania wnętrz uwzględniające zasady feng shui, Usługi projektowania wnętrz budynków, Usługi projektowania w zakresie
umeblowania, Usługi projektowania dotyczące architektury,
Usługi projektowania mebli, Usługi konsultacyjne w zakresie projektowania wnętrz, Usługi konsultacyjne w zakresie
projektowania, Usługi projektowania architektonicznego,
Usługi architektoniczne w zakresie projektowania budynków
komercyjnych, Usługi architektoniczne w zakresie projektowania budynków przemysłowych, Usługi architektoniczne
w zakresie projektowania obiektów biurowych, Świadczenie
usług w zakresie projektowania wnętrz budynków, Projektowanie umeblowania, Projektowanie wizualne, Projektowanie
wnętrz komercyjnych, Projektowanie wystroju wnętrz sklepów, Projektowanie restauracji, Projektowanie rozmieszczenia mebli biurowych, Projektowanie rozmieszczenia biur,
Projektowanie sklepów, Projektowanie mebli, Projektowanie
mebli biurowych, Projektowanie architektoniczne w zakresie
planowania miasta, Projektowanie architektoniczne dekoracji wnętrz, Projektowanie budowlane, Projektowanie budynków, Planowanie [projektowanie] budynków, Planowanie
projektu, Planowanie przestrzenne [projektowanie] wnętrz,
Dostarczanie informacji w dziedzinie projektowania architektonicznego za pośrednictwem strony internetowej.
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541816
(220) 2022 04 08
LEON WITAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Będzin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) glass door by Leon

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.13.25
(510), (511) 6 Metalowe materiały konstrukcyjne, ogniotrwałe, Konstrukcje metalowe, Gzymsy metalowe, Okucia
stosowane w budownictwie, metalowe, Kątowniki stalowe, Profile i kształtowniki metalowe, Metalowe listwy wykończeniowe naroży zewnętrznych i wewnętrznych ścian,
Metalowe listwy dylatacyjne, Drzwi metalowe, Metalowe
systemy drzwi przesuwnych, Drzwi (płyty do -) metalowe,
Futryny do drzwi metalowe, Odrzwia metalowe, Okucia
do drzwi metalowe, Ościeżnice metalowe, Progi metalowe, Prowadnice do drzwi przesuwnych [z metalu], Okna
metalowe, Okucia metalowe do okien, Rolki, prowadnice
do okien przesuwnych, Żaluzje metalowe, 19 Konstrukcyjne elementy niemetalowe dla budownictwa, Profile niemetalowe dla budownictwa, Profile i kształtowniki z tworzyw sztucznych i drewna, Elementy wykończeniowe budowlane niemetalowe, Kształtowniki niemetalowe, Listwy
niemetalowe, Niemetalowe listwy dekoracyjne, Niemetalowe listwy dylatacyjne, Niemetalowe listwy wykończeniowe naroży zewnętrznych i wewnętrznych ścian, Drzwi
niemetalowe, Niemetalowe systemy drzwi przesuwnych,
Niemetalowe futryny drzwiowe, Drzwiowe (ościeżnice -)
niemetalowe, Drzwiowe (płyty -) niemetalowe, Niemetalowe drzwi harmonijkowe, Nadproża niemetalowe, Żaluzje
niemetalowe, 35 Prowadzenie hurtowni i sklepów polegające na oferowaniu sprzedaży detalicznej i hurtowej oraz
sprzedaży przez Internet i sprzedaży wysyłkowej, obejmującej następujący zakres towarów metalowych: materiały
budowlane, gzymsy, okucia stosowane w budownictwie,
kątowniki stalowe, kształtowniki, listwy wykończeniowe
naroży ścian, drzwi, systemy drzwi przesuwnych, futryny
do drzwi, odrzwia, ościeżnice, progi, prowadnice do drzwi
przesuwnych, okna, okucia do okien, rolki, prowadnice
do okien przesuwnych, żaluzje, Prowadzenie hurtowni
i sklepów polegające na oferowaniu sprzedaży detalicznej
i hurtowej oraz sprzedaży przez Internet i sprzedaży wysyłkowej, obejmującej następujący zakres towarów niemetalowych: materiały budowlane, konstrukcyjne elementy
dla budownictwa, profile i kształtowniki dla budownictwa,
elementy wykończeniowe budowlane, listwy dekoracyjne, listwy wykończeniowe naroży ścian, drzwi, systemy
drzwi przesuwnych, futryny i ościeżnice drzwiowe, płyty
drzwiowe, drzwi harmonijkowe, nadproża, żaluzje, 37 Instalowanie drzwi i okien, Instalowanie, naprawa i konserwacja systemów drzwi przesuwnych, Deweloperskie usługi
budowlane, Usługi wykonywania budynków pod wynajem
lub sprzedaż (deweloperstwo), Nadzór budowlany, Naprawy budowlane.
(210) 541821
(220) 2022 04 09
(731) MŁYŃCZAK ADAM, Częstochowa
(540) (znak słowno-graficzny)

Nr ZT21/2022

(540) OXYTER

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.04.02, 26.04.04, 26.04.19
(510), (511) 10 Hiperbaryczne komory tlenowe do celów
medycznych, Medyczne komory ciśnieniowe, Urządzenia
do hiperbarycznego leczenia kończyn.
541822
(220) 2022 04 09
MADAMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) MADAMAR
(510), (511) 3 Kosmetyki i środki kosmetyczne do mycia
oraz pielęgnacji ciała, twarzy i włosów, w tym kosmetyki
i środki kosmetyczne ze składników naturalnych oraz wegańskie, Kremy do ciała, kremy do twarzy, kosmetyki do mycia i pielęgnacji włosów, szampony, Mydła, płyny do mycia,
Dezodoranty, Maseczki kosmetyczne, Kosmetyki perfumowane, Mleczka i olejki do celów kosmetycznych, serum i hydrolaty do celów kosmetycznych, Środki do czyszczenia
i pielęgnacji zębów, Perfumy i wody toaletowe, Kosmetyki
upiększające, Kosmetyki do makijażu, w tym ze składników
naturalnych oraz wegańskie, Kosmetyki do zmywania makijażu, oczyszczania skóry twarzy, Środki czyszczące i piorące,
w tym ze składników naturalnych, 5 Suplementy diety, Preparaty farmaceutyczne, Dietetyczne preparaty żywnościowe przystosowane do celów medycznych, Odchudzanie
[preparaty medyczne do -], Preparaty diagnostyczne, Preparaty dermatologiczne, Preparaty chemiczno-farmaceutyczne, Preparaty chemiczne do celów farmaceutycznych, Preparaty diagnostyczne do celów medycznych, Preparaty
dietetyczne do użytku medycznego, Preparaty dietetyczne
i odżywcze, Preparaty do pielęgnacji skóry do celów medycznych, Preparaty farmaceutyczne do zapobiegania chorobom układu oddechowego, Preparaty farmaceutyczne
do zapobiegania chorobom układu nerwowego, Preparaty
farmaceutyczne stosowane w zapobieganiu zaburzeniom
układu mięśniowo-szkieletowego, Preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji włosów, Preparaty farmaceutyczne do leczenia artretyzmu, Preparaty farmaceutyczne do leczenia
chorób układu szkieletowego, preparaty farmaceutyczne
do leczenia hipoglikemii, Preparaty farmaceutyczne do zapobiegania osteoporozie, Preparaty farmaceutyczne do leczenia chorób wirusowych, Suplementy prebiotyczne, Probiotyki (suplementy), Suplementy ziołowe, Mineralne suplementy diety, Białkowe suplementy diety, Suplementy diety
dla niemowląt, Suplementy dietetyczne i odżywcze, Batony
zawierające suplementy odżywcze, Suplementy diety
w płynie, Suplementy odżywcze w płynie, Suplementy diety dla sportowców, Suplementy ziołowe w płynie, Suplementy diety składające się z aminokwasów, Suplementy
diety o działaniu kosmetycznym, Suplementy diety dla ludzi
nieprzeznaczone do celów leczniczych, Suplementy diety
poprawiające kondycję i wytrzymałość, Suplementy diety
składające się z witamin, Ziołowe suplementy diety dla osób
o szczególnych wymaganiach dietetycznych, Suplementy
wzmacniające zawierające preparaty parafarmaceutyczne
(210)
(731)
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stosowane profilaktycznie i dla rekonwalescentów, Preparaty witaminowe i mineralne, Dietetyczna żywność przystosowana dla niemowląt, Żywność dietetyczna do celów leczniczych, Suplementy diety do kontroli cholesterolu, Preparaty lecznicze na obniżenie cholesterolu, Suplementy diety
o działaniu uspokajającym, Preparaty lecznicze uspokajające, Suplementy diety na poprawę odporności, Preparaty
lecznicze na poprawę odporności, Suplementy diety wspomagające pracę serca i układu krwionośnego, Preparaty
lecznicze wspomagające pracę serca i układu krwionośnego, Suplementy diety wspomagające układ trawienny, kostny, nerwowy i mięśniowy, Preparaty lecznicze wspomagające układ trawienny, kostny, nerwowy i mięśniowy, Suplementy diety wzmacniające skórę, włosy i paznokcie, Preparaty lecznicze wzmacniające skórę, włosy i paznokcie, Suplementy diety dla kobiet w ciąży, Preparaty lecznicze dla kobiet w ciąży, Preparaty lecznicze dla niemowląt i dzieci,
Żywność dla niemowląt, Preparaty lecznicze wzbogacane
minerałami lub witaminami, Suplementy wzbogacane minerałami lub witaminami, Żywność dietetyczna, żywność
dietetyczna z odżywkami wzmacniającymi stosowanymi
profilaktycznie i dla rekonwalescentów, Dodatki odżywcze,
Mineralne suplementy odżywcze, Odżywcze mieszanki
do picia do stosowania jako zamienniki posiłków, Dietetyczne napoje przystosowane do celów medycznych, Herbata
ziołowa [napoje lecznicze], Lecznicze napoje mineralne, Napoje dietetyczne do celów leczniczych dla niemowląt, Napoje dla niemowląt, Napoje wzbogacone witaminami
do celów medycznych, Lecznicze środki higieniczne i kosmetyczne do leczenia i pielęgnacji skóry ciała i twarzy
a także rąk, paznokci i włosów, Kremy, balsamy, emulsje, żele,
lotiony o charakterze leczniczym, 35 Sprzedaż w sklepach
stacjonarnych oraz przez Internet a także import i eksport
suplementów diety, preparatów farmaceutycznych, dietetycznych preparatów żywnościowych przystosowanych
do celów medycznych, preparatów medycznych do odchudzania, preparatów diagnostycznych, preparatów dermatologicznych, preparatów chemiczno-farmaceutycznych, preparatów chemicznych do celów farmaceutycznych, preparatów diagnostycznych do celów medycznych, preparatów
dietetycznych do użytku medycznego, preparatów dietetycznych i odżywczych, preparatów do pielęgnacji skóry
do celów medycznych, Sprzedaż w sklepach stacjonarnych
oraz przez Internet a także import i eksport preparatów farmaceutycznych do zapobiegania chorobom układu oddechowego, preparatów farmaceutycznych do zapobiegania
chorobom układu nerwowego, preparatów farmaceutycznych stosowanych w zapobieganiu zaburzeniom układu
mięśniowo-szkieletowego, preparatów farmaceutycznych
do pielęgnacji włosów, preparatów farmaceutycznych
do leczenia artretyzmu, preparatów farmaceutycznych
do leczenia chorób układu szkieletowego, preparatów farmaceutycznych do leczenia hipoglikemii, preparatów farmaceutycznych do zapobiegania osteoporozie, preparatów
farmaceutycznych do leczenia chorób wirusowych, Sprzedaż w sklepach stacjonarnych oraz przez Internet a także
import i eksport suplementów prebiotycznych, probiotyków (suplementów), suplementów ziołowych, mineralnych
suplementów diety, białkowych suplementów diety, suplementów diety dla niemowląt, suplementów dietetycznych
i odżywczych, batonów zawierających suplementy odżywcze, suplementów diety w płynie, suplementów odżywczych w płynie, suplementów diety dla sportowców, suplementów ziołowych w płynie, suplementów diety składających się z aminokwasów, suplementów diety o działaniu
kosmetycznym, suplementów diety dla ludzi nieprzeznaczonych do celów leczniczych, suplementów diety popra-
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wiających kondycję i wytrzymałość, suplementów diety
składających się z witamin, Sprzedaż w sklepach stacjonarnych oraz przez Internet a także import i eksport ziołowych
suplementów diety dla osób o szczególnych wymaganiach
dietetycznych, suplementów wzmacniających zawierających preparaty parafarmaceutycznych stosowane profilaktycznie i dla rekonwalescentów, preparatów witaminowych
i mineralnych, dietetycznej żywności przystosowanej dla
niemowląt, żywności dietetycznej do celów leczniczych, suplementów diety do kontroli cholesterolu, preparatów leczniczych na obniżenie cholesterolu, suplementów diety
o działaniu uspokajającym, preparatów leczniczych uspokajających, Sprzedaż w sklepach stacjonarnych oraz przez Internet a także import i eksport suplementów diety na poprawę odporności, preparatów leczniczych na poprawę
odporności, suplementów diety wspomagających pracę
serca i układu krwionośnego, preparatów leczniczych
wspomagających pracę serca i układu krwionośnego, suplementów diety wspomagających układ trawienny, kostny,
nerwowy i mięśniowy, preparatów leczniczych wspomagających układ trawienny, kostny, nerwowy i mięśniowy, suplementów diety wzmacniających skórę, włosy i paznokcie,
preparatów leczniczych wzmacniających skórę, włosy i paznokcie, Sprzedaż w sklepach stacjonarnych oraz przez Internet a także import i eksport suplementów diety dla kobiet w ciąży, preparatów leczniczych dla kobiet w ciąży,
preparatów leczniczych dla niemowląt i dzieci, żywności dla
niemowląt, preparatów leczniczych wzbogacanych minerałami lub witaminami, suplementów wzbogacanych minerałami lub witaminami, żywności dietetycznej, żywności dietetycznej z odżywkami wzmacniającymi stosowanymi profilaktycznie i dla rekonwalescentów, dodatków odżywczych,
mineralnych suplementów odżywczych, odżywczych mieszanek do picia do stosowania jako zamienniki posiłków,
dietetycznych napojów przystosowanych do celów medycznych, herbaty ziołowej [napojów leczniczych], leczniczych napojów mineralnych, napojów dietetycznych do celów leczniczych dla niemowląt, napojów dla niemowląt,
napojów wzbogaconych witaminami do celów medycznych, leczniczych środków higienicznych i kosmetycznych
do leczenia i pielęgnacji skóry ciała i twarzy a także rąk, paznokci i włosów, kremów, balsamów, emulsji, żeli, lotionów
o charakterze leczniczym, Sprzedaż w sklepach stacjonarnych oraz przez Internet a także import i eksport kosmetyków i środków kosmetycznych do mycia oraz pielęgnacji
ciała, twarzy i włosów, w tym kosmetyków i środków kosmetycznych ze składników naturalnych oraz wegańskich, kremów do ciała, kremów do twarzy, kosmetyków do mycia
i pielęgnacji włosów, szamponów, mydeł, płynów do mycia,
dezodorantów, maseczek kosmetycznych, kosmetyków
perfumowanych, mleczek i olejków do celów kosmetycznych, serum i hydrolatów do celów kosmetycznych, środków do czyszczenia i pielęgnacji zębów, perfum i wód toaletowych, kosmetyków upiększających, kosmetyków
do makijażu, w tym ze składników naturalnych oraz wegańskich, kosmetyków do zmywania makijażu, oczyszczania
skóry twarzy, środków czyszczących i piorących, w tym
ze składników naturalnych, Sprzedaż w sklepach stacjonarnych oraz przez Internet a także import i eksport urządzeń
medycznych i przyborów medycznych, Usługi promocji i reklamy, Usługi doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej oraz importu i eksportu.
(210) 541828
(220) 2022 04 11
(731) ED RED SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)

38

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

(540) EdRED MADE IN RESTAURANT

(531) 27.05.01, 27.05.17
(510), (511) 29 Mięso i wędliny, Mięso i wyroby mięsne,
Mięso gotowe do spożycia, Mięso konserwowane, Mięso
w puszce, konserwy, Konserwy mięsne, Przyrządzone mięso
konserwowe w puszce, Mięso gotowane, Paczkowane mięso,
Gotowe posiłki z mięsa (mięso jako główny składnik), Ekstrakty mięsne, Gotowe posiłki z drobiu (drób jako główny składnik), Gotowe posiłki gotowane składające się całkowicie lub
głównie z drobiu, Zapakowane zestawy obiadowe składające się głównie z dziczyzny, Zapakowane zestawy obiadowe
składające się głównie z owoców morza, Konserwy drobiowe, Warzywa gotowane, Warzywa preparowane, Warzywa
marynowane, Konserwowane warzywa, Krojone warzywa,
Warzywa w puszkach, Warzywa w słoikach, Warzywa konserwowane (w oleju), Zagęszczone sosy pomidorowe, Zupy,
Zupy błyskawiczne, Zupy bisque, Błyskawiczne zupy miso,
Zupy z makaronem, Zupy w puszkach, Wstępnie ugotowana zupa, Koncentraty zup, Składniki do sporządzania zup,
Ekstrakty do zup, Przetwory do zup jarzynowych, 30 Mięso
z warzywami w cieście (pot pie), Zapakowane zestawy obiadowe składające się głównie z ryżu, ale zawierające również
mięso, ryby lub warzywa, Mięsne sosy, Sosy, Gotowe sosy,
Sosy sałatkowe, Sosy pikantne, Sosy zagęszczone, Sosy pomidorowe, Sosy na bazie pomidorów, Sosy curry, Sosy ziołowe, Sosy grzybowe, Sosy w puszkach, Sosy do makaronów,
Sosy do ryżu, Sosy do kurczaka, Przeciery warzywne (sosy),
Sosy do gotowania, Sosy zawierające orzechy, Pasty warzywne (sosy), Dodatki smakowe do zup, Zupa z czerwonej
fasoli (patjuk), Makarony do zup, 35 Usługi prowadzenia sklepu detalicznego, usługi prowadzenia hurtowni, oferowanie
do sprzedaży w ramach sklepu internetowego oraz prowadzenie sprzedaży wysyłkowej obejmującej: mięso i wędliny,
mięso i wyroby mięsne, mięso gotowe do spożycia, mięso
konserwowane, mięso w puszce, konserwy, konserwy mięsne, przyrządzone mięso konserwowe w puszce, mięso gotowane, paczkowane mięso, gotowe posiłki z mięsa (mięso
jako główny składnik), ekstrakty mięsne, gotowe posiłki z drobiu (drób jako główny składnik), gotowe posiłki gotowane
składające się całkowicie lub głównie z drobiu, zapakowane
zestawy obiadowe składające się głównie z dziczyzny, zapakowane zestawy obiadowe składające się głównie z owoców
morza, konserwy drobiowe, warzywa gotowane, warzywa
preparowane, warzywa marynowane, konserwowane warzywa, krojone warzywa, warzywa w puszkach, warzywa
w słoikach, warzywa konserwowane (w oleju), zagęszczone
sosy pomidorowe, zupy, zupy błyskawiczne, zupy bisque,
błyskawiczne zupy miso, zupy z makaronem, zupy w puszkach, wstępnie ugotowana zupa, koncentraty zup, składniki
do sporządzania zup, ekstrakty do zup, przetwory do zup
jarzynowych, mięso z warzywami w cieście (pot pie), zapakowane zestawy obiadowe składające się głównie z ryżu,
ale zawierające również mięso, ryby lub warzywa, mięsne
sosy, sosy, gotowe sosy, sosy sałatkowe, sosy pikantne, sosy
zagęszczone, sosy pomidorowe, sosy na bazie pomidorów,
sosy curry, sosy ziołowe, sosy grzybowe, sosy w puszkach,
sosy do makaronów, sosy do ryżu, sosy do kurczaka, przeciery warzywne (sosy), sosy do gotowania, sosy zawierające
orzechy, pasty warzywne (sosy), dodatki smakowe do zup,
zupa z czerwonej fasoli (patjuk), makarony do zup.

Nr ZT21/2022

541863
(220) 2022 04 11
EDUMEDICAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rogówko
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) edumedical
(210)
(731)

(531)

27.05.01, 27.05.17, 29.01.12, 26.11.01, 26.11.08, 26.11.09,
05.05.20, 26.13.25
(510), (511) 3 Kosmetyki, produkty kosmetyczne, do pielęgnacji ciała, higieny, aromatoterapii, masażu, 35 Usługi sprzedaży artykułów kosmetycznych i pielęgnacyjnych, preparatów i produktów medycznych, wyrobów farmaceutycznych
i medycznych, 41 Usługi szkoleniowe w zakresie medycyny
estetycznej, kosmetologii, fryzjerstwa, poprawy wyglądu,
zdrowia i kondycji fizycznej, organizowanie i prowadzenie:
konferencji, targów, seminariów, 44 Usługi medycyny estetycznej, usługi medyczne i kosmetyczne, w tym: chirurgia
kosmetyczna, Chirurgia plastyczna, usługi medyczne w zakresie leczenia skóry, Usługi w zakresie higieny i pielęgnacji
urody, Usługi w zakresie pielęgnacji twarzy, Usługi w zakresie
pielęgnacji skóry, Zabiegi medyczne i kosmetyczne na ciało,
twarz i włosy.
(210)
(731)
(540)
(540)

541875
(220) 2022 04 11
FARAT MAGDALENA, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
daj spokój

(531) 27.05.01, 04.05.21
(510), (511) 44 Usługi w zakresie medytacji.
541881
(220) 2022 04 11
ALTENBERG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ALTBUCH
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 27.05.17, 27.05.21, 29.01.12
(510), (511) 9 Aplikacje komputerowe do pobrania, Audiowizualne urządzenia dydaktyczne [do nauczania], Czytniki
[sprzęt do przetwarzania danych], Czytniki kodów kreskowych, Czytniki książek cyfrowych, Dalekopisy, Dyktafony, Dynamometry [siłomierze], Dyski kompaktowe [CD-ROM-y],
Dyski magnetyczne, Dyski obliczeniowe, Dyski optyczne,
Dyskietki, Dzwonki do pobierania do telefonów komórko-
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wych, Ekrany [fotografia], Ekrany fluoryzujące, Ekrany projekcyjne, Ekrany wideo, Elektroniczne partytury, do pobrania,
Elektroniczne pióra [ekranopisy], Elektroniczne tablice wyświetlające, Elektroniczne terminarze osobiste, Elektroniczne
tłumacze kieszonkowe, Elektryczne i elektroniczne urządzenia modyfikujące dźwięk [efekty] do Instrumentów muzycznych, Emotikony do pobrania na telefony komórkowe, Etui
na okulary, Etui na smartfony, Film kinematograficzny, naświetlony, Filmy [błony] naświetlone, Filmy rysunkowe animowane, Filtry do użytku w fotografii, Filtry promieni ultrafioletowych do fotografii, Folie ochronne dostosowane
do smartfonów, Folie ochronne przystosowane do ekranów
komputerowych, Fotokopiarki, Fotometry, Futerały na przyrządy i aparaturę fotograficzną, Głośniki, Grafika do pobrania
do telefonów komórkowych, Hologramy, Interaktywne tablice elektroniczne, Interaktywne terminale z ekranami dotykowymi, Interfejsy audio, Interfejsy komputerowe, Kalkulatory,
Kalkulatory kieszonkowe, Kamery wideo, Kartridże z grami
wideo, Karty inteligentne [karty z układem scalonym], Karty
pamięci do urządzeń do gier wideo, Kasety wideo, Kijki
do robienia sobie zdjęć (selfie) (monopody ręczne), Klawiatury komputerowe, Kodery magnetyczne, Kodowane karty
magnetyczne, Kolektory elektryczne, Komputery, Komputery cienki klient, Komputery do noszenia na ciele lub w ubraniach, Komputery kieszonkowe [PDA], Komputery przenośne
[podręczne], Korektory graficzne [urządzenia audio], Kuwety
fotograficzne, Lampy błyskowe [fotografia], Lampy błyskowe
do aparatów fotograficznych, Lampy ciemniowe [fotografia],
Magnetofony, Magnetowidy, Magnetyczne nośniki danych,
Mierniki sygnału satelitarnego, Mikrofony, Mikrometry, Mikroprocesory, Miksery audio, Modemy, Monitory [programy
komputerowe], Monitory [sprzęt komputerowy], Monitory
wyświetlające wideo do noszenia na ciele lub w ubraniach,
Myszy [sprzęt do przetwarzania danych], Naboje na tusz, nienapełnione, do drukarek i fotokopiarek, Nadajniki [telekomunikacja], Nadajniki sygnałów elektronicznych, Napędy dysków do komputera, Nauszniki do słuchawek, Neony reklamowe, Nośniki do rejestracji dźwięku, Nośniki płyt ciemniowych
[fotografia], Numeryczne wyświetlacze elektroniczne, Obiektywy do selfie, Obiektywy powiększające, Obudowy głośników, Odbiorniki audiowizualne, Odbiorniki radiotelefoniczne, Odbiorniki radiotelegraficzne, Odtwarzacze kaset, Odtwarzacze płyt DVD, Odtwarzacze płyt fonograficznych,
Odtwarzacze płyt kompaktowych, Okulary 3D, Okulary inteligentne, Oprogramowanie gier, Oprogramowanie gier komputerowych do pobrania, Oprogramowanie komputerowych wygaszaczy ekranu, nagrane lub do pobrania, Optyczne czytniki znaków, Optyczne nośniki danych, Osobiste urządzenia stereofoniczne, Palmtopy, Pamięci komputerowe, Pamięci zewnętrzne USB, Paski do telefonów komórkowych,
Platformy oprogramowania komputerowego, nagrane lub
do pobrania, Pliki muzyczne do pobierania, Płyty gramofonowe, Płyty kompaktowe [audio-wideo], Podkładki pod myszy komputerowe, Podpórki pod nadgarstki do użytku
z komputerem, Podręczne słowniki elektroniczne, Pokrowce
do komputerów kieszonkowych [PDA], Pokrowce do tabletów, Pokrowce na laptopy, Pokrowce na smartfony, Programy
komputerowe do pobrania, Programy komputerowe nagrane, Programy sterujące komputerowe, nagrane, Projektory,
Przenośne odtwarzacze multimedialne, Przezrocza [fotografia], Przysłony [fotografia], Publikacje elektroniczne, do pobrania, Radia [odbiorniki radiowe], Radia samochodowe, Ramiona gramofonowe, Ramki do przezroczy, Rastry do fotograwiury, Regulatory świateł scenicznych, Roboty edukacyjne, Roboty humanoidalne wyposażone w sztuczną inteligencję, Skanery [urządzenia do przetwarzania danych], Słuchawki [zakładane na głowę], Smartfony, Sprzęgacze aku-
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styczne, Sprzęt komputerowy, Sprzęt peryferyjny do komputerów, Stacje taśm magnetycznych dla komputerów, Statywy
do aparatów fotograficznych, Stereoskopy, Stroboskopy,
Subwoofery, Suszarki do klisz [fotografia], Suszarki fotograficzne, Szpule [fotografia], Tablety, Tarcze odblaskowe noszone na ubraniu w celu zapobiegania wypadkom drogowym,
Taśmy do czyszczenia głowic [nagrywanie], Taśmy do rejestracji dźwięku, Taśmy magnetyczne, Telefoniczne urządzenia nadawcze, Telefony, Telefony bezprzewodowe, Telefony
komórkowe, Telegrafy [urządzenia], Telepromptery [wyświetlacze tekstów], Tokeny bezpieczeństwa [urządzenia szyfrujące], Torby do noszenia komputerów, Tuby do głośników,
Urządzenia do cięcia filmów, Urządzenia do czyszczenia płyt
fonograficznych, Urządzenia do fakturowania, Urządzenia
do fototelegrafii, Urządzenia do głosowania, Urządzenia
do komunikacji wewnętrznej, Urządzenia do montażu filmów kinematograficznych, Urządzenia do nabłyszczania odbitek fotograficznych, Urządzenia do nauczania, Urządzenia
do odmagnesowywania taśm magnetycznych, Urządzenia
do odtwarzania dźwięku, Urządzenia do powiększania [fotografia], Urządzenia do projekcji wirtualnych klawiatur, Urządzenia do przetwarzania danych, Urządzenia do rejestrowania dźwięku, Urządzenia do stereoskopii, Urządzenia do suszenia odbitek fotograficznych, Urządzenia do światłokopii,
Urządzenia do transmisji dźwięku, Urządzenia do wymiany
igieł gramofonowych, Urządzenia kadrujące do przezroczy
fotograficznych, Urządzenia kinematograficzne, Urządzenia
monitorujące, inne niż do celów medycznych, Urządzenia
PDA, Urządzenia telewizyjne, Urządzenia testujące, inne niż
do celów medycznych, Urządzenia zdalnego sterowania,
Walkie-talkie, Wyzwalacze migawki [fotografia], Wzmacniacze, Zegarki inteligentne, Zestawy do korzystania z telefonu
bez użycia rąk, Zestawy na głowę do rzeczywistości wirtualnej, Zmieniacze automatyczne [jukebox] do komputerów,
Znaki cyfrowe, 16 Adresarki, Afisze, plakaty, Afisze, plakaty
z papieru lub kartonu, Aktówki [artykuły biurowe], Akwaforty
[grafika], Akwarele, Albumy do wklejania, Almanachy [roczniki], Aparaty do wykonywania winiet, Arkusze celulozy regenerowanej do owijania, Arkusze z nutami w formie drukowanej, Arkusze z wiskozy do zawijania, Artykuły biurowe [z wyjątkiem mebli], Atlasy, Atrament, Atrament korektorski [heliografia], Banknoty, Bibuły, Bielizna stołowa papierowa, Bieżniki
stołowe papierowe, Bilety, Biuletyny Informacyjne, Biurowe
maszyny do stemplowania, Bloki [artykuły papiernicze], Bony
wartościowe, Brokat do celów biurowych, Broszury, Celuloidy do filmów animowanych, Chłonne arkusze papieru lub
plastiku do pakowania żywności, Chorągiewki papierowe,
Chromolitografie, Chusteczki do nosa [papierowe], Chusteczki papierowe do usuwania makijażu, Cyfry [czcionki drukarskie], Cyrkle kreślarskie, Czasopisma [periodyki], Czcionki
drukarskie, Czcionki ze stali, Deski kreślarskie [rysownice], Diagramy, Dozowniki taśmy przylepnej [artykuły biurowe], Drukowane arkusze muzyczne, Drukowane rozkłady, Ekierki
do rysowania, Etui na identyfikatory [artykuły biurowe], Etykiety [owijki] na butelki z papieru lub kartonu, Etykiety papierowe odprawionego bagażu, Etykiety z papieru lub kartonu,
Filtry do kawy papierowe, Folia samoprzylegająca z tworzyw
sztucznych, rozciągliwa, do paletyzacji, Folia z tworzywa
sztucznego do opakowywania, Folie z bąbelkami z tworzywa sztucznego do opakowywania, Formularze [blankiety,
druki], Formy do gliny modelarskiej [materiały dla artystów],
Fotografie [wydrukowane], Fotograwiura, Frankownice
do użytku biurowego, Futerały na matryce, Galwanotypy
[poligrafia], Gazety, Girlandy papierowe, Glina do modelowania, Globusy, Grafity do ołówków, Gumki do ścierania, Hektografy, Identyfikatory [artykuły biurowe], Igły, rylce stalowe
do akwafort, Indeksy, skorowidze, Kalendarze, Kalka kopiują-
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ca, Kalka płócienna, Kałamarze (wpuszczane w pulpit), Kamienie litograficzne, Kartki muzyczne z życzeniami, Kartki
z życzeniami, Karton, Karton z miazgi drzewnej [artykuły papiernicze], Karty, Karty do kolekcjonowania, inne niż do gier,
Karty indeksowe, Karty pocztowe, Kasetki na papeterię [artykuły biurowe], Kasetki na stemple [pieczątki], Kaszty, ramy
zecerskie [drukarstwo], Katalogi, Kątowniki kreślarskie, Klamerki, klipsy do papieru, Klawisze do maszyn do pisania, Klej
rybi [karuk] do papieru lub do użytku domowego, Kleje
do materiałów papierniczych lub do użytku domowego,
Klipsy do etui na identyfikatory [artykuły biurowe], Klipsy
do piór i długopisów, Kokardy papierowe, inne niż pasmanteria lub ozdoby do włosów, Komiksy, Koperty [artykuły piśmienne], Koperty na butelki z papieru lub kartonu, Korektory w płynie [artykuły biurowe], Korektory w taśmie [artykuły
biurowe], Kreda do litografii, Kreda do pisania, Kreda do znakowania, Kreda krawiecka, Kreda w sprayu, Krzywiki, Książki,
Kuwety malarskie, Lak do pieczętowania, Linijki [reglety] dla
drukarzy, Linijki rysownicze [kreślarskie], Litograficzne dzieła
sztuki, Łupkowe tabliczki do pisania, Makiety architektoniczne, Mapy geograficzne, Masy specjalne do pieczętowania
do użytku piśmiennego, Maszynki do ostrzenia ołówków,
elektryczne lub nie, Maszyny do pisania, Materiały do introligatorstwa, Materiały do modelowania, Materiały do pakowania wykonane z krochmalu lub skrobi, Materiały do pisania,
Materiały do rysowania, Materiały drukowane, Materiały filtracyjne z papieru, Materiały opakowaniowe [amortyzujące,
do wyściełania] z papieru lub kartonu, Materiały piśmienne,
Materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem aparatów), Matryce, Matryce do druku ręcznego, Maty papierowe,
Miseczki na farby wodne dla artystów, Modelina polimerowa, Nalepki, naklejki [materiały piśmienne], Narzędzia do słojowania i marmurkowania, Nawilżacze [artykuły biurowe],
Nawilżacze do powierzchni klejących [artykuły biurowe],
Niszczarki do papieru do użytku biurowego, Notatniki [notesy], Noże do papieru [artykuły biurowe], Numeratory, Obciągi
offsetowe z materiałów nietekstylnych, Obrazy [malarstwo],
oprawione lub nie, Obrazy i zdjęcia, Obsadki do piór, Ochrona gumowa na palce [artykuły biurowe], Odciskarki do kart
kredytowych, nieelektryczne, Okładki na książeczki czekowe,
Okładki na paszporty, Okładki, obwoluty [artykuły papiernicze], Oleodruki, Ołówki, Ołówki na grafit [ołówki automatyczne], Ołówki węglowe, Opaski na rękę do przytrzymywania
przyborów do pisania, Opaski papierowe na cygara, Opłatki
do pieczętowania, Osłony z papieru na doniczki, Palety dla
malarzy, Pantografy [przyrządy kreślarskie], Papier, Papier
do elektrokardiografów, Papier do malarstwa i kaligrafii, Papier do maszyn rejestrujących, Papier do pisania [listowy],
Papier do radiogramów, Papier do użytku na stołach do badań, Papier do zawijania, Papier filtracyjny [bibuła], Papier higieniczny, Papier mâché, Papier nutowy, Papier parafowany,
Papier pergaminowy, Papier przebitkowy, Papier ryżowy, Papier srebrny, Papier świecący, Papier w arkuszach [artykuły
piśmienne], Papier z miazgi drzewnej, Papierowe nakrycia
[obrusy] stołowe, Papierowe podkładki na tacki dentystyczne, Papierowe podkładki pod szklanki, Pasta do modelowania, Pasta skrobiowa [klej] do celów papierniczych lub
do użytku domowego, Pastele [kredki], Perforatory biurowe,
Periodyki [czasopisma], Pędzle, Pędzle do pisania, Pieczątki
z adresem, Pinezki, Pióra i długopisy [artykuły biurowe], Pióra
kulkowe, Pióra ze stali, Piórka do rysowania [grafiony], Plansze, płytki grawerskie, Plany, Płótna malarskie, Płótno introligatorskie, Płótno nasączone tuszem do powielaczy, Płótno
nasączone tuszem do urządzeń stosowanych w reprodukcji
dokumentów, Płytki adresowe do adresarek, Podkładki do pisania z klipsem, Podkładki na biurko, Podpórki do książek,
Podpórki ręki dla malarzy, Podręczniki [książki], Podstawki
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do długopisów i ołówków, Podstawki na stół papierowe,
Podstawki pod kufle do piwa, Poduszki do stempli, pieczęci,
Pojemniki na ołówki, Pojemniki na śmietanę papierowe, Portrety, Powielacze, Prospekty, Próbki biologiczne do mikroskopów [materiał dydaktyczny], Przebitki [materiały piśmienne], Przezrocza [materiały piśmienne], Przybory do wycierania tablic do pisania, Przybory szkolne [artykuły piśmienne],
Przyciski do papieru, Przykładnice kreślarskie, Przyrządy
do pisania, Przyrządy do rysowania, Publikacje drukowane,
Pudełka na pióra, Pudełka z farbami do użytku szkolnego,
Pudełka z papieru lub kartonu, Pudła na kapelusze z tektury,
Ramki i stojaki do fotografii, Rejestry, księgi główne [książki],
Reprodukcje graficzne, Ręczniki do twarzy papierowe, Ręczniki papierowe, Ręczniki papierowe do czyszczenia, Rolki
do taśm barwiących, Ryciny [grawerowanie], Rylce do kopiowania rysunków, Rysiki, Rysunki, Segregatory na luźne kartki,
Serwetki stołowe papierowe, Skoroszyty, Skoroszyty do dokumentów, Skoroszyty na dokumenty, Skrobaki wymazujące
biurowe, Spinacze do papieru, Spinacze do pieniędzy, Stalówki, Stalówki ze złota, Statuetki z papieru mâché, Steatyt
[kreda krawiecka], Stemple do pieczętowania, Suche kalkomanie, Suszki do piór, Szablony [artykuły piśmienne], Szablony do dekorowania żywności i napojów, Szablony do wymazywania, Sznurek introligatorski, Sztalugi malarskie, Sztychy,
ryty [grawiura], Szufelki do składu typograficznego, Szyldy
z papieru lub z kartonu, Śliniaki papierowe, Śliniaki z rękawami, papierowe, Śpiewniki, Tablice arytmetyczne, Tablice
ogłoszeniowe z kartonu lub papieru, Tace do sortowania i liczenia pieniędzy, Tacki biurkowe, Taśma klejąca [materiały
piśmienne], Taśmy [introligatorstwo], Taśmy do kodów kreskowych, Taśmy do maszyn do pisania, Taśmy elastyczne
do użytku biurowego, Taśmy i karty papierowe do zapisu
programów komputerowych, Taśmy przylepne do celów papierniczych lub do użytku domowego, Teczki z notatnikiem
i przyborami do pisania [artykuły papiernicze], Teczki z notatnikiem i przyborami do pisania [zestawy], Temperówki
do ołówków, elektryczne lub nieelektryczne, Tkanina klejąca
do materiałów piśmiennych, Tkaniny introligatorskie, Torby
papierowe, Torby papierowe do użytku przy sterylizacji narzędzi medycznych, Torebki do gotowania w kuchniach mikrofalowych, Torebki do pakowania [koperty, woreczki] z papieru lub tworzyw sztucznych, Torebki z tworzyw sztucznych na odchody zwierząt domowych, Transparenty z papieru, Tuby z tektury, Tusz chiński, Tworzywa sztuczne
do modelowania, Uchwyty do kredy, Uchwyty do stempli,
pieczęci, Ulotki, Urządzenia do laminowania dokumentów
do użytku biurowego, Urządzenia do oprawiania fotografii,
Urządzenia do zaklejania kopert do biura, Urządzenia i maszyny do introligatorstwa [sprzęt biurowy], Urządzenia i maszyny do powielania, Urządzenia ręczne do etykietowania,
Usuwalne znaczki (stemple), Utrzymujące wilgoć arkusze
papieru lub plastiku do pakowania żywności, Wałki do malowania ścian, Wałki do maszyn do pisania, Washi [papier japoński], Wieczne pióra, Wierszowniki [poligrafia], Wkładki
papierowe do szuflad, perfumowane lub nie, Wkłady atramentowe, Worki na śmieci wykonane z papieru lub z tworzyw sztucznych, Wosk do modelowania nie do celów stomatologicznych, Wskaźniki do pokazywania szczegółów
na tablicy, nieelektryczne, Wstążki papierowe, Inne niż pasmanteria lub dekoracje do włosów, Wycinki histologiczne
[materiał szkoleniowy], Wykroje krawieckie, Wypełnienie
z papieru lub kartonu, Wyroby przeznaczone do wymazywania, Wzorce pisma do kopiowania, Wzornice perforowane
do krosien żakardowych, Wzory do haftowania, Wzory
do kalkowania, Zaczepy do kart Indeksowych, Zakładki
do książek, Zakładki do stron, Zakreślacze, Zapisy nutowe, Zawiadomienia [artykuły papiernicze], Zestawy drukarskie,
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przenośne [artykuły biurowe], Zestawy rysunkowe [komplety kreślarskie], Zeszyty do pisania lub rysowania, Znaczki
pocztowe, Zszywacze [artykuły biurowe], Zszywki biurowe,
Zwijacze do identyfikatorów [artykuły biurowe], 40 Apreturowanie papieru, Druk sitowy, Drukowanie, Drukowanie 3D,
Drukowanie litograficzne, Drukowanie offsetowe, Drukowanie szablonów, Drukowanie zdjęć, Fotograwiura, Introligatorstwo, Obróbka taśm filmowych, Składanie materiałów na zamówienie dla osób trzecich, Wywoływanie filmów fotograficznych, 41 Chronometraż imprez sportowych, Doradztwo
zawodowe, Dostarczanie filmów, nie do pobrania, przy pomocy usług typu transmisja wideo na żądanie, Dostarczanie
programów telewizyjnych, nie do pobrania, przy pomocy
usług typu transmisja wideo na żądanie, Dubbing, Dystrybucja filmów, Fotografia, Fotoreportaże, Informacja o edukacji,
Informacja o imprezach rozrywkowych, Informacja o rekreacji, Komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji
elektronicznej, Kształcenie praktyczne [pokazy], Kursy korespondencyjne, Montaż taśm wideo, Nagrywanie na taśmach
wideo, Nauczanie indywidualne, Organizacja imprez rozrywkowych typu cosplay, Organizacja pokazów mody w celach
rozrywkowych, Organizowanie balów, Organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, Organizowanie i prowadzenie kolokwiów, Organizowanie i prowadzenie koncertów, Organizowanie i prowadzenie konferencji,
Organizowanie i prowadzenie kongresów, Organizowanie
i prowadzenie seminariów, Organizowanie i prowadzenie
sympozjów, Organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], Organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka],
Organizowanie konkursów piękności, Organizowanie loterii,
Organizowanie widowisk [impresariat], Organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, Organizowanie zawodów sportowych, Pisanie piosenek, Pisanie scenariuszy, Pisanie scenariuszy do celów innych niż reklamowe,
Planowanie przyjęć [rozrywka], Pozowanie dla artystów, Produkcja filmów, innych niż reklamowe, Produkcja mikrofilmów,
Produkcja muzyczna, Produkcja programów radiowych i telewizyjnych, Produkcja widowisk, Prowadzenie wycieczek
wspinaczkowych z przewodnikiem, Prowadzenie wycieczek
z przewodnikiem, Prowadzenie zajęć fitness, Przedstawienia
teatralne [produkcja], Przekazywanie know-how [szkolenia],
Publikowanie książek, Publikowanie on-line elektronicznych
książek i czasopism, Publikowanie tekstów, innych niż teksty
reklamowe, Radiowe programy rozrywkowe, Redagowanie
tekstów (innych niż teksty reklamowe), Rezerwowanie miejsc
na pokazy, Reżyseria filmowa, inna niż reżyseria filmów reklamowych, Sporządzanie napisów [np. do filmów], Sprawdziany edukacyjne, Studia filmowe, Szkoły z internatem, Świadczenie usług w zakresie karaoke, Telewizyjne usługi rozrywkowe, Tłumaczenia, Tłumaczenie języka migowego, Udostępnianie filmów on-line nie do pobrania, Udostępnianie
muzyki cyfrowej [nie do pobrania] w Internecie, Udostępnianie obiektów i sprzętu dla kasyn [gry hazardowe], Udostępnianie publikacji elektronicznych, nie do pobrania, Usługi
agencji dystrybucji biletów [rozrywka], Usługi artystów estradowych, Usługi biblioteczne, Usługi bibliotek objazdowych,
Usługi edukacyjne świadczone przez asystentów dla osób
wymagających specjalnej opieki, Usługi edukacyjne świadczone przez szkoły, Usługi edycji wideo na potrzeby realizacji
imprez, Usługi gier oferowane w systemie on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, Usługi kaligrafii, Usługi klubowe [rozrywka lub nauczanie], Usługi klubów zdrowia [zdrowie i ćwiczenia fizyczne], Usługi kulturalne, edukacyjne lub
rozrywkowe świadczone przez galerie sztuki, Usługi muzeów [wystawy], Usługi orkiestry, Usługi parków rozrywki, Usługi pokazów filmowych, Usługi prezenterów muzyki, Usługi
przekwalifikowania zawodowego, Usługi reporterskie, Usługi
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rozrywkowe, Usługi studia nagrań, Usługi szkoleniowe zapewniane przy pomocy symulatorów, Usługi technika
oświetlenia na potrzeby realizacji imprez, Usługi trenera osobistego [trening sprawności fizycznej], Usługi trenerskie,
Usługi w zakresie inżynierii dźwięku do obsługi imprez, Usługi w zakresie komponowania muzyki, Usługi w zakresie obozów wakacyjnych [rozrywka], Usługi w zakresie opracowania
graficznego, inne niż do celów reklamowych, Usługi w zakresie oświaty [nauczanie], Usługi w zakresie tłumaczeń ustnych,
Usługi związane z dyskotekami, Wynajem odbiorników radiowych i telewizyjnych, Wynajem urządzeń do gier, Wynajem urządzeń kinematograficznych, Wypożyczanie aparatury oświetleniowej do dekoracji teatralnych lub do studiów
telewizyjnych, Wypożyczanie dekoracji teatralnych, Wypożyczanie dzieł sztuki, Wypożyczanie filmów kinowych, Wypożyczanie kamer wideo, Wypożyczanie magnetowidów, Wypożyczanie nagrań dźwiękowych, Wypożyczanie sprzętu
audio, Wypożyczanie taśm wideo, Wystawianie spektakli
na żywo, Wystawianie spektakli rewiowych, Wyższe uczelnie
[edukacja], 45 Doradztwo w zakresie własności intelektualnej, Licencjonowanie oprogramowania komputerowego
[usługi prawne], Licencjonowanie własności intelektualnej,
Monitorowanie praw własności intelektualnej do celów doradztwa prawnego, Organizowanie spotkań politycznych,
Pisanie prywatnych listów, Prawne administrowanie licencjami, Rejestrowanie nazw domen [usługi prawne], Udzielanie
licencji [usługi prawne] w ramach publikacji oprogramowania, Usługi agencji pośrednictwa w zawieraniu znajomości,
Usługi doradztwa osobistego w zakresie stylizacji ubioru,
Usługi prawne związane z negocjacją kontraktów dla osób
trzecich, Usługi serwisów społecznościowych on-line, Usługi
w zakresie przygotowywania dokumentów prawnych, Ustalanie horoskopów, Wynajem nazw domen internetowych,
Zarządzanie prawami autorskimi.
(210)
(731)
(540)
(540)

541885
(220) 2022 04 11
JAWORSKI PIOTR OPTOMED, Chorzów
(znak słowno-graficzny)
OPTOMED

(531) 02.09.04, 26.02.07, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 5 Antybiotyki, antyseptyki, lecznicze płyny
do przemywania oczu, leki dla ludzi, przepaski na oczy
do celów medycznych, materiały opatrunkowe medyczne,
preparaty bakteriologiczne do celów medycznych, roztwory
do szkieł kontaktowych, preparaty czyszczące do szkieł kontaktowych, 9 Artykuły optyczne, etui na okulary, szkła kontaktowe, pojemniczki na szkła kontaktowe, okulary, oprawki
do okularów, szkła optyczne, szkła kontaktowe, soczewki korekcyjne, soczewki do okularów, soczewki optyczne, optyczne pomoce dla słabowidzących, elektroniczne pomoce dla
słabowidzących, programy komputerowe nagrane, optyczne nośniki danych, magnetyczne nośniki danych, 44 Usługi

42

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

klinik medycznych, usługi optyczne, usługi chirurgii plastycznej, szpitale, zdalne monitorowanie danych medycznych
do diagnozowania medycznego i leczenia.
541906
(220) 2022 04 12
NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
VILLA NOVA DENTAL CLINIC KIWORKOWA SPÓŁKA
PARTNERSKA LEKARZY STOMATOLOGÓW, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VILLA NOVA DENTAL CLINIC

(210)
(731)

(531) 26.04.02, 26.04.22, 27.05.01, 27.05.04, 27.05.17
(510), (511) 41 Organizowanie i prowadzenie warsztatów
[szkolenie], Przekazywanie know-how [szkolenia], Publikowanie książek, 44 Usługi dentystyczne.
541917
(220) 2022 04 12
BARWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) PEACE LOVE HAIR - POKÓJ, MIŁOŚĆ, WŁOSY
(510), (511) 3 Preparaty do czyszczenia i odświeżania, Środki toaletowe, 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)

541927
(220) 2022 04 12
BALTIN HOTELS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) BALTIN
(510), (511) 36 Wynajem mieszkań i nieruchomości, Agencje nieruchomości, Powiernictwo nieruchomości, Usługi
nabywania nieruchomości, Usługi wyceny nieruchomości,
Inwestycje majątkowe [nieruchomości], Usługi doradcze dotyczące nieruchomości, Wynajmowanie pomieszczeń biurowych [nieruchomości], Usługi finansowe w zakresie nieruchomości, Usługi doradztwa inwestycyjnego dotyczące nieruchomości, Usługi badawcze dotyczące nabywania nieruchomości, Usługi w zakresie zarządzania nieruchomościami,
Nabywanie nieruchomości na rzecz osób trzecich, 37 Usługi
budowlane, Konsultacje budowlane, Usługi doradztwa budowlanego, Wynajem sprzętu budowlanego, Usługi budowlane w zakresie stawiania budynków, Budowanie nieruchomości, 42 Projektowanie budowlane, Projektowanie
systemów inżynierii budowlanej, Usługi w zakresie inżynierii
budowlanej, Planowanie budowy nieruchomości, 43 Usługi
hotelowe, Usługi obiektów gościnnych [zakwaterowanie],
Usługi restauracji hotelowych, Restauracje dla turystów.
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(540) DERMICEA
(510), (511) 3 Kosmetyki, Środki kosmetyczne do pielęgnacji skóry, kremy, mleczka, maseczki, toniki, balsamy, lotony,
płyny regeneracyjne, środki do mycia skóry, mydła, żele,
preparaty kosmetyczne do kąpieli, kosmetyczne środki
upiększające, wyroby perfumeryjne, wody toaletowe, kolońskie, zapachowe, olejki zapachowe, preparaty do makijażu
i demakijażu, środki kosmetyczne do włosów, szampony,
odżywki, farby, preparaty do manicure i pedicure, lakiery
do paznokci, środki do pielęgnacji jamy ustnej, pasty, proszki
i płyny do zębów i protez dentystycznych, płyny, balsamy,
żele, kremy do i po goleniu, środki do depilacji, produkty
przeciw poceniu się, antyperspiranty, dezodoranty, środki
parafarmaceutyczne, produkty chemii gospodarczej, barwniki kosmetyczne, 5 Preparaty farmaceutyczne, biologiczne,
bakteriologiczne i chemiczne do celów farmaceutycznych,
środki parafarmaceutyczne, kosmetyki medyczne.
541938
(220) 2022 04 13
BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) BodyBoom Mama
(510), (511) 3 Kosmetyki do pielęgnacji ciała, Kosmetyki dla
kobiet w ciąży.
(210)
(731)

541958
(220) 2022 04 12
ALTENBERG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ALTBUCH

(210)
(731)

(210)
(731)

541937
(220) 2022 04 13
BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowny)

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 Aplikacje komputerowe do pobrania, Audiowizualne urządzenia dydaktyczne [do nauczania], Czytniki
[sprzęt do przetwarzania danych], Czytniki kodów kreskowych, Czytniki książek cyfrowych, Dalekopisy, Dyktafony, Dynamometry [siłomierze], Dyski kompaktowe [CD-ROM-y],
Dyski magnetyczne, Dyski obliczeniowe, Dyski optyczne,
Dyskietki, Dzwonki do pobierania do telefonów komórkowych, Ekrany [fotografia], Ekrany fluoryzujące, Ekrany projekcyjne, Ekrany wideo, Elektroniczne partytury, do pobrania,
Elektroniczne pióra [ekranopisy], Elektroniczne tablice wyświetlające, Elektroniczne terminarze osobiste, Elektroniczne
tłumacze kieszonkowe, Elektryczne i elektroniczne urządzenia modyfikujące dźwięk [efekty] do Instrumentów muzycznych, Emotikony do pobrania na telefony komórkowe, Etui
na okulary, Etui na smartfony, Film kinematograficzny, naświetlony, Filmy [błony] naświetlone, Filmy rysunkowe animowane, Filtry do użytku w fotografii, Filtry promieni ultrafioletowych do fotografii, Folie ochronne dostosowane
do smartfonów, Folie ochronne przystosowane do ekranów
komputerowych, Fotokopiarki, Fotometry, Futerały na przyrządy i aparaturę fotograficzną, Głośniki, Grafika do pobrania
do telefonów komórkowych, Hologramy, Interaktywne tablice elektroniczne, Interaktywne terminale z ekranami dotykowymi, Interfejsy audio, Interfejsy komputerowe, Kalkulatory,
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Kalkulatory kieszonkowe, Kamery wideo, Kartridże z grami
wideo, Karty inteligentne [karty z układem scalonym], Karty
pamięci do urządzeń do gier wideo, Kasety wideo, Kijki
do robienia sobie zdjęć (selfie) (monopody ręczne), Klawiatury komputerowe, Kodery magnetyczne, Kodowane karty
magnetyczne, Kolektory elektryczne, Komputery, Komputery cienki klient, Komputery do noszenia na ciele lub w ubraniach, Komputery kieszonkowe [PDA], Komputery przenośne
[podręczne], Korektory graficzne [urządzenia audio], Kuwety
fotograficzne, Lampy błyskowe [fotografia], Lampy błyskowe
do aparatów fotograficznych, Lampy ciemniowe [fotografia],
Magnetofony, Magnetowidy, Magnetyczne nośniki danych,
Mierniki sygnału satelitarnego, Mikrofony, Mikrometry, Mikroprocesory, Miksery audio, Modemy, Monitory [programy
komputerowe], Monitory [sprzęt komputerowy], Monitory
wyświetlające wideo do noszenia na ciele lub w ubraniach,
Myszy [sprzęt do przetwarzania danych], Naboje na tusz, nienapełnione, do drukarek i fotokopiarek, Nadajniki [telekomunikacja], Nadajniki sygnałów elektronicznych, Napędy dysków do komputera, Nauszniki do słuchawek, Neony reklamowe, Nośniki do rejestracji dźwięku, Nośniki płyt ciemniowych
[fotografia], Numeryczne wyświetlacze elektroniczne, Obiektywy do selfie, Obiektywy powiększające, Obudowy głośników, Odbiorniki audiowizualne, Odbiorniki radiotelefoniczne, Odbiorniki radiotelegraficzne, Odtwarzacze kaset, Odtwarzacze płyt DVD, Odtwarzacze płyt fonograficznych,
Odtwarzacze płyt kompaktowych, Okulary 3D, Okulary inteligentne, Oprogramowanie gier, Oprogramowanie gier komputerowych do pobrania, Oprogramowanie komputerowych wygaszaczy ekranu, nagrane lub do pobrania, Optyczne czytniki znaków, Optyczne nośniki danych, Osobiste urządzenia stereofoniczne, Palmtopy, Pamięci komputerowe, Pamięci zewnętrzne USB, Paski do telefonów komórkowych,
Platformy oprogramowania komputerowego, nagrane lub
do pobrania, Pliki muzyczne do pobierania, Płyty gramofonowe, Płyty kompaktowe [audio-wideo], Podkładki pod myszy komputerowe, Podpórki pod nadgarstki do użytku
z komputerem, Podręczne słowniki elektroniczne, Pokrowce
do komputerów kieszonkowych [PDA], Pokrowce do tabletów, Pokrowce na laptopy, Pokrowce na smartfony, Programy
komputerowe do pobrania, Programy komputerowe nagrane, Programy sterujące komputerowe, nagrane, Projektory,
Przenośne odtwarzacze multimedialne, Przezrocza [fotografia], Przysłony [fotografia], Publikacje elektroniczne, do pobrania, Radia [odbiorniki radiowe], Radia samochodowe, Ramiona gramofonowe, Ramki do przezroczy, Rastry do fotograwiury, Regulatory świateł scenicznych, Roboty edukacyjne, Roboty humanoidalne wyposażone w sztuczną inteligencję, Skanery [urządzenia do przetwarzania danych], Słuchawki [zakładane na głowę], Smartfony, Sprzęgacze akustyczne, Sprzęt komputerowy, Sprzęt peryferyjny do komputerów, Stacje taśm magnetycznych dla komputerów, Statywy
do aparatów fotograficznych, Stereoskopy, Stroboskopy,
Subwoofery, Suszarki do klisz [fotografia], Suszarki fotograficzne, Szpule [fotografia], Tablety, Tarcze odblaskowe noszone na ubraniu w celu zapobiegania wypadkom drogowym,
Taśmy do czyszczenia głowic [nagrywanie], Taśmy do rejestracji dźwięku, Taśmy magnetyczne, Telefoniczne urządzenia nadawcze, Telefony, Telefony bezprzewodowe, Telefony
komórkowe, Telegrafy [urządzenia], Telepromptery [wyświetlacze tekstów], Tokeny bezpieczeństwa [urządzenia szyfrujące], Torby do noszenia komputerów, Tuby do głośników,
Urządzenia do cięcia filmów, Urządzenia do czyszczenia płyt
fonograficznych, Urządzenia do fakturowania, Urządzenia
do fototelegrafii, Urządzenia do głosowania, Urządzenia
do komunikacji wewnętrznej, Urządzenia do montażu filmów kinematograficznych, Urządzenia do nabłyszczania od-
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bitek fotograficznych, Urządzenia do nauczania, Urządzenia
do odmagnesowywania taśm magnetycznych, Urządzenia
do odtwarzania dźwięku, Urządzenia do powiększania [fotografia], Urządzenia do projekcji wirtualnych klawiatur, Urządzenia do przetwarzania danych, Urządzenia do rejestrowania dźwięku, Urządzenia do stereoskopii, Urządzenia do suszenia odbitek fotograficznych, Urządzenia do światłokopii,
Urządzenia do transmisji dźwięku, Urządzenia do wymiany
igieł gramofonowych, Urządzenia kadrujące do przezroczy
fotograficznych, Urządzenia kinematograficzne, Urządzenia
monitorujące, inne niż do celów medycznych, Urządzenia
PDA, Urządzenia telewizyjne, Urządzenia testujące, inne niż
do celów medycznych, Urządzenia zdalnego sterowania,
Walkie-talkie, Wyzwalacze migawki [fotografia], Wzmacniacze, Zegarki inteligentne, Zestawy do korzystania z telefonu
bez użycia rąk, Zestawy na głowę do rzeczywistości wirtualnej, Zmieniacze automatyczne [jukebox] do komputerów,
Znaki cyfrowe, 16 Adresarki, Afisze, plakaty, Afisze, plakaty
z papieru lub kartonu, Aktówki [artykuły biurowe], Akwaforty
[grafika], Akwarele, Albumy do wklejania, Almanachy [roczniki], Aparaty do wykonywania winiet, Arkusze celulozy regenerowanej do owijania, Arkusze z nutami w formie drukowanej, Arkusze z wiskozy do zawijania, Artykuły biurowe [z wyjątkiem mebli], Atlasy, Atrament, Atrament korektorski [heliografia], Banknoty, Bibuły, Bielizna stołowa papierowa, Bieżniki
stołowe papierowe, Bilety, Biuletyny Informacyjne, Biurowe
maszyny do stemplowania, Bloki [artykuły papiernicze], Bony
wartościowe, Brokat do celów biurowych, Broszury, Celuloidy do filmów animowanych, Chłonne arkusze papieru lub
plastiku do pakowania żywności, Chorągiewki papierowe,
Chromolitografie, Chusteczki do nosa [papierowe], Chusteczki papierowe do usuwania makijażu, Cyfry [czcionki drukarskie], Cyrkle kreślarskie, Czasopisma [periodyki], Czcionki
drukarskie, Czcionki ze stali, Deski kreślarskie [rysownice], Diagramy, Dozowniki taśmy przylepnej [artykuły biurowe], Drukowane arkusze muzyczne, Drukowane rozkłady, Ekierki
do rysowania, Etui na identyfikatory [artykuły biurowe], Etykiety [owijki] na butelki z papieru lub kartonu, Etykiety papierowe odprawionego bagażu, Etykiety z papieru lub kartonu,
Filtry do kawy papierowe, Folia samoprzylegająca z tworzyw
sztucznych, rozciągliwa, do paletyzacji, Folia z tworzywa
sztucznego do opakowywania, Folie z bąbelkami z tworzywa sztucznego do opakowywania, Formularze [blankiety,
druki], Formy do gliny modelarskiej [materiały dla artystów],
Fotografie [wydrukowane], Fotograwiura, Frankownice
do użytku biurowego, Futerały na matryce, Galwanotypy
[poligrafia], Gazety, Girlandy papierowe, Glina do modelowania, Globusy, Grafity do ołówków, Gumki do ścierania, Hektografy, Identyfikatory [artykuły biurowe], Igły, rylce stalowe
do akwafort, Indeksy, skorowidze, Kalendarze, Kalka kopiująca, Kalka płócienna, Kałamarze (wpuszczane w pulpit), Kamienie litograficzne, Kartki muzyczne z życzeniami, Kartki
z życzeniami, Karton, Karton z miazgi drzewnej [artykuły papiernicze], Karty, Karty do kolekcjonowania, inne niż do gier,
Karty indeksowe, Karty pocztowe, Kasetki na papeterię [artykuły biurowe], Kasetki na stemple [pieczątki], Kaszty, ramy
zecerskie [drukarstwo], Katalogi, Kątowniki kreślarskie, Klamerki, klipsy do papieru, Klawisze do maszyn do pisania, Klej
rybi [karuk] do papieru lub do użytku domowego, Kleje
do materiałów papierniczych lub do użytku domowego,
Klipsy do etui na identyfikatory [artykuły biurowe], Klipsy
do piór i długopisów, Kokardy papierowe, inne niż pasmanteria lub ozdoby do włosów, Komiksy, Koperty [artykuły piśmienne], Koperty na butelki z papieru lub kartonu, Korektory w płynie [artykuły biurowe], Korektory w taśmie [artykuły
biurowe], Kreda do litografii, Kreda do pisania, Kreda do znakowania, Kreda krawiecka, Kreda w sprayu, Krzywiki, Książki,
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Kuwety malarskie, Lak do pieczętowania, Linijki [reglety] dla
drukarzy, Linijki rysownicze [kreślarskie], Litograficzne dzieła
sztuki, Łupkowe tabliczki do pisania, Makiety architektoniczne, Mapy geograficzne, Masy specjalne do pieczętowania
do użytku piśmiennego, Maszynki do ostrzenia ołówków,
elektryczne lub nie, Maszyny do pisania, Materiały do introligatorstwa, Materiały do modelowania, Materiały do pakowania wykonane z krochmalu lub skrobi, Materiały do pisania,
Materiały do rysowania, Materiały drukowane, Materiały filtracyjne z papieru, Materiały opakowaniowe [amortyzujące,
do wyściełania] z papieru lub kartonu, Materiały piśmienne,
Materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem aparatów), Matryce, Matryce do druku ręcznego, Maty papierowe,
Miseczki na farby wodne dla artystów, Modelina polimerowa, Nalepki, naklejki [materiały piśmienne], Narzędzia do słojowania i marmurkowania, Nawilżacze [artykuły biurowe],
Nawilżacze do powierzchni klejących [artykuły biurowe],
Niszczarki do papieru do użytku biurowego, Notatniki [notesy], Noże do papieru [artykuły biurowe], Numeratory, Obciągi
offsetowe z materiałów nietekstylnych, Obrazy [malarstwo],
oprawione lub nie, Obrazy i zdjęcia, Obsadki do piór, Ochrona gumowa na palce [artykuły biurowe], Odciskarki do kart
kredytowych, nieelektryczne, Okładki na książeczki czekowe,
Okładki na paszporty, Okładki, obwoluty [artykuły papiernicze], Oleodruki, Ołówki, Ołówki na grafit [ołówki automatyczne], Ołówki węglowe, Opaski na rękę do przytrzymywania
przyborów do pisania, Opaski papierowe na cygara, Opłatki
do pieczętowania, Osłony z papieru na doniczki, Palety dla
malarzy, Pantografy [przyrządy kreślarskie], Papier, Papier
do elektrokardiografów, Papier do malarstwa i kaligrafii, Papier do maszyn rejestrujących, Papier do pisania [listowy],
Papier do radiogramów, Papier do użytku na stołach do badań, Papier do zawijania, Papier filtracyjny [bibuła], Papier higieniczny, Papier mâché, Papier nutowy, Papier parafowany,
Papier pergaminowy, Papier przebitkowy, Papier ryżowy, Papier srebrny, Papier świecący, Papier w arkuszach [artykuły
piśmienne], Papier z miazgi drzewnej, Papierowe nakrycia
[obrusy] stołowe, Papierowe podkładki na tacki dentystyczne, Papierowe podkładki pod szklanki, Pasta do modelowania, Pasta skrobiowa [klej] do celów papierniczych lub
do użytku domowego, Pastele [kredki], Perforatory biurowe,
Periodyki [czasopisma], Pędzle, Pędzle do pisania, Pieczątki
z adresem, Pinezki, Pióra i długopisy [artykuły biurowe], Pióra
kulkowe, Pióra ze stali, Piórka do rysowania [grafiony], Plansze, płytki grawerskie, Plany, Płótna malarskie, Płótno introligatorskie, Płótno nasączone tuszem do powielaczy, Płótno
nasączone tuszem do urządzeń stosowanych w reprodukcji
dokumentów, Płytki adresowe do adresarek, Podkładki do pisania z klipsem, Podkładki na biurko, Podpórki do książek,
Podpórki ręki dla malarzy, Podręczniki [książki], Podstawki
do długopisów i ołówków, Podstawki na stół papierowe,
Podstawki pod kufle do piwa, Poduszki do stempli, pieczęci,
Pojemniki na ołówki, Pojemniki na śmietanę papierowe, Portrety, Powielacze, Prospekty, Próbki biologiczne do mikroskopów [materiał dydaktyczny], Przebitki [materiały piśmienne], Przezrocza [materiały piśmienne], Przybory do wycierania tablic do pisania, Przybory szkolne [artykuły piśmienne],
Przyciski do papieru, Przykładnice kreślarskie, Przyrządy
do pisania, Przyrządy do rysowania, Publikacje drukowane,
Pudełka na pióra, Pudełka z farbami do użytku szkolnego,
Pudełka z papieru lub kartonu, Pudła na kapelusze z tektury,
Ramki i stojaki do fotografii, Rejestry, księgi główne [książki],
Reprodukcje graficzne, Ręczniki do twarzy papierowe, Ręczniki papierowe, Ręczniki papierowe do czyszczenia, Rolki
do taśm barwiących, Ryciny [grawerowanie], Rylce do kopiowania rysunków, Rysiki, Rysunki, Segregatory na luźne kartki,
Serwetki stołowe papierowe, Skoroszyty, Skoroszyty do do-
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kumentów, Skoroszyty na dokumenty, Skrobaki wymazujące
biurowe, Spinacze do papieru, Spinacze do pieniędzy, Stalówki, Stalówki ze złota, Statuetki z papieru mâché, Steatyt
[kreda krawiecka], Stemple do pieczętowania, Suche kalkomanie, Suszki do piór, Szablony [artykuły piśmienne], Szablony do dekorowania żywności i napojów, Szablony do wymazywania, Sznurek introligatorski, Sztalugi malarskie, Sztychy,
ryty [grawiura], Szufelki do składu typograficznego, Szyldy
z papieru lub z kartonu, Śliniaki papierowe, Śliniaki z rękawami, papierowe, Śpiewniki, Tablice arytmetyczne, Tablice
ogłoszeniowe z kartonu lub papieru, Tace do sortowania i liczenia pieniędzy, Tacki biurkowe, Taśma klejąca [materiały
piśmienne], Taśmy [introligatorstwo], Taśmy do kodów kreskowych, Taśmy do maszyn do pisania, Taśmy elastyczne
do użytku biurowego, Taśmy i karty papierowe do zapisu
programów komputerowych, Taśmy przylepne do celów papierniczych lub do użytku domowego, Teczki z notatnikiem
i przyborami do pisania [artykuły papiernicze], Teczki z notatnikiem i przyborami do pisania [zestawy], Temperówki
do ołówków, elektryczne lub nieelektryczne, Tkanina klejąca
do materiałów piśmiennych, Tkaniny introligatorskie, Torby
papierowe, Torby papierowe do użytku przy sterylizacji narzędzi medycznych, Torebki do gotowania w kuchniach mikrofalowych, Torebki do pakowania [koperty, woreczki] z papieru lub tworzyw sztucznych, Torebki z tworzyw sztucznych na odchody zwierząt domowych, Transparenty z papieru, Tuby z tektury, Tusz chiński, Tworzywa sztuczne
do modelowania, Uchwyty do kredy, Uchwyty do stempli,
pieczęci, Ulotki, Urządzenia do laminowania dokumentów
do użytku biurowego, Urządzenia do oprawiania fotografii,
Urządzenia do zaklejania kopert do biura, Urządzenia i maszyny do introligatorstwa [sprzęt biurowy], Urządzenia i maszyny do powielania, Urządzenia ręczne do etykietowania,
Usuwalne znaczki (stemple), Utrzymujące wilgoć arkusze
papieru lub plastiku do pakowania żywności, Wałki do malowania ścian, Wałki do maszyn do pisania, Washi [papier japoński], Wieczne pióra, Wierszowniki [poligrafia], Wkładki
papierowe do szuflad, perfumowane lub nie, Wkłady atramentowe, Worki na śmieci wykonane z papieru lub z tworzyw sztucznych, Wosk do modelowania nie do celów stomatologicznych, Wskaźniki do pokazywania szczegółów
na tablicy, nieelektryczne, Wstążki papierowe, Inne niż pasmanteria lub dekoracje do włosów, Wycinki histologiczne
[materiał szkoleniowy], Wykroje krawieckie, Wypełnienie
z papieru lub kartonu, Wyroby przeznaczone do wymazywania, Wzorce pisma do kopiowania, Wzornice perforowane
do krosien żakardowych, Wzory do haftowania, Wzory
do kalkowania, Zaczepy do kart Indeksowych, Zakładki
do książek, Zakładki do stron, Zakreślacze, Zapisy nutowe, Zawiadomienia [artykuły papiernicze], Zestawy drukarskie,
przenośne [artykuły biurowe], Zestawy rysunkowe [komplety kreślarskie], Zeszyty do pisania lub rysowania, Znaczki
pocztowe, Zszywacze [artykuły biurowe], Zszywki biurowe,
Zwijacze do identyfikatorów [artykuły biurowe], 40 Apreturowanie papieru, Druk sitowy, Drukowanie, Drukowanie 3D,
Drukowanie litograficzne, Drukowanie offsetowe, Drukowanie szablonów, Drukowanie zdjęć, Fotograwiura, Introligatorstwo, Obróbka taśm filmowych, Składanie materiałów na zamówienie dla osób trzecich, Wywoływanie filmów fotograficznych, 41 Chronometraż imprez sportowych, Doradztwo
zawodowe, Dostarczanie filmów, nie do pobrania, przy pomocy usług typu transmisja wideo na żądanie, Dostarczanie
programów telewizyjnych, nie do pobrania, przy pomocy
usług typu transmisja wideo na żądanie, Dubbing, Dystrybucja filmów, Fotografia, Fotoreportaże, Informacja o edukacji,
Informacja o imprezach rozrywkowych, Informacja o rekreacji, Komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji
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elektronicznej, Kształcenie praktyczne [pokazy], Kursy korespondencyjne, Montaż taśm wideo, Nagrywanie na taśmach
wideo, Nauczanie indywidualne, Organizacja imprez rozrywkowych typu cosplay, Organizacja pokazów mody w celach
rozrywkowych, Organizowanie balów, Organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, Organizowanie i prowadzenie kolokwiów, Organizowanie i prowadzenie koncertów, Organizowanie i prowadzenie konferencji,
Organizowanie i prowadzenie kongresów, Organizowanie
i prowadzenie seminariów, Organizowanie i prowadzenie
sympozjów, Organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], Organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka],
Organizowanie konkursów piękności, Organizowanie loterii,
Organizowanie widowisk [impresariat], Organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, Organizowanie zawodów sportowych, Pisanie piosenek, Pisanie scenariuszy, Pisanie scenariuszy do celów innych niż reklamowe,
Planowanie przyjęć [rozrywka], Pozowanie dla artystów, Produkcja filmów, innych niż reklamowe, Produkcja mikrofilmów,
Produkcja muzyczna, Produkcja programów radiowych i telewizyjnych, Produkcja widowisk, Prowadzenie wycieczek
wspinaczkowych z przewodnikiem, Prowadzenie wycieczek
z przewodnikiem, Prowadzenie zajęć fitness, Przedstawienia
teatralne [produkcja], Przekazywanie know-how [szkolenia],
Publikowanie książek, Publikowanie on-line elektronicznych
książek i czasopism, Publikowanie tekstów, innych niż teksty
reklamowe, Radiowe programy rozrywkowe, Redagowanie
tekstów (innych niż teksty reklamowe), Rezerwowanie miejsc
na pokazy, Reżyseria filmowa, inna niż reżyseria filmów reklamowych, Sporządzanie napisów [np. do filmów], Sprawdziany edukacyjne, Studia filmowe, Szkoły z internatem, Świadczenie usług w zakresie karaoke, Telewizyjne usługi rozrywkowe, Tłumaczenia, Tłumaczenie języka migowego, Udostępnianie filmów on-line nie do pobrania, Udostępnianie
muzyki cyfrowej [nie do pobrania] w Internecie, Udostępnianie obiektów i sprzętu dla kasyn [gry hazardowe], Udostępnianie publikacji elektronicznych, nie do pobrania, Usługi
agencji dystrybucji biletów [rozrywka], Usługi artystów estradowych, Usługi biblioteczne, Usługi bibliotek objazdowych,
Usługi edukacyjne świadczone przez asystentów dla osób
wymagających specjalnej opieki, Usługi edukacyjne świadczone przez szkoły, Usługi edycji wideo na potrzeby realizacji
imprez, Usługi gier oferowane w systemie on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, Usługi kaligrafii, Usługi klubowe [rozrywka lub nauczanie], Usługi klubów zdrowia [zdrowie i ćwiczenia fizyczne], Usługi kulturalne, edukacyjne lub
rozrywkowe świadczone przez galerie sztuki, Usługi muzeów [wystawy], Usługi orkiestry, Usługi parków rozrywki, Usługi pokazów filmowych, Usługi prezenterów muzyki, Usługi
przekwalifikowania zawodowego, Usługi reporterskie, Usługi
rozrywkowe, Usługi studia nagrań, Usługi szkoleniowe zapewniane przy pomocy symulatorów, Usługi technika
oświetlenia na potrzeby realizacji imprez, Usługi trenera osobistego [trening sprawności fizycznej], Usługi trenerskie,
Usługi w zakresie inżynierii dźwięku do obsługi imprez, Usługi w zakresie komponowania muzyki, Usługi w zakresie obozów wakacyjnych [rozrywka], Usługi w zakresie opracowania
graficznego, inne niż do celów reklamowych, Usługi w zakresie oświaty [nauczanie], Usługi w zakresie tłumaczeń ustnych,
Usługi związane z dyskotekami, Wynajem odbiorników radiowych i telewizyjnych, Wynajem urządzeń do gier, Wynajem urządzeń kinematograficznych, Wypożyczanie aparatury oświetleniowej do dekoracji teatralnych lub do studiów
telewizyjnych, Wypożyczanie dekoracji teatralnych, Wypożyczanie dzieł sztuki, Wypożyczanie filmów kinowych, Wypożyczanie kamer wideo, Wypożyczanie magnetowidów, Wypożyczanie nagrań dźwiękowych, Wypożyczanie sprzętu
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audio, Wypożyczanie taśm wideo, Wystawianie spektakli
na żywo, Wystawianie spektakli rewiowych, Wyższe uczelnie
[edukacja], 45 Doradztwo w zakresie własności intelektualnej, Licencjonowanie oprogramowania komputerowego
[usługi prawne], Licencjonowanie własności intelektualnej,
Monitorowanie praw własności intelektualnej do celów doradztwa prawnego, Organizowanie spotkań politycznych,
Pisanie prywatnych listów, Prawne administrowanie licencjami, Rejestrowanie nazw domen [usługi prawne], Udzielanie
licencji [usługi prawne] w ramach publikacji oprogramowania, Usługi agencji pośrednictwa w zawieraniu znajomości,
Usługi doradztwa osobistego w zakresie stylizacji ubioru,
Usługi prawne związane z negocjacją kontraktów dla osób
trzecich, Usługi serwisów społecznościowych on-line, Usługi
w zakresie przygotowywania dokumentów prawnych, Ustalanie horoskopów, Wynajem nazw domen internetowych,
Zarządzanie prawami autorskimi.
541963
(220) 2022 04 13
SCHULKE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RAZ a dobrze!
(210)
(731)

(531)

02.09.15, 10.05.25, 24.17.04, 27.05.01, 27.05.08, 27.05.17,
29.01.13
(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 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 do celów stomatologicznych, Leki pomocnicze [wspierające] do celów
medycznych, Antybakteryjne środki do mycia, Preparaty
antybakteryjne, Antyseptyki, Preparaty antyseptyczne, Chusteczki antybakteryjne, 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 użytku farmaceutycznego, Preparaty bakteriologiczne do celów medycznych, Preparaty farmaceutyczne
do zapobiegania i leczenia chorób i schorzeń wywołanych
przez bakterie, Środki grzybobójcze, Antybakteryjne środki
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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, 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, Specjalistyczne doradztwo w zakresie działalności gospodarczej, Doradztwo w zakresie zarządzania
działalnością gospodarczą.
541973
(220) 2022 04 13
VITO VERGELIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VITO VERGELIS
(210)
(731)

(531) 27.05.01
(510), (511) 9 Okulary, okulary słoneczne i soczewki kontaktowe, Okulary przeciwsłoneczne, Woreczki na okulary,
Etui na okulary i okulary przeciwsłoneczne, Etui na okulary przeciwsłoneczne, Etui na okulary słoneczne, Sznurki
do okularów przeciwsłonecznych, Rzemienie do okularów,
Paski do okularów przeciwsłonecznych, Łańcuszki do okularów przeciwsłonecznych, Modne okulary przeciwsłoneczne, Futerały na okulary słoneczne, 18 Parasole i parasolki,
Walizy, torby podróżne, torby, portfele i inne artykuły służące do przenoszenia, 25 Nakrycia głowy, Obuwie, Odzież,
35 Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, Usługi
reklamowe, promocyjne i marketingowe, Pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, Sprzedaż detaliczna
kart przedpłaconych dla osób trzecich do zakupu odzieży,
Usługi handlu detalicznego związane z futrami sztucznymi,
Usługi handlu detalicznego w odniesieniu do akcesoriów
odzieżowych, Usługi handlu detalicznego w zakresie akcesoriów mody, Usługi handlu detalicznego dotyczące tekstyliów domowych, Usługi handlu hurtowego dotyczące futer
sztucznych, Usługi sklepów detalicznych online obejmujące odzież, Usługi sprzedaży detalicznej związane ze sprzedażą odzieży i dodatków odzieżowych, Usługi sprzedaży
detalicznej w związku z parasolami przeciwdeszczowymi,
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z walizkami, Usługi
sprzedaży detalicznej w związku z torbami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z odzieżą, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z obuwiem, Usługi sprzedaży detalicznej
świadczone online w zakresie artykułów jubilerskich, Usługi
sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie arty-
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kułów odzieżowych, Usługi sprzedaży hurtowej w związku
z torbami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z parasolami przeciwdeszczowymi, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku z odzieżą, Usługi sprzedaży hurtowej w związku
z nakryciami głowy.
541976
(220) 2022 04 13
WRÓBEL RENATA LISEK WYROBY REGIONALNE,
Krauszów
(540) (znak słowny)
(540) Lisek wyroby regionalne
(510), (511) 29 Dżemy, zwłaszcza owocowe, Konfitury,
w tym konfitura z żurawiny, Przetwory owocowe [dżemy],
Galaretki, kompoty, pasty owocowe i warzywne, Marmolady
owocowe, Pasty mięsne, w tym pasztety, Smalec, Produkty serowarskie, Sery topione, Sery żółte, Sery dojrzewające,
Sery świeże niedojrzewające, Ser pleśniowy, Ser cheddar,
Ser twarogowy, Biały ser, Ser miękki, Ser twardy, Ser owczy,
Ser wędzony, Oscypki, Bundz, Grzyby konserwowane, Grzyby suszone jadalne, Przetworzone owoce, grzyby, warzywa,
orzechy i nasiona roślin strączkowych, Spożywcze przetwory
domowe, w tym kapusta, ogórki, ogórki kiszone, buraczki,
surówki, Krokiety, Krokiety rybne, Koncentraty na bazie owoców lub warzyw przeznaczone do gotowania, Owoce konserwowane, Warzywa konserwowane, Pasty do smarowania
na bazie warzyw, Pasty do kromek zawierające tłuszcz, Przeciery owocowe i warzywne, Zupy, 30 Wyroby garmażeryjne
na bazie mąki, w tym pierogi, uszka, Suche i świeże makarony, kluski i pierogi, Pielmieni, Aromaty do żywności, Chleb,
Ciasta, Ciastka, Cukierki, Czekolada, Marynaty, Mięsne sosy,
Miód, Napary ziołowe, Pizza, Placki, Sosy owocowe, Syropy
i melasa, Wyroby cukiernicze, 32 Napoje bezalkoholowe, Syropy do napojów, w tym owocowe, Syropy do lemoniady,
Syropy do produkcji napojów aromatyzowanych owocami,
Syropy do sporządzania smakowych wód mineralnych, Syropy i inne preparaty bezalkoholowe do sporządzania napojów, Lemoniady, Napoje owocowe, Napoje warzywne, Piwo
i produkty piwowarskie, 33 Alkoholowe nalewki regionalne,
Nalewki gorzkie, Napoje alkoholowe wysokoprocentowe, Likiery, Wino.
(210)
(731)

542011
(220) 2022 04 14
WMB TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Luli Lu

(210)
(731)

(531) 27.05.01
(510), (511) 20 Pościel do łóżeczek dziecięcych inna niż bielizna pościelowa, Pościel do łóżeczek niemowlęcych inna
niż bielizna pościelowa, Pościel, oprócz bielizny pościelowej,
24 Kocyki dla niemowląt - rożki, Kocyki dziecięce, Bielizna pościelowa i koce, 25 Nakrycia głowy, Obuwie, Odzież.
542028
(220) 2022 04 14
LEANPASSION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak graficzny)

(210)
(731)
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(540)

(531) 26.11.01, 26.11.07, 26.11.09, 26.11.12, 26.01.03
(510), (511) 16 Drukowane materiały szkoleniowe, Publikacje drukowane, Ulotki, Afisze, plakaty, Albumy, Książki,
Broszury, Podręczniki, Papier do pisania, Certyfikaty drukowane, Pisaki, Pióra żelowe, Notatniki ilustrowane, Kalendarze drukowane, Papier, Odbitki fotograficzne, Kartki na notatki, 35 Usługi w zakresie doradztwa, konsultacji i badań
w zakresie działalności gospodarczej, Reklama, Marketing,
Doradztwo handlowe, Doradztwo w zakresie strategii dla
przedsiębiorstw, Doradztwo w zakresie zarządzania, Doradztwo w zakresie outsourcingu, analiza kosztów, Analiza
funkcjonowania firm, Analiza rynku, Dostarczanie informacji
dotyczących działalności gospodarczej, Audyty, Doradztwo związane z audytami, 41 Szkolenia, Usługi edukacyjne,
Usługi szkoleniowe, Doradztwo szkoleniowe w zakresie
zarządzania, Doradztwo w zakresie szkoleń, Doradztwo zawodowe, Dostarczanie informacji edukacyjnych, Edukacja
dorosłych, Edukacja, Informacja o edukacji, Kongresy, Organizowanie i/lub prowadzenie kongresów, Opracowywanie
podręczników edukacyjnych, Opracowywanie materiałów
edukacyjnych, Organizacja egzaminów edukacyjnych, Przeprowadzanie egzaminów, Organizowanie i/lub prowadzenie
konferencji, Organizowanie i/lub prowadzenie seminariów,
Organizowanie i/lub prowadzenie sympozjów, Organizowanie i/lub prowadzenie warsztatów szkoleniowych, Organizowanie konkursów, Organizowanie kursów szkoleniowych,
Produkcja filmów szkoleniowych, Produkcja filmów w celach
edukacyjnych, Przygotowanie prezentacji do celów szkoleniowych, Przygotowanie tekstów do publikacji, Przygotowywanie programów szkoleniowych, Publikacja broszur,
Publikacja czasopism internetowych, Publikacja i edycja materiałów drukowanych, Publikacja literatury instruktażowej,
Publikowanie, Certyfikacja nagród edukacyjnych i szkoleniowych, Edukacja on-line, prowadzenie kursów e-learningowych, Udostępnianie materiałów edukacyjnych za pomocą
internetu, Informacja o edukacji udostępniana on-line.
542029
(220) 2022 04 14
VONDER POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) UpRiver by Vonder
(510), (511) 35 Usługi doradcze dotyczące organizacji
działalności gospodarczej, Administrowanie działalnością
gospodarczą, Zarządzanie działalnością gospodarczą, Zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie handlu, Zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie projektów
budowlanych, Obsługa marketingowa obrotu nieruchomościami, Reklamowanie nieruchomości mieszkaniowych
i komercyjnych, 36 Usługi doradztwa w zakresie inwestycji
kapitałowych, inwestycji na rynku nieruchomości, Usługi deweloperskie zawarte w tej klasie, polegające na tworzeniu,
pozyskiwaniu i pośredniczeniu w pozyskiwaniu kapitałów,
tworzeniu wzajemnego funduszu inwestycyjnego, pozyskiwaniu nieruchomości gruntowych pod inwestycje budowlane i ich sprzedaży, Wynajem i dzierżawa nieruchomości, Wynajmowanie powierzchni mieszkalnej, biurowej i handlowej,
(210)
(731)
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usługowej, Usługi pośrednictwa w zakresie wynajmu i handlu nieruchomościami mieszkalnymi, biurowymi, handlowymi, Usługi w zakresie zarządzania i wyceny nieruchomości,
Pośredniczenie w zawieraniu umów sprzedaży i wynajmu
nieruchomości, powierzchni mieszkalnej, powierzchni handlowej i usługowej, Zarządzanie i administrowanie budynkami mieszkalnymi, biurowymi, handlowymi, Zarządzanie inwestycjami kapitałowymi, Finansowe usługi doradcze i konsultingowe, 37 Usługi w zakresie nadzoru budowlanego,
w tym nadzór budowlany w ramach usług deweloperskich,
Usługi budowlane, Budowa nowych obiektów, wyposażanie
w instalacje budowlane, przebudowy, remonty, konserwacja, naprawy wyposażenia, Usługi deweloperskie polegające
na zabudowie nieruchomości gruntowych, 39 Wynajmowanie garaży i miejsc parkingowych, Usługi związane z parkowaniem samochodów, Wynajmowanie powierzchni i obiektów magazynowych, 42 Usługi konsultacyjne dotyczące
architektury, Usługi inżynieryjne w zakresie architektury,
Projektowanie budowlane, Miernictwo - pomiary, Pomiary
geodezyjne, Poszukiwania geologiczne, Usługi inżynieryjne,
Badania i opracowywanie projektów technicznych, Badania
techniczne, Projektowanie dekoracji wnętrz, Doradztwo
w zakresie oszczędności energii, Badania w zakresie ochrony
środowiska naturalnego, Usługi kontroli jakości, 43 Tymczasowe zakwaterowanie, Usługi obiektów gościnnych - zakwaterowanie, Zakwaterowanie na pobyt czasowy, Wynajem
zakwaterowanie tymczasowego w domach i mieszkaniach
wakacyjnych, Hotele, hostele i pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne, Tymczasowy wynajem pokoi,
45 Obsługa prawna inwestycji budowlanych, wynajmu,
sprzedaży i pośrednictwa w handlu nieruchomościami.
(210) 542032
(220) 2022 04 14
(731) HIPO-P.G. GOŁDA SPÓŁKA JAWNA, Bieniewo-Parcela
(540) (znak słowny)
(540) magpad
(510), (511) 28 Zabawki, Gry, zabawki i akcesoria do zabawy, Gry.
542042
(220) 2022 04 14
MART DIAMONDS DYSTRYBUCJA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice
(540) (znak słowny)
(540) EVER GIFT
(510), (511) 14 Kamienie szlachetne, perły, metale szlachetne i ich imitacje.
(210)
(731)

542080
(220) 2022 04 16
MACHO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MACHO BARBERSHOP

(210)
(731)
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(531)

02.01.01, 10.05.05, 02.01.23, 14.07.20, 26.01.03, 26.01.14,
26.01.16, 27.05.01
(510), (511) 44 Męskie salony fryzjerskie, Salony fryzjerskie,
Usługi męskich salonów fryzjerskich, Usługi salonów fryzjerskich.
(210)
(731)
(540)
(540)

542220
(220) 2022 04 21
KT & G CORPORATION, Daejeon, KR
(znak słowno-graficzny)
BEZ ZAPACHU DYMU PAPIEROSOWEGO lil SOLID

(531) 01.15.05, 26.04.04, 26.11.01, 26.11.09, 27.05.05
(510), (511) 34 Papierosy, Tytoń, Substytuty tytoniu, Cygara, Papierosy elektroniczne, Roztwory nikotyny do użytku
w papierosach elektronicznych, Ciekłe roztwory do użytku w papierosach elektronicznych, Środki aromatyzujące
do stosowania w papierosach elektronicznych, inne niż
olejki eteryczne, Humidory, Gilotynki do cygar, Popielniczki
dla palaczy, Kasetki do papierosów elektronicznych, Łańcuszki na szyję do noszenia papierosów elektrycznych, Atomizery do papierosów elektronicznych, Artykuły dla palaczy w tym zapalniczki, Pałeczki do czyszczenia i dezynfekcji
papierosów elektronicznych, Szczoteczki do czyszczenia
papierosów elektronicznych, Waciki do czyszczenia papierosów elektronicznych, Produkty czyszczące do papierosów elektronicznych, Przybory do czyszczenia papierosów
elektronicznych, Urządzenia do czyszczenia papierosów
elektronicznych, Elektryczne urządzenia do czyszczenia
papierosów elektronicznych, Futerały do papierosów elektronicznych, Tytoń bezdymny, Waporyzatory do bezdymnych papierosów, Pojemniki na urządzenia elektroniczne
do podgrzewania papierosów lub tytoniu, wyrobów tytoniowych lub substytutów tytoniu, Pałeczki tytoniowe
do papierosów elektronicznych.
(210)
(731)
(540)
(540)

542221
(220) 2022 04 21
KT & G CORPORATION, Daejeon, KR
(znak słowno-graficzny)
PROSTA OBSŁUGA lil SOLID

Nr ZT21/2022

(531) 10.01.25, 02.09.14, 26.02.01, 27.05.05, 26.04.04
(510), (511) 34 Papierosy, Tytoń, Substytuty tytoniu, Cygara, Papierosy elektroniczne, Roztwory nikotyny do użytku
w papierosach elektronicznych, Ciekłe roztwory do użytku w papierosach elektronicznych, Środki aromatyzujące
do stosowania w papierosach elektronicznych, inne niż
olejki eteryczne, Humidory, Gilotynki do cygar, Popielniczki
dla palaczy, Kasetki do papierosów elektronicznych, Łańcuszki na szyję do noszenia papierosów elektrycznych, Atomizery do papierosów elektronicznych, Artykuły dla palaczy w tym zapalniczki, Pałeczki do czyszczenia i dezynfekcji
papierosów elektronicznych, Szczoteczki do czyszczenia
papierosów elektronicznych, Waciki do czyszczenia papierosów elektronicznych, Produkty czyszczące do papierosów elektronicznych, Przybory do czyszczenia papierosów
elektronicznych, Urządzenia do czyszczenia papierosów
elektronicznych, Elektryczne urządzenia do czyszczenia
papierosów elektronicznych, Futerały do papierosów elektronicznych, Tytoń bezdymny, Waporyzatory do bezdymnych papierosów, Pojemniki na urządzenia elektroniczne
do podgrzewania papierosów lub tytoniu, wyrobów tytoniowych lub substytutów tytoniu, Pałeczki tytoniowe
do papierosów elektronicznych.
542233
(220) 2022 04 21
SZWARC KAROLINA, SZWARC WOJCIECH INVILLA
NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA CYWILNA, Sopot
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VENTI apartments
(210)
(731)

(531) 29.01.14, 27.05.01
(510), (511) 36 Pobieranie czynszu, Wynajem nieruchomości i majątku, Administrowanie nieruchomościami, Agencja
wynajmu zakwaterowania [mieszkania], Agencje mieszkaniowe [mieszkania], Agencje mieszkaniowe (nieruchomości),
Agencje nieruchomości, Organizowanie wynajmu mieszkań,
Pobieranie czynszów, Pomoc w zakupie nieruchomości,
Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, Powiernictwo
nieruchomości, Skomputeryzowane usługi informacyjne dotyczące nieruchomości, Timesharing nieruchomości, Usługi
agencji nieruchomości dotyczące sprzedaży i wynajmu budynków, Usługi doradcze dotyczące własności nieruchomości, Usługi w zakresie zakwaterowań, Usługi w zakresie zarządzania nieruchomościami.
542234
(220) 2022 04 21
SZWARC KAROLINA, SZWARC WOJCIECH INVILLA
NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA CYWILNA, Sopot
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VA apartments
(210)
(731)

Nr ZT21/2022
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(531) 29.01.14, 27.05.01
(510), (511) 36 Pobieranie czynszu, Wynajem nieruchomości i majątku, Administrowanie nieruchomościami, Agencja
wynajmu zakwaterowania [mieszkania], Agencje mieszkaniowe [mieszkania], Agencje mieszkaniowe (nieruchomości),
Agencje nieruchomości, Organizowanie wynajmu mieszkań,
Pobieranie czynszów, Pomoc w zakupie nieruchomości,
Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, Powiernictwo
nieruchomości, Skomputeryzowane usługi informacyjne dotyczące nieruchomości, Timesharing nieruchomości, Usługi
agencji nieruchomości dotyczące sprzedaży i wynajmu budynków, Usługi doradcze dotyczące własności nieruchomości, Usługi w zakresie zakwaterowań, Usługi w zakresie zarządzania nieruchomościami.
(210) 542252
(220) 2022 04 22
(731) COMARCH SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) Comarch ERP Optima
(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.
(210)
(731)
(540)
(540)

542253
(220) 2022 04 22
KUROWSKI MARCIN, Krze Duże
(znak słowno-graficzny)
Sanchez Racing

(531)

29.01.13, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.13, 26.04.02, 26.04.04,
26.11.01, 26.11.06
(510), (511) 12 Pojazdy i środki transportu, 37 Naprawa i konserwacja motocykli.
542256
(220) 2022 04 22
MOBIKLIMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Święta Katarzyna
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MobiKlima

(210)
(731)

w zakresie napraw układów klimatyzacji w pojazdach, Usługi
warsztatów w zakresie kontroli pojazdów, Usługi warsztatów
w zakresie konserwacji pojazdów, Usługi warsztatów w zakresie napraw pojazdów.
542265
(220) 2022 04 22
WOŹNA MARTA ZAKŁAD POGRZEBOWY ANIMUS,
Lublin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) UNICKA.PL

(210)
(731)

(531) 01.15.05, 27.05.01, 24.17.02
(510), (511) 45 Usługi pogrzebowe, Usługi kremacyjne.
(210)
(731)
(540)
(540)

542274
(220) 2022 04 22
SZCZYPIOR ALEKSANDRA, Gdańsk
(znak słowno-graficzny)
MEBLE OD DRWALA

(531)

27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.11, 05.01.03, 05.01.05,
05.01.16, 12.01.10, 26.11.03, 26.11.06, 26.11.07, 26.11.08,
26.11.10
(510), (511) 20 Wyroby artystyczne wykonane z drewna, Meble i akcesoria meblowe wyposażenia domu, Statuetki, figurki,
dzieła sztuki, ozdoby i dekoracje wykonane z takich materiałów, jak drewno, wosk, gips lub z tworzyw sztucznych, zawarte
w tej klasie, Dekoracje ścienne 3D wykonane z drewna, Dzieła
sztuki z drewna, wosku, gipsu lub tworzyw sztucznych, Figurki
drewniane, Ozdobne figurki akcji z drewna, 35 Sprzedaż detaliczna lub hurtowa za pośrednictwem radia, telewizji oraz
sieci Internet mebli, akcesoriów meblowych wyposażenia
domu, wyrobów z drewna, wyrobów artystycznych z drewna,
statuetek, figurek, dzieł sztuki, ozdób i dekoracji wykonanych
z takich materiałów, jak drewno, wosk, gips lub z tworzyw
sztucznych, artykułów gospodarstwa domowego, artykułów
papierniczych, artykułów dekoracyjnych, gier i zabawek, figurek drewnianych, ozdobnych figurek akcji z drewna, dekoracji
ściennych 3D wykonanych z drewna, Pomoc w prowadzeniu
działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, Usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe, Usługi aukcyjne.
542290
(220) 2022 04 22
STAROPOLSKA AKADEMIA NAUK STOSOWANYCH
W KIELCACH, Kielce
(540) (znak graficzny)
(540)
(210)
(731)

(531) 01.15.17, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 37 Kontrola układów klimatyzacji w pojazdach,
Konserwacja układów klimatyzacji w pojazdach, Naprawa układów klimatyzacji w pojazdach, Dezynfekcja wnętrz
pojazdów, Dezynfekcja układów klimatyzacji w pojazdach,
Dezodoryzacja wnętrz pojazdów, Dezodoryzacja układów
klimatyzacji w pojazdach, Doradztwo w zakresie kontroli
układów klimatyzacji w pojazdach, Doradztwo w zakresie
konserwacji układów klimatyzacji w pojazdach, Doradztwo
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(531) 29.01.12, 26.11.02, 26.11.06, 26.11.12, 26.11.13, 26.03.23
(510), (511) 41 Usługi edukacyjne i instruktażowe.
542297
(220) 2022 04 22
CARBONRELIEF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białystok
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CARBON RELIEF
(210)
(731)

(531)

29.01.12, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 05.03.11, 05.03.13,
05.03.14, 26.11.02, 26.11.06, 26.11.12
(510), (511) 9 Programy komputerowe, Programy komputerowe nagrane, Programy komputerowe operacyjne, Kodowane programy, Programy na smartfony, Programy do drukarek,
Programy systemów operacyjnych, Inteligentne bramy dla
pamięci masowej zdefiniowanej programowo [SDS], Programy sterujące komputerowe, nagrane, Programy systemów
operacyjnych do smartfonów, Urządzenia do nadawania
programów drogą satelitarną, Elektryczne urządzenia programujące, Elektroniczne urządzenia do programowania, Urządzenia do przechowywania programów komputerowych,
Komputerowe urządzenia do programowania, Programowalne urządzenia sterujące, Programowalne timery, Sterowniki
programowalne, 35 Usługi w zakresie wyszukiwania informacji w plikach informatycznych dla osób trzecich, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej i hurtowej, również za pośrednictwem sieci komputerowych i internetu, następujących
towarów: programy komputerowe, programy komputerowe
nagrane, programy komputerowe operacyjne, kodowane
programy, programy na smartfony, programy do drukarek,
programy systemów operacyjnych, inteligentne bramy dla
pamięci masowej zdefiniowanej programowo [SDS], programy sterujące komputerowe, nagrane, programy systemów
operacyjnych do smartfonów, urządzenia do nadawania
programów drogą satelitarną, elektryczne urządzenia programujące, elektroniczne urządzenia do programowania, urządzenia do przechowywania programów komputerowych,
komputerowe urządzenia do programowania, programowalne urządzenia sterujące, programowalne timery, sterowniki
programowalne, 42 Poradnictwo informatyczne, Usługi doradztwa informatycznego, Tworzenie i projektowanie indeksów informacji opartych na stronach internetowych dla osób
trzecich [usługi informatyczne], Usługi doradcze dotyczące
programów komputerowych, Usługi doradcze i informacyjne
dotyczące programowania komputerów, Usługi konsultacyjne dotyczące komputerów i informatyki, Usługi doradcze
ekspertów w zakresie sieci informatycznych, Usługi doradcze
i informacyjne związane z projektowaniem, programowaniem i utrzymywaniem oprogramowania komputerowego,
Usługi doradcze w dziedzinie informatyki kwantowej, Usługi
konsultacyjne ekspertów w związku ze sprzętem informatycznym, Testowanie sprzętu informatycznego, Projektowanie systemów informatycznych, Projektowanie systemów
informatycznych dotyczących zarządzania, Projektowanie
systemów informatycznych związanych z finansami, Pro-

Nr ZT21/2022

jektowanie programów komputerowych, Opracowywanie
programów do danych, Usługi programowania komputerowego w zakresie bezpieczeństwa danych elektronicznych,
Usługi w zakresie ochrony, bezpieczeństwa i odzyskiwania
systemów informatycznych, Usługi powielania programów
komputerowych, Konwersja danych i programów komputerowych [inna niż konwersja fizyczna], Usługi projektowe
w dziedzinie sprzętu i programów komputerowych, Usługi
pisania programów komputerowych, Programowanie sprzętu multimedialnego, Zarządzanie projektami informatycznymi w dziedzinie elektronicznego przetwarzania danych [EDP],
Programowanie oprogramowania edukacyjnego, Programowanie stron internetowych, Programowanie oprogramowania telekomunikacyjnego, Pisanie programów kontrolnych,
Tworzenie programów zabezpieczających przed zagrożeniami internetowymi, Programowanie komputerów i konserwacja programów komputerowych, Programowanie programów do przetwarzania danych, Instalacja programów komputerowych, Kompilacja programów komputerowych, Testowanie programów komputerowych, Aktualizacja programów
komputerowych, Konserwacja programów komputerowych,
Modyfikowanie programów komputerowych, Edycja programów komputerowych, Programowanie oprogramowania
do zarządzania zapasami, Udostępnianie zapasowych programów i urządzeń komputerowych, Udostępnianie programów
komputerowych ze sztuczną inteligencją w sieciach danych,
Wynajem oprogramowania i programów komputerowych,
Wypożyczanie programów do przetwarzania danych, Wypożyczanie programów zabezpieczających przed zagrożeniami
internetowymi, Wypożyczanie programów bezpieczeństwa
komputerowego w zakresie zarządzania ryzykiem, Dostarczanie informacji o technologii komputerowej i programowaniu
za pośrednictwem strony internetowej.
542307
(220) 2022 04 23
RUCIŃSKI DOMINIK USŁUGI WETERYNARYJNE
LEK.WET.DOMINIK RUCIŃSKI, Czacz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VETLOGIC TO HELP YOUR ANIMALS
(210)
(731)

(531) 03.04.02, 03.04.13, 27.05.01, 27.05.10, 29.01.12
(510), (511) 44 Usługi weterynaryjne, Stomatologia weterynaryjna, Chirurgia weterynaryjna, Weterynaryjne usługi
doradcze, Dostarczanie informacji weterynaryjnych, Specjalistyczne doradztwo w zakresie usług weterynaryjnych.
542311
(220) 2022 04 23
KRASUCKI KAROL FIRMA HANDLOWA ASTEK,
Wola Osowińska
(540) (znak słowny)
(540) SMART HOME
(510), (511) 8 Sztućce, noże kuchenne i przyrządy do cięcia
do użytku kuchennego, 21 Przybory do użytku domowego
do czyszczenia, szczotki i materiały do wytwarzania szczotek,
Filiżanki i kubki, Kubki ceramiczne, Kubki do kawy, Ceramika
do użytku kuchennego, Naczynia [artykuły gospodarstwa
(210)
(731)

Nr ZT21/2022
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domowego], Naczynia ceramiczne, Naczynia do gotowania do stosowania w kuchenkach mikrofalowych, Naczynia
do gotowania, Naczynia do napojów, Łyżki do lodów [naczynia barowe], Maty pod naczynia przy serwowaniu herbaty,
Naczynia do zapiekania, Naczynia do serwowania potraw, Naczynia do pieczenia wykonane ze szkła, Naczynia do pieczenia
wykonane z ceramiki, Naczynia do pieczenia [brytfanny], Naczynia do pieczenia, Naczynia kuchenne ceramiczne, Naczynia na pokarm dla zwierząt domowych, Naczynia obiadowe
z porcelany, Naczynia na napoje, Naczynia na przystawki i dodatki do potraw, Naczynia szklane do konserwowania żywności, Naczynia szklane do napojów, Naczynia żaroodporne,
Naczynia żaroodporne [do piekarnika], Naczynia żaroodporne
możliwe do serwowania z piekarnika na stół, Naczynia ze szkła,
Podstawki pod gorące naczynia do podawania z piekarnika
na stół, Szklaneczki [naczynia do picia], Szklane naczynia żaroodporne, Patelnie, 35 Usługi sprzedaży detalicznej w związku
z wyposażeniem domu, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z zastawą stołową, Promowanie sprzedaży przy użyciu
mediów audiowizualnych, Administrowanie działalnością gospodarczą w zakresie sklepów detalicznych, Usługi sprzedaży
detalicznej, hurtowej i poprzez Internet następujących towarów: sztućce, noże kuchenne i przyrządy do cięcia do użytku
kuchennego, przybory do użytku domowego do czyszczenia,
szczotki i materiały do wytwarzania szczotek, filiżanki i kubki,
kubki ceramiczne, kubki do kawy, ceramika do użytku kuchennego, naczynia [artykuły gospodarstwa domowego],
naczynia ceramiczne, naczynia do gotowania do stosowania
w kuchenkach mikrofalowych, naczynia do gotowania, naczynia do napojów, łyżki do lodów [naczynia barowe], maty pod
naczynia przy serwowaniu herbaty, naczynia do zapiekania,
naczynia do serwowania potraw, naczynia do pieczenia wykonane ze szkła, naczynia do pieczenia wykonane z ceramiki,
naczynia do pieczenia [brytfanny], naczynia do pieczenia, naczynia kuchenne ceramiczne, naczynia na pokarm dla zwierząt domowych, naczynia obiadowe z porcelany, naczynia
na napoje, naczynia na przystawki i dodatki do potraw, naczynia szklane do konserwowania żywności, naczynia szklane
do napojów, naczynia żaroodporne, naczynia żaroodporne
[do piekarnika], naczynia żaroodporne możliwe do serwowania z piekarnika na stół, naczynia ze szkła, podstawki pod gorące naczynia do podawania z piekarnika na stół, szklaneczki
[naczynia do picia], szklane naczynia żaroodporne, patelnie.
(210) 542312
(220) 2022 04 23
(731) LASKOWSKI RADOSŁAW EKLUND, Białystok
(540) (znak słowny)
(540) TIKOLA
(510), (511) 9 Osłony do gniazdek elektrycznych, Zaślepki
elektryczne, Osłony na kable elektryczne, Powłoki [osłony]
kabli elektrycznych, Kaski ochronne dla dzieci, Urządzenia
do monitorowania niemowląt, 20 Osłony przeciwuderzeniowe do mebli, Niemetalowe osłony na zawiasy drzwiowe, Niemetalowe zamknięcia do butelek zabezpieczające je przed
dziećmi, Niemetalowe zamknięcia do pojemników zabezpieczające je przed dziećmi, Siedziska samochodowe dla dzieci, Bramki zabezpieczające dla dzieci, Dopasowane osłonki
na poręcze łóżeczka dziecięcego, Bramki zabezpieczające,
niemetalowe, dla niemowląt, dzieci i zwierząt domowych,
Ochraniacze na szczebelki do łóżeczek dziecięcych, inne niż
pościel, Naroża ochronne [nakładki] z tworzyw sztucznych,
Elementy naroży na meble [nakładki ochronne], nie z metalu, Blokady do okien z tworzywa sztucznego, Urządzenia
zamykająco-zabezpieczające [niemetalowe, nieelektryczne],
Rozkładane bramki zabezpieczające do schodów, Uchwyty
do użytku w zabezpieczaniu przesłon okiennych, Ogranicz-
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niki do szafek, niemetalowe, Ograniczniki otwarcia drzwi,
niemetalowe, Zatrzaski do drzwi, niemetalowe, Zatrzaski
do mebli, niemetalowe, Niemetalowe zatrzaski do ram okiennych, Odbojniki do drzwi z tworzyw sztucznych, Odbojniki
drewniane do drzwi, Amortyzatory do drzwi, niemetalowe,
Zatyczki do otworów niemetalowe, Zaciski zabezpieczające
niemetalowe, Krzesełka kąpielowe dla małych dzieci, Organizery do szuflad, Organizery wiszące do szafy, Ochraniacze, niemetalowe, na nogi krzeseł, Filcowe podkładki pod nogi mebli,
Torby-nosidełka niemowlęce, Regulowane foteliki nosidełka,
Poduszki ciążowe, Poduszki do karmienia niemowląt, Zagłówki - poduszki dla niemowląt [podpórki], Poduszki w kształcie
litery U, Poduszki zapobiegające zsuwaniu się dla niemowląt,
Poduszki utrzymujące pozycję głowy dla niemowląt, Wieszaki
na torby, niemetalowe, Niemetalowe wieszaki do półek, Wieszaki do ubrań, Niemetalowe narożniki ochronne nakładane
na meble, Akcesoria do drzwi wykonane z tworzyw sztucznych, Poduszki do podpierania do użytku w samochodowych
fotelikach bezpieczeństwa dla dzieci, 35 Usługi sprzedaży
hurtowej, detalicznej i poprzez Internet następujących towarów: osłony do gniazdek elektrycznych, zaślepki elektryczne,
osłony na kable elektryczne, powłoki [osłony] kabli elektrycznych, kaski ochronne dla dzieci, urządzenia do monitorowania
niemowląt, osłony przeciwuderzeniowe do mebli, niemetalowe osłony na zawiasy drzwiowe, niemetalowe zamknięcia
do butelek zabezpieczające je przed dziećmi, niemetalowe
zamknięcia do pojemników zabezpieczające je przed dziećmi,
siedziska samochodowe dla dzieci, bramki zabezpieczające
dla dzieci, dopasowane osłonki na poręcze łóżeczka dziecięcego, bramki zabezpieczające, niemetalowe, dla niemowląt,
dzieci i zwierząt domowych, ochraniacze na szczebelki do łóżeczek dziecięcych, inne niż pościel, naroża ochronne [nakładki] z tworzyw sztucznych, elementy naroży na meble [nakładki ochronne], nie z metalu, blokady do okien z tworzywa
sztucznego, urządzenia zamykająco-zabezpieczające [niemetalowe, nieelektryczne], rozkładane bramki zabezpieczające
do schodów, uchwyty do użytku w zabezpieczaniu przesłon
okiennych, ograniczniki do szafek, niemetalowe, ograniczniki
otwarcia drzwi, niemetalowe, zatrzaski do drzwi, niemetalowe, zatrzaski do mebli, niemetalowe, niemetalowe zatrzaski
do ram okiennych, odbojniki do drzwi z tworzyw sztucznych,
odbojniki drewniane do drzwi, amortyzatory do drzwi, niemetalowe, zatyczki do otworów niemetalowe, zaciski zabezpieczające niemetalowe, krzesełka kąpielowe dla małych dzieci,
organizery do szuflad, organizery wiszące do szafy, ochraniacze, niemetalowe, na nogi krzeseł, filcowe podkładki pod
nogi mebli, torby-nosidełka niemowlęce, regulowane foteliki
nosidełka, poduszki ciążowe, poduszki do karmienia niemowląt, zagłówki - poduszki dla niemowląt [podpórki], poduszki
w kształcie litery U, poduszki zapobiegające zsuwaniu się dla
niemowląt, poduszki utrzymujące pozycję głowy dla niemowląt, wieszaki na torby, niemetalowe, niemetalowe wieszaki
do półek, wieszaki do ubrań, niemetalowe narożniki ochronne
nakładane na meble, akcesoria do drzwi wykonane z tworzyw
sztucznych, poduszki do podpierania do użytku w samochodowych fotelikach bezpieczeństwa dla dzieci.
542322
(220) 2022 04 25
SKOCZYLAS SŁAWOMIR S-PROJEKT USŁUGI
PROJEKTOWE NADZORY TECHNICZNE, Krasne
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ModularSmartSystem

(210)
(731)
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(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 37 Konsultacje w zakresie nadzoru budowlanego, Nadzór budowlany, Nadzór budowlany na miejscu, Nadzór nad budowaniem konstrukcji, Nadzór nad remontami
budynków, Nadzór nad renowacją budynków, Nadzór nad
robotami budowlanymi, Nadzór nad wyburzaniem budynków, Nadzorowanie konstruowania budynków, Usługi nadzoru budowlanego w zakresie projektów budowlanych, Usługi
nadzoru budowlanego w zakresie projektów dotyczących
nieruchomości, 42 Kontrola jakości ukończonych budynków,
Usługi architektoniczne, Usługi architektoniczne i inżynieryjne, Usługi architektoniczne w zakresie projektowania budynków, Usługi architektoniczne w zakresie projektowania
budynków biurowych, Usługi architektoniczne w zakresie
projektowania budynków komercyjnych, Usługi architektoniczne w zakresie projektowania budynków przemysłowych,
Usługi architektoniczne w zakresie projektowania centrów
handlowych, Usługi doradcze związane z projektowaniem
budynków, Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
konstrukcji, Usługi planowania [projektowania] biur, Usługi planowania [projektowania] hoteli, Usługi planowania
[projektowania] klubów, Usługi planowania [projektowania]
pubów, Usługi planowania [projektowania] szpitali, Usługi
profesjonalne związane z projektami architektonicznymi,
Usługi projektowania, Usługi projektowania architektonicznego, Usługi projektowania dotyczące architektury, Usługi
projektowania na zamówienie, Usługi projektowania obiektów biznesowych, Usługi projektowania wnętrz budynków,
Usługi w zakresie architektury i projektowania wnętrz, Usługi
w zakresie inspekcji domów [oględziny], Usługi w zakresie
planowania architektonicznego, Usługi w zakresie projektowania, Usługi w zakresie projektowania budynków, Usługi
w zakresie projektowania domów.
542351
(220) 2022 04 25
CELTHER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Konstantynów Łódzki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SUDOCELL
(210)
(731)

Nr ZT21/2022

(531) 02.01.14, 26.01.01, 26.01.14, 27.05.01, 27.05.10
(510), (511) 41 Konkursy (organizowanie -) [edukacja lub
rozrywka], Organizacja i przeprowadzanie zawodów sportowych, Organizacja konkursów edukacyjnych, Organizacja
konkursów w dziedzinie rozrywki, Organizacja kwizów, gier
i zawodów, Administrowanie [organizacja] konkursami, Administrowanie [organizacja] zawodami, Organizacja gier,
Organizacja turniejów sportowych, Organizacja zawodów
rekreacyjnych, Organizowanie ceremonii rozdania nagród,
Organizowanie gier i konkursów, Organizowanie i prowadzenie zawodów, Organizowanie i prowadzenie konkursów
[edukacyjnych lub rozrywkowych], Organizowanie i prowadzenie gier, Organizowanie pokazów nurkowania, Organizowanie pokazów w celach szkoleniowych, Organizowanie
pokazów w celach edukacyjnych, Organizowanie pokazów
w celach kulturalnych, Organizowanie zawodów, Organizowanie zawodów [edukacja lub rozrywka], Organizowanie
zawodów i ceremonii przyznawania nagród, Dostarczanie
sprzętu sportowego, Edukacja sportowa, Doradztwo w zakresie treningu fizycznego, Doradztwo w zakresie sprawności fizycznej, Dostarczanie informacji na temat aktywności
sportowych, Instruktaż w zakresie ćwiczeń fizycznych, Nauka
w zakresie sportu, Obozy sportowe (Organizowanie -), Obozy sportowe, Organizacja imprez i konkursów sportowych,
Organizacja i przeprowadzanie wydarzeń sportowych, Prowadzenie basenów kąpielowych, Szkolenie sportowe, Udostępnianie basenów kąpielowych, Udostępnianie obiektów
i sprzętu do treningu sportowego, Udostępnianie pływalni,
Udostępnianie publicznych obiektów z basenami do kąpieli, Udostępnianie obiektów i sprzętu do nurkowania, Kursy
instruktażowe, Usługi szkoleniowe dotyczące nurkowania
podmorskiego, Nauka nurkowania, Wynajem basenów pływackich, Wynajem sprzętu sportowego do nurkowania,
Wynajem sprzętu sportowego, Wynajmowanie obiektów
sportowych, Wypożyczanie sprzętu do nurkowania, Wynajem fajek do nurkowania, Organizowanie, przygotowywanie
i przeprowadzanie gier w zakresie nurkowania.
(210) 542359
(220) 2022 04 25
(731) MORGAN MICHAŁ, Wrocław
(540) (znak graficzny)
(540)

(531) 26.04.04, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 Kosmetyki, Kremy, 5 Preparaty kosmetyczne
do celów leczniczych, Produkty farmaceutyczne.
(210)
(731)
(540)
(540)

542356
(220) 2022 04 25
FURGAŁ GRZEGORZ CENTRUM USŁUG, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
DIVE RANGERS DRUŻYNA NURKOWA

(531) 03.07.17
(510), (511) 14 Kamienie szlachetne, perły, metale szlachetne i ich imitacje, Kółka na klucze i breloczki oraz zawieszki
do nich, Przyrządy do mierzenia czasu, Pudełka na biżuterię
i pudełka na zegarki, Biżuteria, Wyroby jubilerskie, Wyroby jubilerskie [biżuteria], Wyroby biżuteryjne, Ozdoby wykonane
z lub pokryte szlachetnymi i półszlachetnymi metalami lub
kamieniami i ich imitacjami, Artykuły ozdobne [ozdóbki lub
biżuteria] do użytku osobistego, Bransoletki identyfikacyjne
[biżuteria], 25 Części odzieży, obuwia i nakryć głowy, Nakrycia głowy, Obuwie, Odzież.
(210)
(731)

542363
(220) 2022 04 25
CLOUDSTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łomża

Nr ZT21/2022
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Cloudsty INSTANT SENSORS

(531) 27.05.01, 27.05.10, 29.01.12
(510), (511) 9 Oprogramowanie komputerowe, oprogramowanie komputerowe do konserwacji, oprogramowanie użytkowe, oprogramowanie interaktywne, oprogramowanie
serwerów w chmurze, oprogramowanie komputerowych
systemów operacyjnych, oprogramowanie systemowe
i do wspierania systemu oraz oprogramowanie sprzętowe,
oprogramowanie do serwerów baz danych, oprogramowanie operacyjne do sieci LAN, oprogramowanie komputerowe do przetwarzania danych pozycjonujących, interaktywne
oprogramowanie komputerowe umożliwiające wymianę informacji, oprogramowanie do aplikacji i serwerów internetowych, oprogramowanie do uzyskiwania dostępu do treści,
komputerowe oprogramowanie użytkowe do transmisji strumieniowej audiowizualnych treści medialnych za pośrednictwem Internetu, oprogramowanie komputerowe do tworzenia baz do wyszukiwania informacji i danych, oprogramowanie do zarządzania danymi i plikami oraz do baz danych,
35 Usługi w zakresie wyszukiwania informacji w plikach
informatycznych dla osób trzecich, usługi w zakresie sprzedaży detalicznej i hurtowej, również za pośrednictwem sieci
komputerowych i Internetu, następujących towarów: sprzęt
komputerowy, komputery, które można nosić przy sobie,
oprogramowanie komputerowe, usługi doradcze w zakresie
działalności gospodarczej dotyczące wyboru komputerów,
aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych, 42 Usługi doradztwa informatycznego, usługi
doradcze związane z oprogramowaniem używanym w obszarze handlu elektronicznego, udzielanie porad technicznych związanych ze sprzętem i oprogramowaniem komputerowym, platformy do sztucznej inteligencji, tworzenie
i projektowanie indeksów informacji opartych na stronach
internetowych dla osób trzecich [usługi informatyczne],
usługi doradcze ekspertów w zakresie sieci informatycznych,
usługi konsultacyjne dotyczące komputerów i informatyki,
usługi konsultacyjne związane z oprogramowaniem komputerowym, usługi podmiotów zewnętrznych w dziedzinie informatyki, projektowanie systemów informatycznych, usługi
konsultacyjne ekspertów w związku ze sprzętem informatycznym, projektowanie oprogramowania komputerowego,
instalacje oprogramowania komputerowego, aktualizacja
oprogramowania komputerowego, oprogramowanie jako
usługa [SaaS], oprogramowanie jako usługa [SaaS] obejmujące oprogramowanie do głębokich sieci neuronowych, usługi
oprogramowania jako usługi [SaaS] obejmujące oprogramowanie do uczenia, usługi pomocy technicznej związane
z oprogramowaniem komputerowym i aplikacjami, badania
projektowe związane z oprogramowaniem komputerowym,
hosting oprogramowania jako usługa oraz wypożyczanie
oprogramowania komputerowego.
542370
(220) 2022 04 26
MAZGAJ WOJCIECH, Kraków;
KUĆ WŁADYSŁAW, Jeziorzany
(540) (znak słowny)
(540) Avocado
(510), (511) 9 Oprogramowanie, Oprogramowanie użytkowe, Oprogramowanie firmowe, Oprogramowanie biurowe,
Oprogramowanie biznesowe, Oprogramowanie do zarzą(210)
(731)
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dzania danymi i plikami oraz do baz danych, Oprogramowanie do planowania zasobów przedsiębiorstwa [ERP], Oprogramowanie logistyczne, Oprogramowanie do automatyzacji przemysłowej, Oprogramowanie dla przedsiębiorstw,
Oprogramowanie do zarządzania przedsiębiorstwem,
Oprogramowanie do zarządzania danymi, Oprogramowanie
do zarządzania wydajnością firmy, Oprogramowanie do zarządzania łańcuchem dostaw, 42 Opracowywanie, aktualizacja i konserwacja systemów oprogramowania komputerowego i baz danych, Oprogramowanie komputerowe (Projektowanie -), Oprogramowanie komputerowe (Aktualizacja -),
Oprogramowanie komputerowe (Instalacje -), Projektowanie
i opracowywanie oprogramowania komputerowego do sterowania procesami, Projektowanie, opracowywanie i wdrażanie oprogramowania, Rozwój, programowanie i wdrażanie
oprogramowania komputerowego.
(551) wspólne prawo ochronne
542389
(220) 2022 04 25
EMERGOPHARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Konstancin-Jeziorna
(540) (znak słowny)
(540) Sulphosal
(510), (511) 3 Kosmetyki ochronne, Kosmetyki do pielęgnacji, Preparaty do higieny, 5 Preparaty farmaceutyczne, Suplementy diety, żywność dietetyczna, żywność do celów
medycznych, Preparaty do celów medycznych, maści, płyny, żele, emulsje, zawiesiny, aerozole do celów medycznych,
Krople do celów medycznych, plastry do celów medycznych, Materiały opatrunkowe, Kompresy do celów medycznych, Kosmetyki do celów medycznych, Środki i preparaty
higieniczne.
(210)
(731)

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

542395
(220) 2022 04 26
LENKIEWICZ KAMILA SILKY DESIRE, Tarnów
(znak słowno-graficzny)
SD SILKY DESIRE SLEEPWEAR LINGERIE

(531)

01.01.05, 01.15.11, 26.02.07, 26.11.05, 26.11.12, 26.13.01,
27.05.01, 27.05.05, 29.01.13
(510), (511) 25 Odzież, Bielizna osobista i nocna, Bielizna,
Bielizna damska, Bielizna dla kobiet, Bielizna damska typu
body, Bielizna nocna, Bielizna [część garderoby], Bielizna osobista, Bielizna osobista [część garderoby], Bielizna osobista
z dzianiny.
542401
(220) 2022 04 26
BELLAGIO DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk
(540) (znak słowno-graficzny)

(210)
(731)
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(540) BELLAGIO DEVELOPMENT

(531)

07.03.11, 07.03.12, 26.11.05, 26.11.12, 27.05.01, 27.05.05,
29.01.13
(510), (511) 36 Usługi w zakresie zarządzania nieruchomościami, Usługi zarządzania majątkiem nieruchomym dotyczące transakcji w zakresie nieruchomości, Usługi w zakresie
wyszukiwania nieruchomości mieszkaniowych, Usługi agencji w zakresie sprzedaży nieruchomości za prowizję, 37 Budownictwo, Budownictwo mieszkaniowe, Budownictwo
komercyjne.
(210)
(731)
(540)
(540)

542403
(220) 2022 04 26
WINIARSKI SYLWESTER, Łódź
(znak słowno-graficzny)
COMMANDO

(531)

01.01.17, 17.05.21, 03.01.08, 03.01.16, 26.01.15, 27.05.01,
27.05.05, 29.01.13
(510), (511) 41 Szkolenia sportowe.
542423
(220) 2022 04 26
WELLBEE TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białystok
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WELLBEE TECH!

(210)
(731)

(531) 26.05.02, 26.05.04, 27.05.01, 27.05.05, 24.17.04, 29.01.14
(510), (511) 9 Oprogramowanie, Oprogramowanie interfejsów, Oprogramowanie komputerowe, Oprogramowanie
sprzętowe, Oprogramowanie antywirusowe, Oprogramowanie zabezpieczające, Oprogramowanie typu wirtualny
asystent, Oprogramowanie interaktywne oparte na sztucznej inteligencji, Oprogramowanie do inteligentnej produkcji, Oprogramowanie do map, Oprogramowanie CAD-CAM,
Oprogramowanie sensoryczne, Oprogramowanie wspomagające, Komputerowe oprogramowanie układowe, Oprogramowanie BIOS [podstawowego systemu wejścia-wyjścia],
Oprogramowanie sprzętowe do komputerowych urządzeń
zewnętrznych, Wbudowane oprogramowanie operacyjne,
Oprogramowanie komputerowych systemów operacyjnych,
Oprogramowanie komputerowe dostosowane do używa-

Nr ZT21/2022

nia w obsłudze komputera, Oprogramowanie dekoderów,
Oprogramowanie komputerowe do szyfrowania, Oprogramowanie zabezpieczające komputer, do pobrania, Oprogramowanie do zabezpieczania poczty elektronicznej, Oprogramowanie chroniące przed programami szpiegującymi,
Oprogramowanie do zabezpieczania sieci i urządzeń, Oprogramowanie komputerowe do monitorowania systemów
komputerowych, Oprogramowanie do systemów wykrywania wtargnięć [IDS], Oprogramowanie komputerowe umożliwiające dostarczanie informacji za pośrednictwem internetu,
Oprogramowanie komputerowe umożliwiające udostępnianie informacji za pomocą sieci łączności, Oprogramowanie
komputerowe umożliwiające udostępnianie mediów elektronicznych za pośrednictwem internetu, Oprogramowanie
komputerowe umożliwiające udostępnianie mediów elektronicznych za pomocą sieci łączności, Magnetyczne nośniki danych zawierające nagrane oprogramowanie, Optyczne
nośniki danych zawierające nagrane oprogramowanie, Kartridże [oprogramowanie] do użytku z komputerami, Nośniki
danych do komputerów z wgranym oprogramowaniem, Pojemniki przystosowane do przechowywania dysków z oprogramowaniem komputerowym, Oprogramowanie komputerowe w dziedzinie elektronicznej działalności wydawniczej, Nagrania wideo, Muzyczne nagrania wideo, Nagrania
wideo z filmami, Nagrania wideo do pobrania, Nagrania
wideo z muzyką, Nagrania audio i wideo, Nagrania wideo
z muzyką, do pobrania, Nagrane kasety wideo z nagraniami muzycznymi, 35 Projektowanie badań opinii publicznej,
Opracowywanie ankiet opinii publicznej, Prowadzenie badań opinii publicznej, Przeprowadzanie badań rynkowych
obejmujących sondaże opinii publicznych, Informacje
i opinie ekspertów dotyczące firm i przedsiębiorstw, Usługi
w zakresie sprzedaży detalicznej i hurtowej, również za pośrednictwem sieci komputerowych i Internetu oprogramowania komputerowego, 42 Platformy do projektowania
graficznego jako oprogramowanie jako usługa [SaaS], Platformy do sztucznej inteligencji jako oprogramowanie jako
usługa [SaaS], Usługi oprogramowania jako usługi [SaaS]
obejmujące oprogramowanie do uczenia maszynowego,
głębokiego uczenia i głębokich sieci neuronalnych, Usługi
pomocy technicznej związane z oprogramowaniem komputerowym i aplikacjami, Usługi doradcze związane z oprogramowaniem używanym w obszarze handlu elektronicznego, Udzielanie porad technicznych związanych ze sprzętem i oprogramowaniem komputerowym, Wypożyczanie
oprogramowania komputerowego.
(210) 542424
(220) 2022 04 26
(731) BROGOWSKI BARTOSZ CHEF CULINARY ARTS, Łódź
(540) (znak słowny)
(540) PAN MIYAGI
(510), (511) 43 Usługi restauracyjne, Usługi restauracji szybkiej obsługi, Usługi restauracji fast-food, Usługi barów i restauracji, Udzielanie informacji dotyczących restauracji, Udostępnianie opinii na temat restauracji i barów, Usługi restauracji sprzedających posiłki na wynos, Zapewnianie żywności
i napojów w restauracjach, Serwowanie jedzenia i napojów,
Serwowanie napojów alkoholowych, Serwowanie żywności
i napojów dla gości, Serwowanie żywności i napojów dla
gości w restauracjach, Obsługa gastronomiczna z własnym
zapleczem, produktami i transportem.
(210) 542428
(220) 2022 04 27
(731) Medicine Holding Inc., Wilmington, US
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) ALPHA

(531) 03.01.08, 03.01.16, 27.05.01
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: przybory do obcinania i usuwania
włosów, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: urządzenia do masażu, Usługi handlu
hurtowego związane z następującymi produktami: przybory do obcinania i usuwania włosów, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: urządzenia
do masażu.
(210)
(731)
(540)
(540)

542430
(220) 2022 04 27
Medicine Holding Inc., Wilmington, US
(znak słowno-graficzny)
KORBI

(531)

26.11.03, 26.11.12, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17, 29.01.13,
02.09.04, 02.09.08
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: kostiumy, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: nakrycia głowy, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi
produktami: maski na oczy, Usługi sprzedaży detalicznej
związane z następującymi produktami: peruki, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami:
ozdoby do włosów, wałki do włosów, artykuły do upinania
włosów oraz peruki i sztuczne włosy, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: maski kostiumowe, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: maski karnawałowe, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: kostiumy, Usługi
handlu hurtowego związane z następującymi produktami:
nakrycia głowy, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: maski na oczy, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: peruki, Usługi
handlu hurtowego związane z następującymi produktami:
ozdoby do włosów, wałki do włosów, artykuły do upinania
włosów oraz peruki i sztuczne włosy, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: maski kostiumowe, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi
produktami: maski karnawałowe.
(210)
(731)
(540)
(540)

542432
(220) 2022 04 27
Medicine Holding Inc., Wilmington, US
(znak słowno-graficzny)
manada

(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17, 29.01.12
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: kosmetyki, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: środki do higieny jamy ustnej, Usługi sprzedaży detalicznej związane
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z następującymi produktami: preparaty do prania, Usługi
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: suplementy diety do użytku medycznego, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: suplementy diety i preparaty dietetyczne, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: farmaceutyki i naturalne środki lecznicze, Usługi sprzedaży detalicznej
związane z następującymi produktami: preparaty medyczne,
Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: preparaty i artykuły higieniczne, Usługi sprzedaży
detalicznej związane z następującymi produktami: preparaty
i artykuły dentystyczne oraz lecznicze środki do czyszczenia
zębów, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: środki dezynfekcyjne i antyseptyczne, Usługi
handlu hurtowego związane z następującymi produktami:
kosmetyki, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: środki do higieny jamy ustnej, Usługi
handlu hurtowego związane z następującymi produktami:
preparaty do prania, Usługi handlu hurtowego związane
z następującymi produktami: suplementy diety do użytku
medycznego, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: suplementy diety i preparaty dietetyczne, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi
produktami: farmaceutyki i naturalne środki lecznicze, Usługi
handlu hurtowego związane z następującymi produktami:
preparaty medyczne, Usługi handlu hurtowego związane
z następującymi produktami: preparaty i artykuły higieniczne, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi
produktami: preparaty i artykuły dentystyczne oraz lecznicze środki do czyszczenia zębów, Usługi handlu hurtowego
związane z następującymi produktami: środki dezynfekcyjne
i antyseptyczne.
(210)
(731)
(540)
(540)

542433
(220) 2022 04 27
Medicine Holding Inc., Wilmington, US
(znak słowno-graficzny)
esiteo

(531)

24.17.02, 26.01.06, 26.01.18, 26.01.19, 27.05.01, 27.05.05,
27.05.17, 29.01.13, 16.03.17
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: środki do higieny jamy ustnej, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: preparaty i artykuły dentystyczne oraz lecznicze środki
do czyszczenia zębów, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: preparaty i artykuły higieniczne, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: przybory do obcinania i usuwania włosów,
Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: środki do higieny jamy ustnej, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: preparaty
i artykuły dentystyczne oraz lecznicze środki do czyszczenia
zębów, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi
produktami: preparaty i artykuły higieniczne, Usługi handlu
hurtowego związane z następującymi produktami: przybory
do obcinania i usuwania włosów.
(210) 542434
(220) 2022 04 27
(731) Medicine Holding Inc., Wilmington, US
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) AsPlaneta

(531) 01.05.24, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.10, 27.05.17, 29.01.13
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: kosmetyki dla dzieci, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: preparaty i artykuły higieniczne, Usługi sprzedaży detalicznej
związane z następującymi produktami: pieluszki (dziecięce -)
[pieluchy], Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: butelki dla dzieci, Usługi sprzedaży
detalicznej związane z następującymi produktami: artykuły
do karmienia i smoczki, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: foteliki bezpieczeństwa dla
dzieci, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: wózki dziecięce, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: książki dla dzieci, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi
produktami: torby naramienne dla dzieci, Usługi sprzedaży
detalicznej związane z następującymi produktami: łóżeczka
dla dzieci, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: chodziki dla dzieci, Usługi sprzedaży
detalicznej związane z następującymi produktami: bramki
zabezpieczające dla dzieci, Usługi sprzedaży detalicznej
związane z następującymi produktami: siedzenia dla dzieci,
Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: kubki do nauki picia dla niemowląt i dzieci, Usługi
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: nocniki dla dzieci, Usługi sprzedaży detalicznej związane
z następującymi produktami: ręczniki dla dzieci, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: jednoczęściowa odzież dla niemowląt i małych dzieci, Usługi
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: obuwie dla dzieci, Usługi sprzedaży detalicznej związane
z następującymi produktami: odzież dla małych dzieci, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: zabawki dla dzieci, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: artykuły do zabawy dla
dzieci, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: gry, zabawki i akcesoria do zabawy, Usługi
handlu hurtowego związane z następującymi produktami:
kosmetyki dla dzieci, Usługi handlu hurtowego związane
z następującymi produktami: preparaty i artykuły higieniczne, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: pieluszki (dziecięce -) [pieluchy], Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: butelki dla
dzieci, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi
produktami: artykuły do karmienia i smoczki, Usługi handlu
hurtowego związane z następującymi produktami: foteliki
bezpieczeństwa dla dzieci, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: wózki dziecięce, Usługi
handlu hurtowego związane z następującymi produktami:
książki dla dzieci, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: torby naramienne dla dzieci, Usługi
handlu hurtowego związane z następującymi produktami:
łóżeczka dla dzieci, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: chodziki dla dzieci, Usługi handlu
hurtowego związane z następującymi produktami: bramki
zabezpieczające dla dzieci, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: siedzenia dla dzieci, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: kubki do nauki picia dla niemowląt i dzieci, Usługi handlu
hurtowego związane z następującymi produktami: nocniki
dla dzieci, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: ręczniki dla dzieci, Usługi handlu hurtowe-

Nr ZT21/2022

go związane z następującymi produktami: jednoczęściowa
odzież dla niemowląt i małych dzieci, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: obuwie dla
dzieci, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi
produktami: odzież dla małych dzieci, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: zabawki dla
dzieci, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi
produktami: artykuły do zabawy dla dzieci, Usługi handlu
hurtowego związane z następującymi produktami: gry, zabawki i akcesoria do zabawy.
(210)
(731)
(540)
(540)

542463
(220) 2022 04 27
IQ2 GÓRSKI, FIEDOROWICZ SPÓŁKA JAWNA, Łódź
(znak słowno-graficzny)
E expert4you SHARING SKILLS

(531)

26.11.03, 26.11.13, 26.13.25, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.10,
27.05.17, 27.07.21, 29.01.12
(510), (511) 9 Oprogramowanie szkoleniowe, Platformy
oprogramowania komputerowego, 41 Kursy szkoleniowe, Zapewnianie szkoleń online, Usługi nauki na odległość
świadczone online, Organizacja szkoleń, Prowadzenie seminariów szkoleniowych, Warsztaty w celach edukacyjnych,
Warsztaty w celach szkoleniowych, Szkolenia z zakresu finansów i ekonomii, Szkolenia dla menedżerów, Szkolenia
w zakresie umiejętności biznesowych, Szkolenia z zakresu
obsługi programów komputerowych, Szkolenia z zakresu informatyki i technologii informatycznej, Szkolenia w zakresie
podatków i rachunkowości, Szkolenia z zakresu kadr i płac.
542468
(220) 2022 04 27
INSTALBUD JANOSZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pszczyna
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MF

(210)
(731)

(531)

17.02.04, 26.03.04, 26.04.04, 26.04.09, 27.05.01, 27.05.17,
27.05.19, 29.01.15
(510), (511) 11 Instalacje grzewcze.
(210)
(731)
(540)
(540)

542469
(220) 2022 04 27
PODESZWA TOMASZ, Wrocław
(znak słowno-graficzny)
WIELKA WYSPA BROWAR

Nr ZT21/2022
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(531)

03.01.01, 03.01.16, 03.01.24, 26.01.04, 26.01.15, 26.01.18,
26.01.21, 26.11.12, 27.05.01, 27.05.09
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej w związku z piwem, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z piwem, Usługi
sprzedaży detalicznej w związku ze szklankami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku ze szklankami, Usługi sprzedaży
detalicznej w związku z kuflami do piwa, Usługi sprzedaży
hurtowej w związku z kuflami do piwa, Usługi sprzedaży
detalicznej w związku z odzieżą, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku z odzieżą, 43 Puby, Usługi w zakresie pubów.
(210) 542471
(220) 2022 04 27
(731) SZCZAWIŃSKA MARTYNA HOME STAGER, Toruń
(540) (znak słowny)
(540) SAPER
(510), (511) 35 Analiza marketingowa nieruchomości, Obsługa marketingowa obrotu nieruchomościami, 36 Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, Agencje nieruchomości, Biura pośrednictwa handlu nieruchomościami, Usługi
agencji nieruchomości w zakresie wynajmu budynków,
Usługi agencji w zakresie komercyjnych nieruchomości,
Usługi agencji w zakresie sprzedaży nieruchomości za prowizję, Usługi w zakresie inwestowania w nieruchomości, Usługi
w zakresie nieruchomości, Usługi zarządzania inwestycjami
w zakresie nieruchomości, Usługi doradcze dotyczące nieruchomości, Usługi doradcze w zakresie przygotowywania
nieruchomości do sprzedaży, Usługi doradcze w zakresie
przygotowywania nieruchomości do wynajmu, Usługi w zakresie przygotowywania nieruchomości do sprzedaży, Usługi w zakresie przygotowywania nieruchomości do wynajmu,
41 Usługi edukacyjne dotyczące nieruchomości, Szkolenia
w zakresie przygotowywania nieruchomości do wynajmu, Szkolenia w zakresie przygotowywania nieruchomości
do sprzedaży, Szkolenia w zakresie pośrednictwa w obrocie
nieruchomościami.
(210)
(731)
(540)
(540)

542476
(220) 2022 04 27
JAŹWA ŁUKASZ LUKECODE, Namysłów
(znak słowno-graficzny)
ZAGRAJMY W MATURĘ

(531) 26.04.03, 26.04.11, 26.05.01, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 41 Gry internetowe [nie do pobrania], Organizacja zawodów w grach elektronicznych, Udostępnianie gier
komputerowych on-line, Udostępnianie gry komputerowej
dostępnej w sieci dla użytkowników sieci, Udostępnianie
interaktywnych gier komputerowych z udziałem kilku graczy, za pośrednictwem Internetu oraz elektronicznych sieci
komunikacyjnych, Usługi gier online przez urządzenia mobilne, Usługi gier online, Usługi w zakresie gier elektronicznych i konkursów świadczone za pośrednictwem Internetu,
Doradztwo specjalistyczne w zakresie edukacji, Doradztwo
w zakresie szkolenia i doskonalenia zawodowego, Doradztwo zawodowe i coaching, Dostarczanie informacji dotyczących edukacji, Edukacja online z komputerowej bazy
danych lub za pomocą Internetu czy ekstranetów, Kursy
korespondencyjne, nauka na odległość, Kursy powtórkowe
do egzaminów państwowych, Kursy szkoleniowe dla młodych ludzi przygotowujące do kariery zawodowej, Nauczanie, Nauczanie w szkołach średnich, Nauczanie wyrównawcze, Opracowywanie kursów edukacyjnych i egzaminów,
Opracowywanie materiałów edukacyjnych, Opracowywanie
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podręczników edukacyjnych, Organizacja i przeprowadzanie kursów edukacyjnych, Organizacja zajęć, Organizowanie
gier edukacyjnych, Organizowanie i prowadzenie targów
edukacyjnych, Organizowanie i prowadzenie wykładów
w celach edukacyjnych, Organizowanie imprez edukacyjnych, Organizowanie pokazów w celach edukacyjnych,
Organizowanie prezentacji do celów edukacyjnych, Organizowanie programów szkolenia młodzieży, Organizowanie
warsztatów, Produkcja materiałów kursowych rozprowadzanych na profesjonalnych wykładach, Prowadzenie kursów,
Prowadzenie kursów nauki na odległość na poziomie szkoły
wyższej, Udostępnianie informacji o nauczaniu on-line, Usługi doradcze w zakresie edukacji, Udostępnianie materiałów
egzaminacyjnych i testów, Udostępnianie kursów instruktażowych wspomaganych komputerowo, Usługi edukacyjne
i szkoleniowe związane z grami, Usługi nauki na odległość
świadczone online, Zapewnianie kursów dokształcających
i doszkalających, Zapewnianie testów edukacyjnych i ocen
w formie komputerowej.
542479
(220) 2022 04 27
CLEVERCARS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CC CLEVER CARS
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 Organizowanie usług wynikających z umów
z osobami trzecimi [handel], 37 Budowa obiektów do celów
sportowych, Budowa obiektów do celów rekreacyjnych,
41 Organizowanie wyścigów samochodowych, Rozrywka
w postaci wyścigów samochodowych, Usługi rozrywkowe
świadczone na torze wyścigów samochodowych.
(210)
(731)
(540)
(540)

542484
(220) 2022 04 27
BOROWSKI DARIUSZ BOROWSKI STUDIO, Legionowo
(znak słowno-graficzny)
99 MASTERS

(531) 27.05.01
(510), (511) 35 Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, Usługi agencji marketingowych, 41 Produkcja filmów.
(210)
(731)
(540)
(540)

542485
(220) 2022 04 27
BOROWSKI DARIUSZ BOROWSKI STUDIO, Legionowo
(znak słowno-graficzny)
Marketing Edge

(531) 26.04.05, 27.05.01
(510), (511) 35 Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, Usługi agencji marketingowych, 41 Produkcja filmów.
(210) 542487
(220) 2022 04 27
(731) BOROWSKI DARIUSZ BOROWSKI STUDIO, Legionowo
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) DIGITAL EDGE

(531) 27.05.01
(510), (511) 35 Usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe, 41 Produkcja filmów.
(210) 542488
(220) 2022 04 27
(731) RETKOWSKA ANNA, Łódź
(540) (znak słowny)
(540) KLINIKA RETKOWSKA
(510), (511) 44 Usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody
ludzi, Usługi w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi, Higiena i pielęgnacja urody istot ludzkich, Higiena i pielęgnacja
urody dla ludzi, Akupunktura, Aromaterapia, Doradztwo
w zakresie dietetyki i odżywiania, Fizjoterapia, Hydroterapia,
Masaż, Usługi doradcze w zakresie zdrowia, Usługi masażu
stóp, Usługi mikrodermabrazji, Usługi oceny zdrowia, Usługi
w zakresie nauki o włosach i skórze głowy, Zabiegi terapeutyczne dla twarzy, Zabiegi terapeutyczne dla ciała, Chirurgia
kosmetyczna, Chirurgia plastyczna, Doradztwo medyczne
w zakresie dermatologii, Implantacja (wszczepianie) włosów,
Kliniki, Kliniki medyczne, Konsultacje medyczne, Laserowe
usuwanie grzyba palców nóg, Laserowe usuwanie żylaków,
Usługi chirurgii kosmetycznej i plastycznej, Usługi klinik zdrowia [medyczne], Usługi lekarskie, Usługi podologa, Usługi
prywatnych szpitali, Kosmetyczne wykonywanie tatuaży
za pomocą lasera, Laserowe usuwanie tatuaży, Przekłuwanie
ciała, Salony tatuażu, Tatuowanie, Usługi w zakresie kolczykowania ciała (piercing), Usługi w zakresie tatuażu, Usługi
w zakresie ozdabiania ciała, Analiza kolorów [usługi kosmetyczne], Analiza kosmetyczna, Depilacja woskiem, Dopinanie
włosów [przedłużanie, zagęszczanie], Doradztwo dotyczące kosmetyków, Doradztwo dotyczące urody, Doradztwo
świadczone za pośrednictwem Internetu w dziedzinie pielęgnacji ciała i urody, Doradztwo w dziedzinie pielęgnacji ciała
i urody, Doradztwo w zakresie urody, Elektroliza do celów
kosmetycznych, Elektroliza kosmetyczna, Elektroliza kosmetyczna w celu usuwania owłosienia, Fryzjerskie (Salony -),
Fryzjerstwo, Fryzjerstwo męskie, Gabinety pielęgnacji skóry,
Higiena i pielęgnacja urody, Konsultacje dotyczące kosmetyków, Kosmetyczne usuwanie laserem zbędnych włosów,
Kosmetyczne usuwanie żylaków za pomocą lasera, Kosmetyczny zabieg laserowy na wzrost włosów, Kosmetyczny
zabieg laserowy skóry, Kuracje do włosów, Laserowy zabieg
kosmetyczny pajączków, Łaźnie publiczne do celów higienicznych, Łaźnie publiczne [w celach higienicznych], Łaźnie
tureckie, Leczenie kosmetyczne grzyba palców nóg, Manicure, Manicure (Usługi -), Męskie salony fryzjerskie, Mycie włosów szamponem, Nakładanie produktów kosmetycznych
na twarz, Nakładanie produktów kosmetycznych na ciało,
Obsługa łaźni publicznych do celów sanitarnych, Obsługa
obiektów i sprzętu saun, Odbudowa włosów, Ozdabianie
ciała, Pielęgnacja stóp, Pielęgnacja urody, Pielęgnacja urody
dla ludzi, Salony fryzjerskie, Salony kosmetyczne do strzyżenia peruk, Salony piękności, Ścinanie włosów, Solaria, Stylizacja, układanie włosów, Świadczenie usług przez salony piękności, Udzielanie informacji o urodzie, Udzielanie informacji
w dziedzinie stylizacji włosów, Udzielanie informacji związanych z usługami salonów piękności, Usługi charakteryzatorów, Usługi doradcze dotyczące kosmetyków, Usługi doradcze dotyczące pielęgnacji urody, Usługi doradcze dotyczące urody, Usługi doradcze w zakresie usuwania zbędnego
owłosienia na ciele, Usługi doradcze związane z pielęgnacją
skóry, Usługi doradztwa dotyczącego makijażu świadczone
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online lub osobiście, Usługi doradztwa dotyczącego makijażu i nakładania makijażu, Usługi doradztwa online w zakresie makijażu, Usługi doradztwa w zakresie makijażu, Usługi
doradztwa w zakresie pielęgnacji włosów, Usługi farbowania brwi, Usługi farbowania rzęs, Usługi farbowania włosów,
Usługi fryzjerskie, Usługi gabinetów odchudzania, Usługi
koloryzacji brwi, Usługi koloryzacji rzęs, Usługi konsultacyjne dotyczące pielęgnacji urody, Usługi kosmetyczne, Usługi kosmetyczne w zakresie wykonywania makijażu, Usługi
kosmetyczne w zakresie pielęgnacji ciała świadczone przez
uzdrowiska typu SPA, Usługi kosmetycznej pielęgnacji ciała,
Usługi kręcenia włosów, Usługi kształtowania brwi, Usługi
laserowego usuwania owłosienia, Usługi łaźni, Usługi lecznicze dotyczące usuwania cellulitu, Usługi lecznicze w zakresie
polepszania krążenia, Usługi lecznicze w zakresie usuwania
tkanki tłuszczowej, Usługi lecznicze związane z odrastaniem
włosów, Usługi manicure i pedicure, Usługi manicure świadczone podczas wizyt domowych, Usługi męskich salonów
fryzjerskich, Usługi nitkowania brwi, Usługi obcinania włosów, Usługi odsysania tłuszczu, Usługi opalania natryskowego, Usługi opalania natryskowego dla ciała ludzkiego, Usługi opalania skóry dla ludzi w celach kosmetycznych, Usługi
pedicure, Usługi pielęgnacji paznokci rąk, Usługi pielęgnacji
paznokci, Usługi pielęgnacji stóp, Usługi pielęgnacji urody,
Usługi pielęgnacji urody, w szczególności w zakresie rzęs,
Usługi plecenia włosów w warkocze, Usługi podkręcania rzęs,
Usługi prostowania włosów, Usługi przedłużania rzęs, Usługi przedłużania włosów, Usługi rozjaśniania włosów, Usługi
salonów fryzjerskich dla kobiet, Usługi salonów fryzjerskich,
Usługi salonów fryzjersko-kosmetycznych, Usługi salonów
oferujących opalanie natryskowe, Usługi salonów piękności,
Usługi salonów pielęgnacji paznokci, Usługi salonu fryzjerskiego dla dzieci, Usługi salonu fryzjerskiego dla mężczyzn,
Usługi salonu opalania natryskowego, Usługi saun, Usługi
sauny na podczerwień, Usługi solariów, Usługi solariów i salonów oferujących zabiegi brązujące, Usługi solarium, Usługi
spa, Usługi sztucznego opalania, Usługi tatuażu brwi, Usługi terapii mikroigłowej, Usługi trwałego podkręcania rzęs,
Usługi trwałej ondulacji włosów, Usługi usuwania woskowiny z uszu, Usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody,
Usługi w zakresie kuracji odchudzających, Usługi w zakresie
laserowego odmładzania skóry, Usługi w zakresie makijażu
permanentnego, Usługi w zakresie makijażu, Usługi w zakresie mikropigmentacji, Usługi w zakresie naciągania skóry
za pomocą lasera, Usługi w zakresie pielęgnacji skóry, Usługi
w zakresie pielęgnacji włosów, Usługi w zakresie pielęgnacji
urody świadczone przez uzdrowisko [spa], Usługi w zakresie
pielęgnacji twarzy, Usługi w zakresie pielęgnacji skóry głowy,
Usługi w zakresie porad kosmetycznych, Usługi w zakresie
trwałego usuwania i redukcji owłosienia, Usługi w zakresie
udostępniania obiektów i sprzętu solariów, Usługi w zakresie udostępniania saun, Usługi w zakresie usuwania włosów,
Usługi w zakresie zabiegów upiększających, Usługi wizażystów, Usługi woskowania ciała ludzkiego, Usługi woskowania ciała w celu usuwania włosów u ludzi, Usługi zabiegów
kosmetycznych na twarz i ciało, Usługi zabiegów na cellulit,
Usługi zabiegów na cellulitis, Usługi zabiegów pielęgnacji
twarzy, Usuwanie cellulitu z ciała, Wstrzykiwalne kuracje wypełniaczami do celów kosmetycznych, Zabiegi depilacyjne,
Zabiegi higieniczne dla ludzi, Zabiegi kosmetyczne, Zabiegi
kosmetyczne dla ciała, Zabiegi kosmetyczne dla twarzy, Zabiegi kosmetyczne dla włosów, Zabiegi kosmetyczne na ciało, twarz i włosy, Zabiegi pielęgnacji urody, Zdrowotne usługi
odnowy biologicznej w zakresie zdrowia i dobrego samopoczucia ciała i ducha.
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(210) 542489
(220) 2022 04 27
(731) RETKOWSKA ANNA, Łódź
(540) (znak graficzny)
(540)

(531) 05.05.03, 05.05.20, 05.05.21, 29.01.13
(510), (511) 44 Usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody
ludzi, Usługi w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi, Higiena i pielęgnacja urody istot ludzkich, Higiena i pielęgnacja
urody dla ludzi, Akupunktura, Aromaterapia, Doradztwo
w zakresie dietetyki i odżywiania, Fizjoterapia, Hydroterapia,
Masaż, Usługi doradcze w zakresie zdrowia, Usługi masażu
stóp, Usługi mikrodermabrazji, Usługi oceny zdrowia, Usługi
w zakresie nauki o włosach i skórze głowy, Zabiegi terapeutyczne dla twarzy, Zabiegi terapeutyczne dla ciała, Chirurgia
kosmetyczna, Chirurgia plastyczna, Doradztwo medyczne
w zakresie dermatologii, Implantacja (wszczepianie) włosów,
Kliniki, Kliniki medyczne, Konsultacje medyczne, Laserowe
usuwanie grzyba palców nóg, Laserowe usuwanie żylaków,
Usługi chirurgii kosmetycznej i plastycznej, Usługi klinik zdrowia [medyczne], Usługi lekarskie, Usługi podologa, Usługi
prywatnych szpitali, Usługi terapii chelatowej, Kosmetyczne
wykonywanie tatuaży za pomocą lasera, Laserowe usuwanie tatuaży, Przekłuwanie ciała, Salony tatuażu, Tatuowanie,
Usługi w zakresie kolczykowania ciała (piercing), Usługi w zakresie tatuażu, Analiza kolorów [usługi kosmetyczne], Analiza
kosmetyczna, Depilacja woskiem, Dopinanie włosów [przedłużanie, zagęszczanie], Doradztwo dotyczące kosmetyków,
Doradztwo dotyczące urody, Doradztwo świadczone za pośrednictwem Internetu w dziedzinie pielęgnacji ciała i urody,
Doradztwo w dziedzinie pielęgnacji ciała i urody, Doradztwo
w zakresie urody, Elektroliza do celów kosmetycznych, Elektroliza kosmetyczna, Elektroliza kosmetyczna w celu usuwania owłosienia, Fryzjerskie (Salony -), Fryzjerstwo, Fryzjerstwo
męskie, Gabinety pielęgnacji skóry, Higiena i pielęgnacja
urody, Konsultacje dotyczące kosmetyków, Kosmetyczne
usuwanie laserem zbędnych włosów, Kosmetyczne usuwanie żylaków za pomocą lasera, Kosmetyczny zabieg laserowy
na wzrost włosów, Kosmetyczny zabieg laserowy skóry, Kuracje do włosów, Laserowy zabieg kosmetyczny pajączków,
Łaźnie publiczne do celów higienicznych, Łaźnie publiczne
[w celach higienicznych], Łaźnie tureckie, Leczenie kosmetyczne grzyba palców nóg, Manicure, Manicure (Usługi -),
Męskie salony fryzjerskie, Mycie włosów szamponem, Nakładanie produktów kosmetycznych na twarz, Nakładanie
produktów kosmetycznych na ciało, Obsługa łaźni publicznych do celów sanitarnych, Obsługa obiektów i sprzętu saun,
Odbudowa włosów, Ozdabianie ciała, Pielęgnacja stóp, Pielęgnacja urody, Pielęgnacja urody dla ludzi, Salony fryzjerskie,
Salony kosmetyczne do strzyżenia peruk, Salony piękności,
Ścinanie włosów, Solaria, Stylizacja, układanie włosów, Świadczenie usług przez salony piękności, Udzielanie informacji
o urodzie, Udzielanie informacji w dziedzinie stylizacji włosów, Udzielanie informacji związanych z usługami salonów
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piękności, Usługi charakteryzatorów, Usługi doradcze dotyczące kosmetyków, Usługi doradcze dotyczące pielęgnacji
urody, Usługi doradcze dotyczące urody, Usługi doradcze
w zakresie usuwania zbędnego owłosienia na ciele, Usługi
doradcze związane z pielęgnacją skóry, Usługi doradztwa
dotyczącego makijażu świadczone online lub osobiście,
Usługi doradztwa dotyczącego makijażu i nakładania makijażu, Usługi doradztwa online w zakresie makijażu, Usługi
doradztwa w zakresie makijażu, Usługi doradztwa w zakresie
pielęgnacji włosów, Usługi farbowania brwi, Usługi farbowania rzęs, Usługi farbowania włosów, Usługi fryzjerskie, Usługi gabinetów odchudzania, Usługi koloryzacji brwi, Usługi
koloryzacji rzęs, Usługi konsultacyjne dotyczące pielęgnacji
urody, Usługi kosmetyczne, Usługi kosmetyczne w zakresie wykonywania makijażu, Usługi kosmetyczne w zakresie
pielęgnacji ciała świadczone przez uzdrowiska typu SPA,
Usługi kosmetycznej pielęgnacji ciała, Usługi kręcenia włosów, Usługi kształtowania brwi, Usługi laserowego usuwania
owłosienia, Usługi łaźni, Usługi lecznicze dotyczące usuwania cellulitu, Usługi lecznicze w zakresie polepszania krążenia, Usługi lecznicze w zakresie usuwania tkanki tłuszczowej,
Usługi lecznicze związane z odrastaniem włosów, Usługi
manicure i pedicure, Usługi manicure świadczone podczas
wizyt domowych, Usługi męskich salonów fryzjerskich, Usługi nitkowania brwi, Usługi obcinania włosów, Usługi odsysania tłuszczu, Usługi opalania natryskowego, Usługi opalania
natryskowego dla ciała ludzkiego, Usługi opalania skóry dla
ludzi w celach kosmetycznych, Usługi pedicure, Usługi pielęgnacji paznokci rąk, Usługi pielęgnacji paznokci, Usługi
pielęgnacji stóp, Usługi pielęgnacji urody, Usługi pielęgnacji
urody, w szczególności w zakresie rzęs, Usługi plecenia włosów w warkocze, Usługi podkręcania rzęs, Usługi prostowania włosów, Usługi przedłużania rzęs, Usługi przedłużania
włosów, Usługi rozjaśniania włosów, Usługi salonów fryzjerskich dla kobiet, Usługi salonów fryzjerskich, Usługi salonów
fryzjersko-kosmetycznych, Usługi salonów oferujących opalanie natryskowe, Usługi salonów piękności, Usługi salonów
pielęgnacji paznokci, Usługi salonu fryzjerskiego dla dzieci,
Usługi salonu fryzjerskiego dla mężczyzn, Usługi salonu
opalania natryskowego, Usługi saun, Usługi sauny na podczerwień, Usługi solariów, Usługi solariów i salonów oferujących zabiegi brązujące, Usługi solarium, Usługi spa, Usługi
sztucznego opalania, Usługi tatuażu brwi, Usługi terapii mikroigłowej, Usługi trwałego podkręcania rzęs, Usługi trwałej
ondulacji włosów, Usługi usuwania woskowiny z uszu, Usługi
w zakresie higieny i pielęgnacji urody, Usługi w zakresie kuracji odchudzających, Usługi w zakresie laserowego odmładzania skóry, Usługi w zakresie makijażu permanentnego, Usługi
w zakresie makijażu, Usługi w zakresie mikropigmentacji,
Usługi w zakresie naciągania skóry za pomocą lasera, Usługi w zakresie pielęgnacji skóry, Usługi w zakresie pielęgnacji włosów, Usługi w zakresie pielęgnacji urody świadczone
przez uzdrowisko [spa], Usługi w zakresie pielęgnacji twarzy,
Usługi w zakresie pielęgnacji skóry głowy, Usługi w zakresie
porad kosmetycznych, Usługi w zakresie trwałego usuwania
i redukcji owłosienia, Usługi w zakresie udostępniania obiektów i sprzętu solariów, Usługi w zakresie udostępniania saun,
Usługi w zakresie usuwania włosów, Usługi w zakresie zabiegów upiększających, Usługi wizażystów, Usługi woskowania
ciała ludzkiego, Usługi woskowania ciała w celu usuwania
włosów u ludzi, Usługi zabiegów kosmetycznych na twarz
i ciało, Usługi zabiegów na cellulit, Usługi zabiegów na cellulitis, Usługi zabiegów pielęgnacji twarzy, Usuwanie cellulitu z ciała, Wstrzykiwalne kuracje wypełniaczami do celów
kosmetycznych, Zabiegi depilacyjne, Zabiegi higieniczne dla
ludzi, Zabiegi kosmetyczne, Zabiegi kosmetyczne dla ciała,
Zabiegi kosmetyczne dla twarzy, Zabiegi kosmetyczne dla

60

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

włosów, Zabiegi kosmetyczne na ciało, twarz i włosy, Zabiegi
pielęgnacji urody, Zdrowotne usługi odnowy biologicznej
w zakresie zdrowia i dobrego samopoczucia ciała i ducha,
Usługi w zakresie ozdabiania ciała.
(210)
(731)
(540)
(540)

542490
(220) 2022 04 27
RETKOWSKA ANNA, Łódź
(znak słowno-graficzny)
KLINIKA RETKOWSKA kosmetologia i medycyna
estetyczna

(531) 05.05.03, 05.05.20, 05.05.21, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 44 Usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody
ludzi, Usługi w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi, Higiena
i pielęgnacja urody istot ludzkich, Higiena i pielęgnacja urody dla ludzi, Chirurgia kosmetyczna, Chirurgia plastyczna,
Doradztwo medyczne w zakresie dermatologii, Implantacja
(wszczepianie) włosów, Kliniki, Kliniki medyczne, Konsultacje
medyczne, Laserowe usuwanie grzyba palców nóg, Laserowe usuwanie żylaków, Usługi chirurgii kosmetycznej i plastycznej, Usługi klinik zdrowia [medyczne], Usługi lekarskie,
Usługi podologa, Usługi prywatnych szpitali, Akupunktura,
Aromaterapia, Doradztwo w zakresie dietetyki i odżywiania,
Fizjoterapia, Hydroterapia, Masaż, Usługi masażu stóp, Usługi mikrodermabrazji, Usługi oceny zdrowia, Usługi w zakresie nauki o włosach i skórze głowy, Zabiegi terapeutyczne
dla twarzy, Zabiegi terapeutyczne dla ciała, Kosmetyczne
wykonywanie tatuaży za pomocą lasera, Laserowe usuwanie tatuaży, Przekłuwanie ciała, Salony tatuażu, Tatuowanie,
Usługi w zakresie kolczykowania ciała (piercing), Usługi w zakresie tatuażu, Analiza kolorów [usługi kosmetyczne], Analiza
kosmetyczna, Depilacja woskiem, Dopinanie włosów [przedłużanie, zagęszczanie], Doradztwo dotyczące kosmetyków,
Doradztwo dotyczące urody, Doradztwo świadczone za pośrednictwem Internetu w dziedzinie pielęgnacji ciała i urody,
Doradztwo w dziedzinie pielęgnacji ciała i urody, Doradztwo
w zakresie urody, Elektroliza do celów kosmetycznych, Elektroliza kosmetyczna, Elektroliza kosmetyczna w celu usuwania owłosienia, Fryzjerskie (Salony -), Fryzjerstwo, Fryzjerstwo
męskie, Gabinety pielęgnacji skóry, Higiena i pielęgnacja
urody, Konsultacje dotyczące kosmetyków, Kosmetyczne
usuwanie laserem zbędnych włosów, Kosmetyczne usuwanie żylaków za pomocą lasera, Kosmetyczny zabieg laserowy
na wzrost włosów, Kosmetyczny zabieg laserowy skóry, Kuracje do włosów, Laserowy zabieg kosmetyczny pajączków,
Łaźnie publiczne do celów higienicznych, Łaźnie publiczne
[w celach higienicznych], Łaźnie tureckie, Leczenie kosmetyczne grzyba palców nóg, Manicure, Manicure (Usługi -),
Męskie salony fryzjerskie, Mycie włosów szamponem, Nakładanie produktów kosmetycznych na twarz, Nakładanie
produktów kosmetycznych na ciało, Obsługa łaźni publicznych do celów sanitarnych, Obsługa obiektów i sprzętu
saun, Odbudowa włosów, Ozdabianie ciała, Pielęgnacja
stóp, Pielęgnacja urody, Pielęgnacja urody dla ludzi, Salony
fryzjerskie, Salony kosmetyczne do strzyżenia peruk, Salony piękności, Ścinanie włosów, Solaria, Stylizacja, układanie
włosów, Świadczenie usług przez salony piękności, Udzielanie informacji o urodzie, Udzielanie informacji w dziedzinie
stylizacji włosów, Udzielanie informacji związanych z usługami salonów piękności, Usługi charakteryzatorów, Usługi doradcze dotyczące kosmetyków, Usługi doradcze dotyczące
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pielęgnacji urody, Usługi doradcze dotyczące urody, Usługi
doradcze w zakresie usuwania zbędnego owłosienia na ciele, Usługi doradcze związane z pielęgnacją skóry, Usługi
doradztwa dotyczącego makijażu świadczone online lub
osobiście, Usługi doradztwa dotyczącego makijażu i nakładania makijażu, Usługi doradztwa online w zakresie makijażu, Usługi doradztwa w zakresie makijażu, Usługi doradztwa
w zakresie pielęgnacji włosów, Usługi farbowania brwi, Usługi farbowania rzęs, Usługi farbowania włosów, Usługi fryzjerskie, Usługi gabinetów odchudzania, Usługi koloryzacji
brwi, Usługi koloryzacji rzęs, Usługi konsultacyjne dotyczące
pielęgnacji urody, Usługi kosmetyczne, Usługi kosmetyczne w zakresie wykonywania makijażu, Usługi kosmetyczne
w zakresie pielęgnacji ciała świadczone przez uzdrowiska
typu SPA, Usługi kosmetycznej pielęgnacji ciała, Usługi
kręcenia włosów, Usługi kształtowania brwi, Usługi laserowego usuwania owłosienia, Usługi łaźni, Usługi lecznicze
dotyczące usuwania cellulitu, Usługi lecznicze w zakresie
polepszania krążenia, Usługi lecznicze w zakresie usuwania
tkanki tłuszczowej, Usługi lecznicze związane z odrastaniem
włosów, Usługi manicure i pedicure, Usługi manicure świadczone podczas wizyt domowych, Usługi męskich salonów
fryzjerskich, Usługi nitkowania brwi, Usługi obcinania włosów, Usługi odsysania tłuszczu, Usługi opalania natryskowego, Usługi opalania natryskowego dla ciała ludzkiego, Usługi
opalania skóry dla ludzi w celach kosmetycznych, Usługi
pedicure, Usługi pielęgnacji paznokci rąk, Usługi pielęgnacji
paznokci, Usługi pielęgnacji stóp, Usługi pielęgnacji urody,
Usługi pielęgnacji urody, w szczególności w zakresie rzęs,
Usługi plecenia włosów w warkocze, Usługi podkręcania
rzęs, Usługi prostowania włosów, Usługi przedłużania rzęs,
Usługi przedłużania włosów, Usługi rozjaśniania włosów,
Usługi salonów fryzjerskich dla kobiet, Usługi salonów fryzjerskich, Usługi salonów fryzjersko-kosmetycznych, Usługi
salonów oferujących opalanie natryskowe, Usługi salonów
piękności, Usługi salonów pielęgnacji paznokci, Usługi salonu fryzjerskiego dla dzieci, Usługi salonu fryzjerskiego dla
mężczyzn, Usługi salonu opalania natryskowego, Usługi
saun, Usługi sauny na podczerwień, Usługi solariów, Usługi solariów i salonów oferujących zabiegi brązujące, Usługi solarium, Usługi spa, Usługi sztucznego opalania, Usługi
tatuażu brwi, Usługi terapii mikroigłowej, Usługi trwałego
podkręcania rzęs, Usługi trwałej ondulacji włosów, Usługi
usuwania woskowiny z uszu, Usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody, Usługi w zakresie kuracji odchudzających,
Usługi w zakresie laserowego odmładzania skóry, Usługi
w zakresie makijażu permanentnego, Usługi w zakresie makijażu, Usługi w zakresie mikropigmentacji, Usługi w zakresie
naciągania skóry za pomocą lasera, Usługi w zakresie pielęgnacji skóry, Usługi w zakresie pielęgnacji włosów, Usługi
w zakresie pielęgnacji urody świadczone przez uzdrowisko
[spa], Usługi w zakresie pielęgnacji twarzy, Usługi w zakresie
pielęgnacji skóry głowy, Usługi w zakresie porad kosmetycznych, Usługi w zakresie trwałego usuwania i redukcji owłosienia, Usługi w zakresie udostępniania obiektów
i sprzętu solariów, Usługi w zakresie udostępniania saun,
Usługi w zakresie usuwania włosów, Usługi w zakresie zabiegów upiększających, Usługi wizażystów, Usługi woskowania
ciała ludzkiego, Usługi woskowania ciała w celu usuwania
włosów u ludzi, Usługi zabiegów kosmetycznych na twarz
i ciało, Usługi zabiegów na cellulit, Usługi zabiegów na cellulitis, Usługi zabiegów pielęgnacji twarzy, Usuwanie cellulitu
z ciała, Wstrzykiwalne kuracje wypełniaczami do celów kosmetycznych, Zabiegi depilacyjne, Zabiegi higieniczne dla
ludzi, Zabiegi kosmetyczne, Zabiegi kosmetyczne dla ciała,
Zabiegi kosmetyczne dla twarzy, Zabiegi kosmetyczne dla
włosów, Zabiegi kosmetyczne na ciało, twarz i włosy, Zabie-
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gi pielęgnacji urody, Zdrowotne usługi odnowy biologicznej w zakresie zdrowia i dobrego samopoczucia ciała i ducha, Usługi doradcze w zakresie zdrowia, Usługi w zakresie
ozdabiania ciała.
542491
(220) 2022 04 27
MODERN LOOK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FESTIWAL MUZYCZNYCH LEGEND
(210)
(731)

(531) 16.01.13, 22.01.15, 27.05.01, 29.01.11
(510), (511) 41 Organizowanie festiwali, Organizowanie festiwali w celach rozrywkowych, Usługi festiwali muzycznych,
Udostępnianie informacji online związanych z mediami
audiowizualnymi, Koncerty muzyczne, Przedstawienia muzyczne, Produkcja muzyczna, Usługi prezenterów muzyki,
Muzyczne usługi wydawnicze, Usługi bibliotek muzycznych, Wykonywanie programów muzycznych, Organizacja
konkursów muzycznych, Organizowanie imprez muzycznych, Produkcja nagrań muzycznych, Organizowanie widowisk muzycznych, Organizowanie wydarzeń muzycznych,
Prezentacja koncertów muzycznych, Zapewnianie muzyki
na żywo, Rozrywka z udziałem muzyki, Koncerty muzyczne
na żywo, Koncerty muzyczne za pośrednictwem radia, Udostępnianie muzyki cyfrowej [nie do ściągnięcia] z Internetu,
Udostępnianie publikacji elektronicznych online z dziedziny
muzyki, nie do pobrania, Usługi w zakresie dostarczania rozrywki w formie występów muzycznych na żywo, Tworzenie
[opracowywanie] podcastów, Tworzenie [opracowywanie]
treści edukacyjnych do podcastów, Usługi rozrywkowe w zakresie dzielenia się nagraniami audio i wideo, Udostępnianie
muzyki cyfrowej [nie do ściągnięcia] na witrynach internetowych MP3, Udostępnianie muzyki cyfrowej z internetowych
stron MP3, Radiowe programy rozrywkowe.
542493
(220) 2022 04 27
VOLANTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VOLANTE
(210)
(731)

(531) 03.07.17, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 Doradztwo biznesowe, Doradztwo dotyczące działalności gospodarczej, Doradztwo dotyczące zbywania firm, Doradztwo i informacja dotycząca rachunkowości,
Doradztwo w dziedzinie zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie, Doradztwo w zakresie analizy biznesowej,
Doradztwo w zakresie badań rynku, Doradztwo w zakresie
efektywności biznesowej, Doradztwo w zakresie strategii
dla przedsiębiorstw, Usługi w zakresie wyceny marki, Usługi
wyceny działalności gospodarczej, Wycena firm, Usługi do-
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radcze i informacyjne dotyczące rachunkowości, 36 Usługi
w zakresie wyceny własności intelektualnej, Usługi w zakresie wyceny opcji na akcje, Wycena majątku.
542500
(220) 2022 04 27
HI POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) INFLUEYE
(510), (511) 35 Marketing opierający się na współpracy z influencerem [Influencer marketing], Promocja towarów przy
pomocy influencerów, Gromadzenie informacji związanych
z reklamą, Bezpośrednia reklama pocztowa, Reklama banerowa, Reklama, Promowanie [reklama] działalności gospodarczej, Promocja [reklama] podróży, Promocja [reklama]
koncertów, Promocja, reklama i marketing stron internetowych on-line, Kompilacja statystyk związanych z reklamą,
Reklama i marketing, Reklama bezpośredniej odpowiedzi,
Reklama biznesowych stron internetowych, Reklama i usługi
reklamowe, Reklama korespondencyjna, Reklama na billboardach elektronicznych, Reklama online poprzez komputerowe sieci komunikacyjne, Reklama online za pośrednictwem komputerowej sieci komunikacyjnej, Reklama online
za pośrednictwem sieci komputerowej, Reklama poprzez
przesyłanie materiałów reklamowych online dla osób trzecich poprzez elektroniczne sieci komunikacyjne, Reklama
poprzez wszystkie publiczne środki komunikacji, Reklama
promocyjna projektów badawczych, Reklama radiowa, Reklama typu „płać za kliknięcie”, Reklama w Internecie dla
osób trzecich, Reklama w czasopismach, Reklama w czasopismach, broszurach i gazetach, Reklama towarów i usług
sprzedawców online za pośrednictwem przewodnika online
do przeszukiwania, Reklama w zakresie filmów kinowych, Reklama za pomocą marketingu bezpośredniego, Reklama
za pośrednictwem sieci telefonii komórkowej, Reklama
za pośrednictwem mediów elektronicznych, w szczególności Internetu, Reklama za pośrednictwem telefonu, Reklama
zewnętrzna, Reklama związana z transportem i dostawą,
Rozpowszechnianie danych związanych z reklamą, Udzielanie informacji związanych z reklamą, Usługi agencji modelek
i modeli związane z reklamą, Usługi badawcze związane z reklamą, Usługi reklamowe, w tym reklama on-line w sieci
komputerowej, Usługi w zakresie tworzenia marki (reklama
i promocja), Administrowanie dotyczące marketingu, Agencje informacji handlowej [udostępnianie informacji dotyczących działalności gospodarczej, na przykład marketingu lub
danych demograficznych], Analiza marketingowa nieruchomości, Analiza trendów marketingowych, Analiza w zakresie
marketingu, Analizy w zakresie marketingu, Badania marketingowe w dziedzinie kosmetyków, artykułów perfumeryjnych i produktów do pielęgnacji urody, Badania rynku i badania marketingowe, Badania w dziedzinie strategii marketingowych, Doradztwo biznesowe w zakresie marketingu
strategicznego, Doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie
reklamy, marketingu i promocji, Doradztwo dotyczące zarządzania marketingowego, Doradztwo marketingowe w zakresie mediów społecznościowych, Doradztwo reklamowe
i marketingowe, Doradztwo specjalistyczne w zakresie marketingu, Doradztwo w dziedzinie zarządzania działalnością
gospodarczą i marketingu, Doradztwo w zakresie działalności gospodarczej dotyczące marketingu, Doradztwo w zakresie demografii do celów marketingowych, Doradztwo
w zakresie marketingu produktów chemicznych, Doradztwo
w zakresie marketingu biznesowego, Doradztwo w zakresie
marketingu, Doradztwo w zakresie zarządzania marketingowego, Dostarczanie biznesowych informacji marketingo(210)
(731)
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wych, Dostarczanie informacji marketingowych, Dostarczanie informacji marketingowej, Dostarczanie informacji marketingowych za pośrednictwem stron internetowych, Dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych, Informacja lub badania w zakresie działalności
gospodarczej i marketingu, Informacja marketingowa, Kampanie marketingowe, Marketing afiliacyjny, Marketing bezpośredni, Marketing dotyczący promocji, Marketing cyfrowy,
Marketing finansowy, Marketing handlowy [inny niż sprzedaż], Marketing imprez i wydarzeń, Marketing internetowy,
Marketing referencyjny, Marketing telefoniczny, Marketing
towarów i usług osób trzecich poprzez dystrybucję kuponów, Marketing towarów i usług na rzecz innych, Marketing
ukierunkowany, Marketing w ramach wydawania oprogramowania, Obsługa marketingowa obrotu nieruchomościami, Ocena statystyczna danych marketingowych, Oceny szacunkowe do celów marketingowych, Opracowanie koncepcji marketingowych, Opracowywanie ankiet marketingowych, Opracowywanie i wdrażanie strategii marketingowych na rzecz innych, Opracowywanie strategii i pomysłów
marketingowych, Organizacja i przeprowadzanie wydarzeń
marketingowych, Organizowanie i prowadzenie promocyjnych imprez marketingowych na rzecz osób trzecich, Planowanie strategii marketingowych, Porady w zakresie działalności gospodarczej dotyczące konsultacji w zakresie zarządzania marketingowego, Pomoc w zakresie marketingu, Porady w zakresie działalności gospodarczej dotyczące marketingu, Porady w zakresie marketingu, Produkcja nagrań
dźwiękowych do celów marketingowych, Produkcja nagrań
wideo w celach marketingowych, Profilowanie konsumentów do celów komercyjnych lub marketingowych, Projektowanie badań marketingowych, Przygotowywanie planów
marketingowych, Prowadzenie badań marketingowych,
Rozpowszechnianie materiałów w zakresie reklamy, marketingu i publicity, Rozwój planu marketingowego, Sporządzanie raportów do celów marketingowych, Świadczenie doradczych usług marketingowych dla producentów, Udostępnianie raportów marketingowych, Udzielanie informacji dotyczących marketingu, Usługi agencji marketingowych,
Usługi badawcze w zakresie reklamy i marketingu, Usługi
doradcze w zakresie marketingu afiliacyjnego, Usługi doradcze dotyczące reklamy, promocji i marketingu, Usługi doradcze w zakresie marketingu, Usługi doradztwa w zakresie marketingu, Usługi franczyzowe związane z pomocą w zakresie
marketingu, Usługi konsultacyjne w zakresie marketingu
bezpośredniego, Usługi konsultacyjne w zakresie marketingu, Usługi konsultacyjne w zakresie działalności gospodarczej dotyczące marketingu dla kampanii pozyskiwania funduszy, Usługi konsultingowe w zakresie marketingu internetowego, Usługi marketingowe, Usługi marketingowe świadczone za pomocą sieci cyfrowych, Usługi marketingu bezpośredniego, Usługi reklamowe i marketingowe świadczone
kanałów łącznościowych, Usługi reklamowe i marketingowe
świadczone za pośrednictwem bloga, Usługi reklamowe
i marketingowe online, Usługi reklamowe, marketingowe
i promocyjne, Usługi reklamowe i marketingowe, Usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe, Usługi rekrutacji personelu do sprzedaży i marketingu, Usługi rozwoju w zakresie
kreatywnego planowania marketingowego, Usługi w zakresie marketingu baz danych, Usługi w zakresie marketingu
produktów, Usługi w zakresie marketingu gospodarczego,
Zarządzanie personelem zajmującym się marketingiem, Wynajmowanie wszelkich materiałów promocyjnych i służących do prezentacji marketingowych, Dostarczanie informacji biznesowych i handlowych online, Dostarczanie informacji gospodarczych i handlowych online, Dostarczanie przewodników reklamowych do przeszukiwania konsultowanych
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online, Organizowanie subskrypcji w zakresie publikacji online dla osób trzecich, Porównywanie usług finansowych online, Promocja online sieci komputerowych i stron internetowych, Promowanie dzieł sztuki innych osób poprzez udostępnianie portfolio online za pośrednictwem strony internetowej, Promowanie muzyki innych poprzez dostarczanie
portfolio online za pośrednictwem witryn internetowych,
Promowanie projektów innych osób poprzez udostępnianie
portfolio online za pośrednictwem strony internetowej, Prowadzenie wystaw w ramach wirtualnych targów handlowych online, Przeprowadzanie ankiet badawczych online
z zakresu zarządzania firmą, Publikowanie materiałów reklamowych online, Reklamy online, Rozpowszechnianie reklam
dla osób trzecich za pomocą sieci komunikacyjnej online
w Internecie, Skomputeryzowane usługi w zakresie składania
zamówień online, Świadczenie usług administracyjnych dla
instytucji akademickich w zakresie zapisów na kursy online,
Świadczenie usług porównania cen online, Świadczenie
usług w zakresie katalogów informacji handlowych online,
Udostępnianie katalogów [spisów] informacji handlowych
online w Internecie, Udostępnianie online przewodników reklamowych zawierających towary i usługi osób trzecich prowadzących handel online w Internecie, Usługi aukcji online
dla osób trzecich, Usługi aukcyjne online, Usługi aukcyjne
online za pośrednictwem Internetu, Usługi online z zakresu
nawiązywania kontaktów biznesowych, Usługi przetwarzania danych online, Usługi przetwarzania danych w trybie online, Usługi sklepów detalicznych online związane z produktami kosmetycznymi i pielęgnacyjnymi, Usługi sklepów detalicznych online obejmujące odzież, Usługi w zakresie zamówień online, Usługi zarządzania społecznością online,
Zestawianie katalogów biznesowych online, 38 Transmisje
audycji telewizyjnych, Transmisje na żywo dostępne przez
strony główne w Internecie [kamery internetowe], Transmisje
radiowe i telewizyjne, w tym również drogą sieci kablowych,
Transmisje telewizyjne, Bezprzewodowa transmisja elektroniczna sygnałów głosowych, Bezprzewodowa transmisja
i nadawanie programów telewizyjnych, Cyfrowa transmisja
danych za pośrednictwem Internetu, Cyfrowa transmisja głosu, Elektroniczna transmisja wiadomości i danych, Dostarczenie urządzeń do odbioru radiowego i transmisji radiowej,
Dostarczanie wiadomości i danych w drodze transmisji elektronicznej, Elektroniczna transmisja poczty i wiadomości,
Elektroniczna transmisja danych, Emisja i transmisja programów telewizyjnych za opłatą [pay-per-view], Komputerowa
transmisja informacji udostępnianych za pomocą kodów
dostępu lub terminali, Międzynarodowa transmisja danych,
Mobilne usługi medialne w postaci elektronicznej transmisji
medialnych treści rozrywkowych, Elektryczna transmisja danych w ramach światowej sieci zdalnego przetwarzania danych, w tym w ramach Internetu, Nadawanie i transmisja
programów radiowych, Nadawanie i transmisja programów
telewizyjnych, Odbieranie i transmisja wiadomości, Pakietowa transmisja danych i obrazów, Programy telewizyjne
(Transmisja -), Transmisja audio, Transmisja danych, Transmisja
danych i nadawanie danych, Transmisja danych i informacji
za pośrednictwem elektronicznych środków komunikacyjnych, Transmisja danych lub obrazów audiowizualnych
za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej lub Internetu, Transmisja danych przez Internet, Transmisja filmów
wideo, Transmisja podkastów, Transmisja programów telewizyjnych, Transmisja publikacji elektronicznych online, Transmisja strumieniowa materiałów audio i wideo w Internecie,
Transmisja strumieniowa imprez w zakresie sportów elektronicznych, Transmisja strumieniowa danych, Transmisja strumieniowa materiałów wideo w Internecie, Transmisja strumieniowa materiałów audio, wizualnych i audiowizualnych
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za pośrednictwem światowej sieci komputerowej, Transmisja
strumieniowa materiałów dźwiękowych w Internecie, Transmisja strumieniowa telewizji przez internet, Transmisja sygnałów zawierających dźwięk, obraz i dane, Transmisja telegramów, Transmisja wiadomości za pośrednictwem mediów
elektronicznych, Transmisja wideo na żądanie, Usługi transmisji audiowizualnej, Usługi transmisji danych, Usługi transmisji cyfrowej, Usługi transmisyjne w sieci WWW [webcasting], Usługi transmisyjne, Usługi transmisji wideo, Usługi
transmisji strumieniowej w zakresie treści wideo, audio i telewizji, Przesyłanie informacji drogą online, Udostępnianie forów internetowych online, Komunikacja za pośrednictwem
blogów online, Przekazywanie informacji i danych za pośrednictwem usług online i Internetu, Udostępnianie pokojów rozmów [chatroomów] i elektronicznych tablic ogłoszeń
online do przesyłania wiadomości pomiędzy użytkownikami
komputerów, Udostępnianie pokojów rozmów [chatroomów] online do przesyłania wiadomości, komentarzy i treści multimedialnych pomiędzy użytkownikami, Usługi przesyłania wiadomości online, 41 Centra rozrywki, Dostarczanie
rozrywki drogą radiową, Dostarczanie rozrywki w postaci
nagranej muzyki, Edukacja, rozrywka i sport, Informacja o biletach na imprezy rozrywkowe, Informacja o imprezach rozrywkowych, Informacja o rozrywce, Informacje dotyczące
rozrywki dostarczane on-line z komputerowej bazy danych
lub Internetu, Informacje dotyczące rozrywki w postaci gier
komputerowych udostępniane online z komputerowej bazy
danych lub ze światowej sieci komunikacyjnej, Informacje
online z dziedziny rozrywki z zakresu gier komputerowych,
Kształcenie i szkolenia w dziedzinie muzyki i rozrywki, Obozy
letnie [rozrywka i edukacja], Obsługa gości na imprezach rozrywkowych, Organizacja i przeprowadzanie imprez rozrywkowych na żywo, Organizacja i przeprowadzanie imprez rozrywkowych, Organizacja i przeprowadzanie aktywności rozrywkowych, Organizacja imprez rozrywkowych, Organizacja
konkursów w dziedzinie rozrywki, Organizacja konkursów
w dziedzinie rozrywki przez telefon, Organizacja pokazów
mody w celach rozrywkowych, Organizacja rezerwacji biletów na spektakle i na inne imprezy rozrywkowe, Organizacja
rozrywek muzycznych, Organizacja rozrywki na imprezy urodzinowe, Organizacja występów rozrywkowych na żywo,
Organizowanie festiwali do celów rozrywkowych, Organizowanie festynów w celach rozrywkowych, Organizowanie
i prezentowanie pokazów rozrywkowych dotyczących stylu
i mody, Organizowanie i prowadzenie konkursów [edukacyjnych lub rozrywkowych], Organizowanie i prowadzenie spotkań w dziedzinie rozrywki, Organizowanie imprez w celach
rozrywkowych, Organizowanie imprez rozrywkowych i kulturalnych, Organizowanie imprez w celach kulturalnych, rozrywkowych i sportowych, Organizowanie konferencji związanych z rozrywką, Organizowanie konferencji dotyczących
rozrywki, Organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], Organizowanie konkursów w zakresie rozrywki, Organizowanie konkursów w celach edukacyjnych lub rozrywkowych, Organizowanie konkursów w celach rozrywkowych,
Organizowanie pokazów w celach rozrywkowych, Organizowanie prezentacji w celach rozrywkowych, Organizowanie
rozrywki, Organizowanie rozrywki wizualnej i muzycznej,
Organizowanie rozrywki wizualnej, Organizowanie spektakli
rozrywkowych, Organizowanie spotkań z dziedziny rozrywki,
Organizowanie widowisk w celach rozrywkowych, Organizowanie wycieczek w celach rozrywkowych, Organizowanie
wystaw do celów rozrywkowych, Organizowanie wystaw
w celach rozrywkowych, Organizowanie zawodów [edukacja
lub rozrywka], Organizowanie zjazdów w celach rozrywkowych, Ośrodki rozrywkowe, Oświetlenie sceniczne do celów
rozrywkowych, Parki i miasteczka rozrywki i tematyczne, zoo
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i muzea, Planowanie i przeprowadzanie imprez [rozrywka],
Planowanie przyjęć [rozrywka], Pokazy na żywo w celach
rozrywkowych, Prezentacja imprez rozrywkowych na żywo,
Produkcja filmów w celach rozrywkowych, Produkcja programów telewizyjnych na żywo w celach rozrywkowych, Produkcja rozrywkowych programów telewizyjnych, Prowadzenie ceremonii do celów rozrywkowych, Prowadzenie imprez
rozrywkowych na żywo, Prowadzenie imprez rozrywkowych,
Prowadzenie rozrywkowych pokazów magicznych, Prowadzenie wystaw w celach rozrywkowych, Prowadzenie zjazdów w celach rozrywkowych, Przeprowadzanie aktywności
rozrywkowych, Przedstawienia objazdowe stanowiące usługi rozrywkowe, Przygotowywanie efektów specjalnych w celach rozrywkowych, Przygotowywanie programów rozrywkowych dla kin, Przygotowywanie programów rozrywkowych do emisji, Publikacja recenzji online w dziedzinie rozrywki, Publikowanie książek związanych z rozrywką, Radiowe
i telewizyjne usługi rozrywkowe, Realizacja rozrywki na żywo,
Realizacja programów rozrywkowych na żywo, Realizacja imprez rozrywkowych na żywo, Radiowe programy rozrywkowe, Realizacja rozrywki w formie taśm wideo, Realizacja telewizyjnych programów rozrywkowych, Realizowanie rozrywki w postaci programów telewizyjnych, Realizowanie rozrywki w postaci nagrań dźwiękowych, Realizowanie rozrywki
w postaci seriali telewizyjnych, Rezerwacja biletów na imprezy rozrywkowe, Rezerwacja miejsc na imprezy rozrywkowe,
Rozrywka, Rozrywka filmowa, Rozrywka interaktywna online,
Rozrywka interaktywna, Rozrywka o charakterze turniejów
e-sportowych, Rozrywka on-line, Świadczenie usług rozrywkowych za pośrednictwem telewizji, Świadczenie usług rozrywkowych za pośrednictwem filmów wideo, Świadczenie
usług rozrywkowych dla dzieci, Świadczenie usług rozrywkowych za pośrednictwem publikacji, Telewizyjne usługi rozrywkowe, Udostępnianie informacji na temat rozrywki za pośrednictwem sieci komputerowych, Udostępnianie informacji z zakresu rozrywki za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej, Udostępnianie obiektów i sprzętu rozrywkowego
w hotelach, Udostępnianie obiektów i sprzętu do celów rozrywkowych, Udostępnianie obiektów i sprzętu rozrywkowego, Udostępnianie obiektów i sprzętu na potrzeby tematycznych parków rozrywki, Udostępnianie obiektów i sprzętu
w parkach rozrywki, Udostępnianie rozrywki multimedialnej
za pomocą strony internetowej, Udzielanie informacji na temat rozrywki i imprez rozrywkowych za pośrednictwem sieci online i Internetu, Usługi agencji dystrybucji biletów [rozrywka], Usługi agencji sprzedaży biletów online do celów
rozrywkowych, Usługi agencyjne w zakresie rozrywki, Usługi
centrów rozrywki na obozach wakacyjnych, Usługi doradztwa w zakresie rozrywki, Usługi doradcze w zakresie rozrywki, Usługi informacji o rozrywce, Usługi dotyczące zapewniania rozrywki na statkach wycieczkowych, Usługi edukacyjne,
rozrywkowe i sportowe, Usługi informacji telefonicznej związane z rozrywką, Usługi informacyjne i doradcze dotyczące
rozrywki, Usługi informacyjne związane z rozrywką, Usługi
rozrywkowe, Usługi rozrywkowe na żywo, Usługi rozrywkowe w formie wideo, Usługi rozrywkowe udostępniane dzięki
strumieniom online, Usługi związane z produkcją rozrywki
w postaci telewizji, Usługi związane z produkcją rozrywki
w postaci materiałów wideo, Usługi związane z produkcją
rozrywki w formie filmów, Zapewnianie rozrywki na żywo,
Zapewnianie rozrywki online, Publikacja gazet elektronicznych online.
(210) 542505
(220) 2022 04 28
(731) WOJTAL GRZEGORZ, Warszawa
(540) (znak słowny)
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(540) MARGOL
(510), (511) 3 Kosmetyczne preparaty fryzjerskie, Balsam
do włosów, Balsamy do włosów, Balsamy do wygładzania
i prostowania włosów, Farby do włosów, Kleje do przymocowywania sztucznych włosów, Kleje do sztucznych rzęs, włosów i paznokci, Kosmetyczne płyny do włosów, Kosmetyki
do włosów, Kredy do włosów, Krem do włosów, Kremy do pielęgnacji włosów, Kremy do włosów, Kremy ochronne do włosów, Kremy pielęgnacyjne do włosów, Lakier do włosów, Lakiery do układania włosów, Lakiery do włosów, Maseczki do stylizacji włosów, Maseczki do włosów, Maskara do włosów, Maski
do pielęgnacji włosów, Neutralizatory do włosów, Nielecznicze płyny do włosów, Nielecznicze preparaty do pielęgnacji
włosów do celów kosmetycznych, Nielecznicze szampony
do włosów, Odżywczy wosk do włosów, Odżywka do włosów
dla dzieci, Odżywki do włosów, Odżywki do włosów w kostce, Odżywki nawilżające do włosów, Odżywki pielęgnacyjne
do włosów, Odżywki stosowane na włosy, Olejek do układania włosów, Olejek do włosów, Olejki do odżywiania włosów,
Olejki do włosów, Olejki kąpielowe do pielęgnacji włosów,
Opakowania uzupełniające do dozowników, zawierające
produkty do utrwalania włosów, Pasta do stylizacji włosów,
Pianka do włosów, Pianki do stylizacji włosów, Pianki do włosów, Pianki ochronne do włosów, Pianki [przybory toaletowe]
do stylizacji włosów, Płukanki do włosów [do użytku kosmetycznego], Płukanki do włosów [szampon z odżywką], Płyny
do kuracji wzmacniających włosy, Płyny do ondulacji włosów,
Płyny do pielęgnacji włosów, Płyny do stylizacji włosów, Płyny
do układania włosów, Płyny do włosów, Płyny do włosów i ciała, Płyny koloryzujące do włosów, Płyny ochronne do włosów,
Płyny pielęgnacyjne do włosów, Pomady do włosów, Preparaty do barwienia włosów, Preparaty do falowania i kręcenia
włosów, Preparaty do prostowania włosów, Preparaty do pielęgnacji włosów, Preparaty do pielęgnacji włosów, nie do celów medycznych, Preparaty do ochrony włosów przed słońcem, Preparaty do neutralizacji włosów, Preparaty do mycia
włosów, Preparaty do kuracji włosów, Preparaty do kręcenia
włosów, Preparaty do koloryzacji włosów, Produkty do wysuszania włosów do użytku kosmetycznego, Produkty do usuwania farby z włosów, Produkty do układania włosów dla
mężczyzn, Produkty do pielęgnacji farbowanych włosów,
Produkty do ochrony farbowanych włosów, Preparaty wygładzające i prostujące włosy, Preparaty odżywcze do włosów,
Preparaty nabłyszczające do włosów, Preparaty kosmetyczne
do włosów, Preparaty kosmetyczne do włosów i skóry głowy,
Preparaty do włosów, Preparaty do układania włosów, Preparaty do układania włosów o długotrwałym działaniu [texturizer], Preparaty do skręcania włosów, Preparaty do rozjaśniania
włosów, Środki rozjaśniające do włosów, Środki pomagające
rozczesywać splątane włosy, Środki do rozjaśniania pasemek
na włosach, Środki do pielęgnacji włosów, Środki do nawilżania włosów, Serum do włosów, Serum do układania włosów,
Produkty do zapobiegania wypadaniu włosów do użytku
kosmetycznego, Produkty utrwalające do włosów, Proszek
do mycia włosów, Pudry do włosów, Rozjaśniacze do włosów,
Serum do pielęgnacji włosów, Środki zmiękczające do włosów, Szampon do włosów, Szampony do włosów, Szampony
do włosów dla ludzi, Szampony z odżywką do włosów, Tonik
do włosów, Tonik do włosów [nieleczniczy], Toniki do włosów,
Włosy (Farby do -), Woda utleniona do włosów, Wosk do włosów, Woski do układania włosów, Żele w sprayu do układania
włosów, Żele ochronne do włosów, Żele do włosów, Żele
do stylizacji włosów, 8 Elektryczne karbownice do włosów,
Elektryczna karbownica do włosów, Elektryczne maszynki
do strzyżenia włosów, Elektryczne maszynki do strzyżenia
włosów do użytku osobistego [ręczne], Elektryczne prostownice do włosów, Elektryczne urządzenia do ścinana włosów
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[przyrządy ręczne], Elektryczne urządzenia do zaplatania włosów, Elektryczne urządzenia do układania włosów, Elektryczne
trymery do włosów, Elektryczne przyrządy do kręcenia włosów, Maszynki do strzyżenia włosów do użytku osobistego,
elektryczne i nieelektryczne, Maszynki do strzyżenia włosów,
elektryczne i na baterie, Maszynki do strzyżenia włosów, nieelektryczne, Maszynki do strzyżenia włosów, Nieelektryczne
ręczne przyrządy do kręcenia włosów, Nożyczki do włosów,
Prostownice do włosów, elektryczne, Przybory do obcinania
i usuwania włosów, Przybory do układania włosów, Przybory
ręczne do kręcenia włosów, Ręczne maszynki do strzyżenia
włosów, Ręczne urządzenia do karbowania włosów, Urządzenia do karbowania włosów [karbownice], 41 Nauka fryzjerstwa, Prezentacja produktów fryzjerskich w celach szkoleniowych, Seminaria edukacyjne w zakresie technik fryzjerskich,
44 Fryzjerstwo, Fryzjerstwo męskie, Męskie salony fryzjerskie,
Salony fryzjerskie, Usługi fryzjerskie, Usługi męskich salonów
fryzjerskich, Usługi salonów fryzjerskich dla kobiet, Usługi salonów fryzjerskich, Usługi salonów fryzjersko-kosmetycznych,
Usługi salonu fryzjerskiego dla dzieci, Usługi salonu fryzjerskiego dla mężczyzn.
(210) 542509
(220) 2022 04 28
(731) MANU JTC, s.r.o., Opawa, CZ
(540) (znak słowny)
(540) Manutea
(510), (511) 21 Sitka do zaparzania herbaty, Sitka do herbaty,
Pudełka na herbatę, Filiżanki na herbatę, Czajniczki do herbaty, Koszyczki na herbatę nie z metali szlachetnych, Czajniczki
do podawania herbaty w stylu japońskim z metali szlachetnych [kyusu], Czajniczki do podawania herbaty w stylu japońskim [kyusu], Podstawki na torebki herbaty, 30 Preparaty aromatyczne do sporządzania herbat ziołowych nieleczniczych,
Preparaty aromatyczne do sporządzania nieleczniczych
herbat ziołowych, Herbaty aromatyzowane [inne niż do celów leczniczych], Azjatycka herbata morelowa [maesilcha],
Herbata paczkowana [inna niż do celów leczniczych], Napary,
inne niż do celów leczniczych, Preparaty ziołowe do sporządzania napojów, Herbata z białego lotosu (Baengnyeoncha),
Biała herbata, Herbata, Nielecznicze herbaty zawierające liście
żurawiny, Nielecznicze herbaty zawierające wyciągi z żurawiny, Herbata Darjeeling [indyjska czarna herbata z prowincji
Darjeeling], Herbata Earl Grey, Herbata Lapsang Souchong,
Herbata oolong, Herbata bezteinowa, Herbata bez teiny
słodzona słodzikami, Herbata chai, Herbata rooibos, Herbata o smaku jabłka [inna niż do celów leczniczych], Herbata
o smaku pomarańczowym [inna niż do celów leczniczych],
Herbata z czerwonego żeń-szenia, Herbata chryzantemowa
(Gukhwacha), Herbata z liści jęczmienia, Herbata z korzenia łopianu (Wooungcha), Chińska herbata z kolcowoju [Gugijacha],
Herbata z kwiatu lipy, Herbata z prażonego jęczmienia [mugi-cha], Herbata z eleuterokoku [Ogapicha], Prażona herbata
jęczmienna (mugi-cha), Herbaty o smaku owocowym [inne
niż lecznicze], Kapsułki z herbatą, Liście herbaty, Nielecznicze
napoje na bazie herbaty, Mieszanki herbat, Wyciągi z herbaty
(nielecznicze), Herbata czarna, Herbata czarna [herbata angielska], Herbata rozpuszczalna [inna niż do celów leczniczych],
Japońska zielona herbata, Herbata jaśminowa w torebkach,
inna niż do celów leczniczych, Kombucha, Kwiaty i liście jako
substytuty herbaty, Herbata mrożona (nie do celów medycznych), Herbata limonkowa [loomi tea], Mate [herbata], Herbaty
(nielecznicze) zawierające cytrynę, Herbaty o smaku cytryny
(nielecznicze), Substytuty herbaty, Preparaty do sporządzania
napojów [na bazie herbaty], Herbata z rozmarynu, Herbata
w torebkach (nielecznicza), Herbata szałwiowa, Herbata sypka
nielecznicza, Yerba mate, Herbata cytrusowa z owocu yuzu,
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Herbata zielona, Herbata imbirowa, Herbata z żeń-szenia,
Herbata z żeń-szenia [insamcha], Herbaty owocowe, Herbata
jaśminowa, Zioła suszone, Zioła przetworzone, Przetworzony
żeń-szeń stosowany jako zioło, przyprawa lub aromat, Herbata
Oolong w proszku, Herbata miętowa, Żółta herbata, Herbata
Tie Guan Yin, Herbata z wodorostów kelp, Herbata z prażonego ryżu brązowego [genmaicha], Aromaty do herbaty, Mieszanki herbat w proszku, Herbata sfermentowana, Herbata
z rumianku, Biała herbata w proszku, Czarna herbata w proszku, Zielona herbata w proszku, Kawa, Kakao, Napoje herbaciane z mlekiem, Herbata z gryki, Herbata z dzikiej róży, Mieszanki
do przyrządzania mrożonej herbaty w proszku, Yuja-cha [koreańska herbata miodowo-cytrusowa], 35 Usługi sprzedaży
hurtowej w związku z herbatami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z herbatami, Marketing internetowy, Usługi
reklamowe za pośrednictwem Internetu, Usługi w zakresie
zamówień online, Usługi handlu detalicznego związane z filiżankami i szklankami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku
z kawą, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z przyborami
kuchennymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z zastawą stołową, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z kawą,
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z kakao, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie filiżanek i szklanek, Usługi sprzedaży
detalicznej w związku z kakao.
542510
(220) 2022 04 27
A&D INWEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) A&D

(210)
(731)
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zarządzanie projektami z dziedziny nieruchomości, Pomoc
w zakupie nieruchomości, 37 Budowa budynków mieszkalnych i komercyjnych, Budowa budynków na zamówienie,
Budowa domów, Budowa nieruchomości mieszkalnych, Budowa nieruchomości [budownictwo], Konsultacje budowlane, Konserwacja i naprawa budynków, Usługi generalnych
wykonawców budowlanych, Usługi doradcze i informacyjne
dotyczące budownictwa, Konserwacja i naprawa wyposażenia budynków, Usługi budowlane i konstrukcyjne, Informacja
budowlana, Usługi nadzoru budowlanego w zakresie projektów dotyczących nieruchomości, Budownictwo, Budowanie
domów, Budownictwo mieszkaniowe, Budowanie nieruchomości, Konserwacja i naprawa części i akcesoriów budynków,
Konserwacja i naprawa instalacji w budynkach, Malowanie
i prace dekoratorskie w budynkach, Remontowanie budynków, Remont nieruchomości, Usługi doradcze dotyczące remontów budynków, Renowacja kuchni, Odnawianie kuchni,
Instalowanie wyposażenia kuchennego, Montaż wyposażenia
kuchennego, Instalacja urządzeń łazienkowych, 42 Usługi inżynieryjne w dziedzinie technologii budowlanej, Doradztwo
w zakresie projektów architektonicznych i budowlanych,
Opracowanie projektów technicznych w dziedzinie budownictwa, Usługi projektowania wspomaganego komputerowo w zakresie projektów budowlanych, Opracowywanie
projektów budowlanych, Planowanie budowy nieruchomości, Projektowanie budowlane, Usługi projektowe związane
z nieruchomościami, Usługi architektoniczne, Projektowanie
architektoniczne, Przygotowywanie projektu architektonicznego, Przygotowywanie planów architektonicznych, Usługi
doradcze dotyczące architektury, Usługi doradcze w zakresie
planowania architektonicznego, Usługi profesjonalne związane z projektami architektonicznymi.
542512
(220) 2022 04 28
EMPIRE BRANDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) E EMPIRE NATURAL SUPER PETFOOD
(210)
(731)

(531) 24.17.25, 27.05.01
(510), (511) 36 Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,
Pomoc w zakresie nabywania nieruchomości i w zakresie
udziałów finansowych w nieruchomościach, Organizowanie
wynajmu nieruchomości, Organizowanie finansowania zakupu nieruchomości, Ocena i wycena nieruchomości, Nabywanie nieruchomości [dla osób trzecich], Dzierżawa lub wynajem
budynków, Dostarczanie informacji dotyczących nieruchomości, Doradztwo w zakresie nieruchomości, Agencje nieruchomości, Administrowanie nieruchomościami, Udzielanie informacji dotyczących rynku nieruchomości, Udzielanie informacji dotyczących kwestii nieruchomości za pośrednictwem
Internetu, Usługi agencji nieruchomości dotyczące sprzedaży
i wynajmu budynków, Usługi agencji nieruchomości związane z kupnem i sprzedażą budynków, Usługi agencji pośrednictwa nieruchomości mieszkaniowych, Usługi wynajmu
mieszkań, Usługi w zakresie zarządzania nieruchomościami,
Wynajem nieruchomości, Zarządzanie powiernicze nieruchomościami, Usługi w zakresie wyszukiwania nieruchomości
mieszkaniowych, Finansowanie projektów deweloperskich,
Usługi nabywania gruntu, Zarządzanie portfelem nieruchomości, Planowanie inwestycji w nieruchomości, Pozyskiwanie
kapitału, Pobieranie czynszu, Usługi w zakresie zakwaterowań,
Skomputeryzowane usługi informacyjne dotyczące nieruchomości, Wycena i zarządzanie nieruchomościami, Agencje
pośrednictwa w handlu nieruchomościami, Usługi w zakresie
nieruchomości, Usługi związane z majątkiem nieruchomym,
Doradztwo w dziedzinie zakupu nieruchomości, Finansowe

(531)

24.01.05, 24.01.15, 24.01.18, 24.09.01, 25.01.05, 27.05.01,
29.01.13
(510), (511) 3 Środki do pielęgnacji zębów dla zwierząt, Szampony dla zwierząt domowych [nielecznicze preparaty do pielęgnacji], Szampony dla zwierząt [nielecznicze preparaty pielęgnacyjne], Produkty do pielęgnacji skóry zwierząt, Preparaty
i produkty do pielęgnacji futra, Preparaty do kąpieli dla zwierząt, Środki do czyszczenia do użytku w hodowli inwentarza
żywego, Odświeżacze zapachów dla zwierząt, Odświeżacze
oddechu dla zwierząt, Niemedyczne płyny do płukania jamy
ustnej dla zwierząt, Kosmetyki dla zwierząt, Dezodoranty dla
zwierząt, Aerozole pielęgnujące dla zwierząt, 18 Obroże dla
kotów, Obroże, Obroże dla zwierząt, Obroże dla psów, Elektroniczne obroże dla zwierząt domowych, Obroże dla zwierząt
domowych zawierające informacje medyczne, 31 Pokarm dla
zwierząt domowych, Pokarm dla zwierząt domowych w formie gryzaków, Pokarmy puszkowane lub konserwowane dla
zwierząt, Preparaty spożywcze dla psów, Preparaty spożywcze
dla kotów, Preparaty spożywcze dla zwierząt, Preparaty zbożo-
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we będące paszą dla zwierząt, Przysmaki dla kotów [jadalne],
Przysmaki dla psów [jadalne], Pokarm dla kotów na bazie ryb
lub składający się z ryb, Pasze zwierzęce w formie granulek,
Napoje dla zwierząt z rodziny psów, Napoje dla zwierząt domowych, Napoje dla kotów, Mieszanka paszowa dla zwierząt,
Mieszanki paszowe dla zwierząt, Kości do żucia dla psów, Kości
dla psów, Karmy dla kotów, Karma dla psów, Karma dla psów
biorących udział w gonitwach, Karma dla królików, Karma dla
koni, Karma dla gryzoni, Jadalne smakołyki dla zwierząt, Jadalne smakołyki dla koni, Jadalne przysmaki dla zwierząt domowych, Jadalne produkty do żucia dla zwierząt domowych,
Jadalne kości i kostki do żucia dla zwierząt domowych, Ciastka
dla zwierząt, Ciastka dla szczeniaków, Ciastka dla kotów, Artykuły spożywcze zawierające wątróbkę do karmienia psów,
Artykuły spożywcze zawierające wątróbkę do karmienia kotów, Artykuły spożywcze zawierające wołowinę do karmienia psów, Artykuły spożywcze zawierające mięso z kurczaka
do karmienia kotów, Artykuły spożywcze zawierające wołowinę do karmienia kotów, Artykuły spożywcze zawierające
mięso z kurczaka do karmienia psów, Artykuły spożywcze
zawierające fosforan służące do karmienia zwierząt, Artykuły
spożywcze w postaci kółeczek do karmienia psów, Artykuły
spożywcze w postaci kółeczek do karmienia kotów, Artykuły
spożywcze o smaku wątróbki do karmienia psów, Artykuły
spożywcze o smaku wątróbki do karmienia kotów, Artykuły
spożywcze o smaku wołowiny do karmienia psów, Artykuły
spożywcze o smaku wołowiny do karmienia kotów, Artykuły
spożywcze o smaku mięsa z kurczaka do karmienia psów, Artykuły spożywcze o smaku mięsa z kurczaka do karmienia kotów, Artykuły spożywcze dla szczeniąt, Artykuły jadalne do żucia dla zwierząt, Artykuły jadalne do żucia dla psów, Algarobilla
[pasza dla zwierząt].
542513
(220) 2022 04 27
SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA MLEKOVITA, Wysokie
Mazowieckie
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) m VEGEVITA
(210)
(731)

(531)

05.03.13, 05.03.15, 26.01.02, 26.01.04, 26.01.15, 26.01.18,
27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 29 Mleko owsiane, Krem kokosowy.
(210)
(731)
(540)
(540)

542514
(220) 2022 04 27
MAJER ILONA MMC STUDIO, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
MMC

Nr ZT21/2022

(531) 27.05.01
(510), (511) 25 Odzież, 35 Usługi sprzedaży detalicznej związane ze sprzedażą odzieży i dodatków odzieżowych, 42 Projektowanie mody, usługi, projektowanie dekoracji wnętrz.
(210)
(731)
(540)
(540)

542516
(220) 2022 04 28
BŁASIK ARTUR USŁUGI DORADCZE, Szczerców
(znak słowno-graficzny)
Gardenowo

(531) 05.03.13, 05.03.15, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży hurtowej wyrobów ogrodniczych, Usługi sprzedaży detalicznej wyrobów ogrodniczych, Usługi handlu detalicznego związane ze sprzętem
ogrodniczym, Usługi handlu detalicznego związane z produktami ogrodniczymi, Usługi handlu detalicznego w zakresie produktów ogrodniczych, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku ze sprzętem ogrodniczym, Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem ogrodniczym, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z artykułami ogrodniczymi, Usługi
sprzedaży hurtowej w związku z chemikaliami do stosowania w ogrodnictwie, Usługi sprzedaży detalicznej w związku
z chemikaliami do stosowania w ogrodnictwie.
542521
(220) 2022 04 28
ŻABKA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) BROPARTY
(510), (511) 32 Piwo i piwo bezalkoholowe, 35 Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej następujących towarów: piwo
i piwo bezalkoholowe, Usługi programów lojalnościowych,
motywacyjnych i promocyjnych, Usługi w zakresie reklamy
i promocji sprzedaży, Organizacja i przeprowadzanie imprez
reklamowych, Promowanie sprzedaży towarów i usług innych podmiotów za pośrednictwem imprez promocyjnych,
41 Organizacja i przeprowadzanie imprez rozrywkowych, Organizacja i przeprowadzanie koncertów muzycznych.
(210)
(731)

542522
(220) 2022 04 28
ŻABKA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BRo PARTY

(210)
(731)

Nr ZT21/2022
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(531)

27.05.03, 27.05.10, 27.05.24, 26.11.02, 26.11.06, 26.11.08,
26.11.12, 26.11.25, 29.01.13
(510), (511) 32 Piwo i piwo bezalkoholowe, 35 Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej następujących towarów: piwo
i piwo bezalkoholowe, Usługi programów lojalnościowych,
motywacyjnych i promocyjnych, Usługi w zakresie reklamy
i promocji sprzedaży, Organizacja i przeprowadzanie imprez
reklamowych, Promowanie sprzedaży towarów i usług innych podmiotów za pośrednictwem imprez promocyjnych,
41 Organizacja i przeprowadzanie imprez rozrywkowych, Organizacja i przeprowadzanie koncertów muzycznych.
542523
(220) 2022 04 28
ŻABKA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) ROBBIE
(510), (511) 7 Roboty przygotowujące hot-dogi, 43 Usługi
zaopatrzenia w żywność a mianowicie serwowanie hot-dogów przygotowanych przez robota.
(210)
(731)

542525
(220) 2022 04 28
ŻABKA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Ż
(210)
(731)

(531) 26.11.01, 27.05.01, 29.01.03
(510), (511) 9 Oprogramowanie komputerowe, Oprogramowanie użytkowe, Oprogramowanie w zakresie obsługiwania
sklepów, Oprogramowanie do wspierania franczyzobiorców
w zarządzaniu sklepem, Oprogramowanie do dokonywania
zakupów, Oprogramowanie do zarządzania programami lojalnościowymi, 29 Mięso i wyroby mięsne, Ryby, owoce morza i mięczaki, nieżywe, Drób, Dziczyzna, Ekstrakty mięsne,
Konserwowane, mrożone, suszone i gotowane owoce i warzywa, Galaretki, Dżemy, Kompoty, Jaja, Mleko, Ser, Masło,
Jogurt, Mleczne produkty spożywcze, Oleje i tłuszcze jadalne, Nabiał i substytuty nabiału, Jaja ptasie i produkty z jaj,
Przetworzone owoce, grzyby, warzywa, orzechy i nasiona
roślin strączkowych, Zupy i wywary, ekstrakty mięsne, Przetworzone owady i larwy, Naturalne i sztuczne osłonki do kiełbas, Potrawy gotowe, Gotowe dania warzywne, Gotowe dania z mięsa, Gotowe dania składające się głównie z mięsa,
Sałatki gotowe, Gotowe posiłki składające się głównie z ryb,
Placki smażone, Desery jogurtowe, Desery mleczne, Desery
wykonane z produktów mlecznych, Napoje mleczne, 30 Dania gotowe i wytrawne przekąski, Sól, przyprawy i dodatki
smakowe, Wyroby cukiernicze, Wyroby cukiernicze, ciasta,
tarty i ciasteczka, Cukierki, batony i guma do żucia, Batony
zbożowe i energetyczne, Cukier, Miód, Cukry, naturalne słodziki, polewy cukiernicze i nadzienia, produkty pszczele, Lód,
lody spożywcze, mrożone jogurty i sorbety, Kawa, herbata,
kakao i namiastki tych towarów, Ziarna przetworzone, skro-
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bia i wyroby z tych towarów, preparaty do pieczenia i drożdże, Ryż, Makaron, Kluski, Tapioka, Sago, Mąka, Zbożowe produkty spożywcze, Chleb, Czekolada, Melasa, Drożdże, Proszek do pieczenia, Przyprawy korzenne, Zioła suszone, Ocet,
Sosy, Lód, Gotowe dania z ryżu, Gotowe potrawy na bazie
makaronu, Gotowe potrawy na bazie ryżu, Gotowy lunch
w pudełku składający się z ryżu, z dodatkiem mięsa, ryby lub
warzyw, Naleśniki, Placki, Suche i płynne potrawy gotowe
do jedzenia, głównie składające się z makaronów, Zapakowane zestawy obiadowe składające się głównie z ryżu, ale również z mięsa, ryb lub warzyw, Gotowe do spożycia puddingi,
Puddingi, Tiramisu, Gotowe desery [wyroby piekarnicze], Sałatka ryżowa, Sałatka z makaronem, Sałatka z makaronu typu
rurki, Herbata mrożona, Sernik, 31 Surowe i nieprzetworzone
produkty rolne, ogrodnicze, leśne i z zakresu akwakultury,
Surowe i nieprzetworzone ziarna i nasiona, Świeże owoce
i warzywa, Świeże zioła, Naturalne rośliny i kwiaty, Cebulki,
rozsady i nasiona do sadzenia, Żywe zwierzęta, Żywność
i napoje dla zwierząt, Słód, 32 napoje bezalkoholowe, piwo
i produkty piwowarskie, napoje na bazie orzechów i soi, aromatyzowane napoje gazowane, soki, wody, 33 Napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), Alkohole wysokoprocentowe
[napoje], Wino, Cydr, Wymieszane napoje alkoholowe,
35 Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, Usługi
programów lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych, Pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, Pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, Usługi
w zakresie sprzedaży detalicznej, następujących towarów:
produkty chemiczne przeznaczone dla przemysłu, nauki, fotografii jak również rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, żywice syntetyczne w stanie surowym, tworzywa sztuczne w stanie surowym, mieszanki gaśnicze i przeciwpożarowe, preparaty do hartowania i lutowania, substancje do garbowania
skór zwierzęcych, kleje (spoiwa) przeznaczone dla przemysłu, kity i inne pasty do wypełniania, kompost, nawozy, preparaty biologiczne do użytku w przemyśle i nauce, farby,
pokosty, lakiery, środki zapobiegające korozji i zabezpieczające drewno, koloranty, barwniki, tusze do drukowania, znakowania i rytowania, żywice naturalne w stanie surowym,
metale w postaci folii i proszku do użytku w malowaniu, dekorowaniu, drukowaniu i sztuce, kosmetyki nielecznicze
i preparaty toaletowe, nielecznicze środki do czyszczenia
zębów, produkty perfumeryjne, olejki eteryczne, środki wybielające i inne substancje stosowane w praniu, środki
do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania, preparaty do pielęgnacji zwierząt, wosk krawiecki i szewski, środki
ścierne i polerskie, sztuczne rzęsy, oleje i smary przemysłowe,
wosk, smary, mieszaniny pochłaniające kurz, nawilżające
i wiążące, paliwa (również benzyna) i materiały oświetleniowe, świece i knoty do oświetlenia, energia elektryczna, produkty farmaceutyczne, preparaty i artykuły medyczne i weterynaryjne, środki sanitarne do celów medycznych, dietetyczna żywność i substancje dostosowane do użytku leczniczego lub weterynaryjnego, żywność dla niemowląt, suplementy diety dla ludzi i zwierząt, plastry, materiały opatrunkowe, materiały do plombowania zębów, woski dentystyczne,
środki odkażające, środki do zwalczania robactwa, fungicydy,
herbicydy, preparaty dietetyczne, preparaty i artykuły dentystyczne oraz lecznicze, środki do czyszczenia zębów, preparaty i artykuły higieniczne, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, następujących towarów: metale nieszlachetne
i ich stopy, rudy, materiały metalowe do celów budowlanych,
przenośne metalowe konstrukcje budowlane, przewody nieelektryczne i druty z metali nieszlachetnych, drobne wyroby
metalowe, pojemniki metalowe do przechowywania lub
transportu, kasy pancerne, metalowe materiały i elementy
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budowlane i konstrukcyjne, metalowe materiały nieprzetworzone i półprzetworzone, będące półproduktami, drobne wyroby metalowe, metalowe drzwi, bramy, okna i osłony
okienne, metalowe konstrukcje i budynki przenośne, statuetki i dzieła sztuki z metali nieszlachetnych, metalowe pojemniki i artykuły do transportu i pakowania, maszyny rolnicze,
do robót ziemnych, budowlane, dla przemysłu wydobywczego i górnictwa, pompy, kompresory i dmuchawy, roboty
przemysłowe, generatory elektryczności, urządzenia
do przenoszenia i transportu, maszyny i urządzenia do obróbki i przetwórstwa, urządzenia zamiatające, czyszczące,
myjące i piorące, maszyny i obrabiarki do sytuacji awaryjnych
i ratunkowych, obrabiarki, narzędzia napędzane silnikowo,
silniki (z wyjątkiem stosowanych w pojazdach lądowych),
mechanizmy sprzęgania i napędu (z wyjątkiem stosowanych
do pojazdów lądowych), narzędzia rolnicze, inne niż narzędzia ręczne, inkubatory do jaj, automaty sprzedające, narzędzia i przyrządy ręczne (o napędzie ręcznym), sztućce, broń
boczna, z wyjątkiem broni palnej, ostrza (maszynki do golenia), ręczne przybory higieniczne i do pielęgnacji urody dla
ludzi i zwierząt, broń sieczna i obuchowa, sztućce i przybory
do przygotowywania żywności będące nożami kuchennymi, przyborami do cięcia i mielenia, ręcznie sterowane narzędzia i przyrządy do obróbki materiałów, budowlane, do naprawy i konserwacji, podnośniki, narzędzia ręczne do użytku
w sytuacjach awaryjnych i ratunkowych, Usługi w zakresie
sprzedaży detalicznej, następujących towarów: urządzenia
i przyrządy naukowe, badawcze, nawigacyjne, geodezyjne,
fotograficzne, kinematograficzne, audiowizualne, optyczne,
wagowe, pomiarowe, sygnalizacyjne, testujące, kontrolne,
do wykrywania, ratowania życia i do celów dydaktycznych,
urządzenia i przyrządy do przewodzenia, przełączania, przekształcania, gromadzenia, sterowania i regulacji energii elektrycznej, urządzenia i przyrządy do nagrywania, transmisji,
reprodukcji lub przetwarzania dźwięku, obrazu lub danych,
nagrane media i media do pobrania, oprogramowanie komputerowe, czyste cyfrowe lub analogowe media do nagrywania i przechowywania danych, mechanizmy do urządzeń
uruchamianych przez wrzucenie monety, kasy rejestrujące,
urządzenia liczące, komputery i peryferyjne urządzenia komputerowe, skafandry dla nurków, maski do nurkowania, zatyczki do uszu do nurkowania, zaciski do nosa dla nurków
i pływaków, rękawice dla nurków, aparaty tlenowe do pływania podwodnego, urządzenia do gaszenia ognia, utrwalone
na nośnikach informacje i dane, urządzenia technologii informacyjnej i audiowizualne, multimedialne i fotograficzne, magnesy, magnetyzery i demagnetyzery, urządzenia naukowe
i laboratoryjne do obróbki za pomocą energii elektrycznej,
aparatura, urządzenia i kable do zastosowania w elektryce,
urządzenia optyczne, wzmacniacze i korektory, urządzenia
zabezpieczające, ochronne i sygnalizacyjne, sprzęt do nurkowania, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, następujących towarów: urządzenia nawigacyjne, naprowadzające,
lokalizacyjne, do namierzania celu i kartograficzne, przyrządy
miernicze, do wykrywania i monitorowania, wskaźniki i kontrolery, urządzenia do badań naukowych i laboratoryjne,
urządzenia dydaktyczne i symulatory, pedały wah wah
(kaczki), telefony, urządzenia i przyrządy chirurgiczne, medyczne, stomatologiczne i weterynaryjne, protezy kończyn,
oczu i zębów, artykuły ortopedyczne, materiały do zszywania stosowane w chirurgii, urządzenia terapeutyczne i wspomagające przystosowane dla osób niepełnosprawnych,
urządzenia do masażu, urządzenia, przyrządy i artykuły
do opieki nad niemowlętami, urządzenia, przyrządy i artykuły związane z aktywnością seksualną, urządzenia i przyrządy
do fizjoterapii, aparaty do ochrony słuchu, artykuły do karmienia i smoczki, akcesoria wspomagające współżycie sek-
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sualne, aparaty i instrumenty medyczne i weterynaryjne,
meble i pościel do celów medycznych, sprzęt do przenoszenia pacjentów, odzież medyczna, protezy i sztuczne implanty, artykuły ortopedyczne i przyrządy ułatwiające poruszanie
się, artykuły antykoncepcyjne, gadżety erotyczne, akcesoria
wspomagające współżycie seksualne, Usługi w zakresie
sprzedaży detalicznej, następujących towarów: urządzenia
i instalacje do oświetlania, ogrzewania, chłodzenia, wytwarzania pary, gotowania, suszenia, wentylacji, zaopatrzenia
w wodę oraz do celów sanitarnych, przewody i urządzenia
do transportu gazów spalinowych, urządzenia do opalania
się, instalacje i urządzenia sanitarne, sprzęt do zaopatrywania
w wodę i sanitacji, palniki, bojlery i podgrzewacze, oświetlenie i reflektory oświetleniowe, sprzęt do gotowania, podgrzewania, chłodzenia i konserwowania, do żywności i napojów, kominki, filtry do użytku przemysłowego i domowego, instalacje do obróbki przemysłowej, urządzenia do ogrzewania i suszenia do użytku osobistego, instalacje i urządzenia do suszenia, instalacje i urządzenia do chłodzenia i zamrażania, akcesoria zabezpieczające i do regulacji instalacji
wodnych i gazowych, instalacje jądrowe, instalacje i urządzenia do ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji i oczyszczania
powietrza, zapalniczki i zapalarki, pojazdy i środki transportu,
urządzenia służące do poruszania się na lądzie, w powietrzu
lub wodzie, części i akcesoria do pojazdów, broń palna, amunicja i pociski, materiały wybuchowe, sztuczne ognie, metale
szlachetne, ich stopy, wyroby jubilerskie, kamienie szlachetne i półszlachetne, perły oraz ich imitacje, przyrządy zegarmistrzowskie i chronometryczne, posągi i figurki wykonane
z lub pokryte szlachetnymi i półszlachetnymi metalami lub
kamieniami i ich imitacjami, ozdoby wykonane z lub pokryte
szlachetnymi i półszlachetnymi metalami lub kamieniami
i ich imitacjami, pudełka na biżuterię i pudełka na zegarki,
kółka na klucze i breloczki oraz zawieszki do nich, monety,
instrumenty muzyczne, statywy do nut i stojaki do instrumentów muzycznych, batuty dyrygenckie, Usługi w zakresie
sprzedaży detalicznej, następujących towarów: papier i karton, druki, materiały introligatorskie, fotografie, artykuły piśmienne i biurowe, z wyjątkiem mebli, kleje do celów biurowych lub domowych, materiały do rysowania i materiały dla
artystów, pędzle do malowania, materiały szkoleniowe i dydaktyczne, arkusze, folie i torby z tworzyw sztucznych
do owijania i pakowania, czcionki drukarskie, matryce do druku ręcznego, dzieła sztuki oraz figurki z papieru i kartonu,
modele architektoniczne, materiały i środki dla artystów
i do dekoracji, materiały filtracyjne z papieru, torebki oraz artykuły do pakowania i przechowywania z papieru, kartonu
lub tworzyw sztucznych, materiały piśmienne i wyposażenie
edukacyjne, kleje do materiałów papierniczych lub do użytku domowego, materiały drukowane, spinacze do pieniędzy,
jednorazowe produkty papierowe, książki, komiksy, nagrane
oprogramowanie gier komputerowych, kody do gier, muzyka, filmy i inne rodzaje elektronicznych publikacji tekstowych
i obrazowych utrwalone na nośnikach, karty podarunkowe,
nieprzetworzone i półprzetworzone kauczuk, gutaperka,
guma, azbest, mika i imitacje tych materiałów, tworzywa
sztuczne i żywice w wytłoczonej formie do użytku w produkcji, materiały uszczelniające, wypełniające i izolacyjne,
elastyczne rury, rurki i przewody giętkie, niemetalowe, plomby, uszczelki i wypełnienia, artykuły i materiały izolacyjne
i zabezpieczające, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej,
następujących towarów: skóra i imitacje skóry, skóry zwierzęce, walizy, torby podróżne, torby, portfele i inne artykuły służące do przenoszenia, parasolki i parasole, laski, bicze, uprzęże i wyroby rymarskie, obroże, smycze i ubrania dla zwierząt,
kijki marszowe i trekkingowe, materiały niemetalowe,
do użytku w budownictwie, rury sztywne, niemetalowe,
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do użytku w budownictwie, asfalt, smoła i bitumy, budynki
przenośne, niemetalowe, pomniki niemetalowe, statuetki
i dzieła sztuki wykonane z takich materiałów, jak kamień, beton i marmur, meble i akcesoria meblowe wyposażenia
domu, lustra, ramki obrazów, pojemniki, niemetalowe,
do przechowywania lub transportu, nieprzetworzone lub
półprzetworzone kość, róg, fiszbin lub macica perłowa,
muszle, pianka morska, żółty bursztyn, budy, kojce i legowiska dla zwierząt domowych, kosze niemetalowe, beczki i beczułki niemetalowe, trumny i urny pogrzebowe, skrzynki
na listy niemetalowe, zamknięcia do pojemników niemetalowe, skrzynie kratowe i palety, niemetalowe, manekiny, manekiny krawiecki, drabiny i ruchome schody niemetalowe, przybory oraz pojemniki kuchenne i gospodarstwa domowego,
przybory kuchenne i zastawa stołowa z wyjątkiem widelców, noży i łyżek, grzebienie i gąbki, pędzle (z wyjątkiem
pędzli malarskich), materiały do wytwarzania pędzli, sprzęt
do czyszczenia, nieprzetworzone lub półprzetworzone
szkło, z wyjątkiem szkła stosowanego w budownictwie, wyroby szklane, porcelanowe i ceramiczne, statuetki, figurki,
tabliczki i dzieła sztuki wykonane z takich materiałów, jak
porcelana, terakota lub szkło, szkło nieprzetworzone i półprzetworzone, będące półproduktem, artykuły ogrodnicze,
przybory do użytku domowego do czyszczenia, szczotki
i materiały do wytwarzania szczotek, zastawa stołowa, przybory kuchenne i pojemniki, przybory kosmetyczne i toaletowe, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, następujących
towarów: artykuły dla zwierząt, artykuły do pielęgnacji
odzieży i obuwia, liny i sznury, sieci, namioty i plandeki, markizy z materiałów tekstylnych lub syntetycznych, żagle, torby
do transportu i przechowywania materiałów luzem, materiały na obicia, do wyściełania i wypełniania, z wyjątkiem papieru, tektury, gumy lub tworzyw sztucznych, nieprzetworzone
tekstylne materiały włókiennicze i ich zamienniki, przędza
i nici dla włókiennictwa, tekstylia i imitacje tekstyliów, bielizna stołowa i pościelowa, zasłony z materiałów tekstylnych
lub tworzyw sztucznych, tkaniny, odzież, obuwie, nakrycia
głowy, koronki, sploty i hafty oraz wstążki i kokardy pasmanteryjne, guziki, haczyki i oczka, szpilki i igły, sztuczne kwiaty,
ozdoby do włosów, sztuczne włosy, dodatki do odzieży, artykuły do szycia i ozdobne artykuły tekstylne, ozdoby do włosów, wałki do włosów, artykuły do upinania włosów oraz
peruki i sztuczne włosy, sztuczne owoce, warzywa i kwiaty,
zawieszki (nie biżuteria ani nie do kluczy, kółek lub łańcuszków), igły i szpilki entomologiczne, dywany, chodniki (kilimy),
maty i słomianki, linoleum i inne materiały do pokrywania
podłóg, draperie ścienne, nietekstylne, pokrycia ścian i sufitów, gry, zabawki i przedmioty do zabawy, sprzęt do gier wideo, artykuły gimnastyczne i sportowe, ozdoby choinkowe,
artykuły i sprzęt sportowy, dekoracje świąteczne i sztuczne
choinki, wyposażenie placów zabaw i wesołych miasteczek,
Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, następujących towarów: mięso, ryby, drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne, konserwowane, mrożone, suszone i gotowane owoce i warzywa, galaretki, dżemy, kompoty, jaja, mleko, ser, masło, jogurt
i inne produkty mleczne, oleje i tłuszcze jadalne, mięso i wędliny, ryby, owoce morza i mięczaki, nieżywe, nabiał i substytuty nabiału, jaja ptasie i produkty z jaj, oleje i tłuszcze jadalne, przetworzone owoce, warzywa i grzyby (w tym orzechy
i nasiona roślin strączkowych), zupy i wywary, ekstrakty mięsne, przetworzone owady i larwy, naturalne i sztuczne osłonki do kiełbas, kawa, herbata, kakao, kawa nienaturalna i namiastki tych towarów, ryż, makaron i kluski, tapioka i sago,
mąka i produkty zbożowe, chleb, wyroby cukiernicze i słodycze, czekolada, lody, sorbety i inne jadalne lody, cukier, miód,
melasa (syropy), drożdże, proszek do pieczenia, sól, przyprawy, przyprawy korzenne, zioła suszone, ocet, sosy i inne
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przyprawy, lód (zamrożona woda), dodatki smakowe, wypieki, cukry, naturalne słodziki, polewy cukiernicze i nadzienia,
produkty pszczele, lód, lody spożywcze, mrożone jogurty
i sorbety, ziarna przetworzone, skrobia i wyroby z tych towarów, preparaty do pieczenia i drożdże, surowe i nieprzetworzone produkty rolne, ogrodnicze, leśne i z zakresu akwakultury, surowe i nieprzetworzone ziarna i nasiona, świeże owoce i warzywa, świeże zioła, naturalne rośliny i kwiaty, cebulki,
rozsady i nasiona do sadzenia, żywe zwierzęta, organizmy
do hodowli, żywność i napoje dla zwierząt, słód, płody rolne
i z akwakultury, produkty ogrodnicze i leśne, karmy i pasze
dla zwierząt, ściółka dla zwierząt, Usługi w zakresie sprzedaży
detalicznej, następujących towarów: piwo i produkty piwowarskie, napoje bezalkoholowe, wody mineralne i gazowane, napoje owocowe i soki owocowe, syropy i inne bezalkoholowe preparaty do produkcji napojów, napoje alkoholowe, z wyjątkiem piwa, preparaty alkoholowe do sporządzania napojów, tytoń i substytuty tytoniu, papierosy i cygara,
papierosy elektroniczne i rozpylacze doustne dla palaczy,
przybory dla palaczy, zapałki, Usługi franczyzowe związane
z pomocą dla firm, Usługi doradcze w zakresie reklamy dla
franczyzobiorców, Usługi franczyzowe związane z pomocą
w zakresie marketingu, Pomoc w komercjalizacji produktu
w ramach kontraktu franczyzowego, Usługi doradztwa biznesowego związane z zakładaniem i prowadzeniem franczyz, Wsparcie w dziedzinie zarządzania przedsiębiorstwami
działającymi w oparciu o franczyzę, Usługi świadczone przez
franczyzodawcę, mianowicie pomoc w prowadzeniu przedsiębiorstw przemysłowych lub handlowych lub w zarządzaniu nimi, 36 Wydawanie kart przedpłaconych i bonów, Usługi ubezpieczeniowe, Usługi finansowe, pieniężne i bankowe,
Przelewy i transakcje finansowe oraz usługi płatnicze, Gromadzenie funduszy i sponsorowanie finansowe, Usługi dotyczące kart bankowych, kart kredytowych, kart debetowych
i elektronicznych kart płatniczych, 38 Usługi telekomunikacyjne, Usługi transmisyjne, Zapewnianie dostępu do treści,
stron internetowych i portali, 41 Nauczanie, Kształcenie, Rozrywka, Działalność sportowa i kulturalna, Publikowanie
on-line elektronicznych książek i czasopism, Organizacja
szkoleń, Organizacja konferencji, Umożliwianie dostępu
do publikacji elektronicznych, nie do pobrania, Zapewnianie
dostępu do niepobieralnych publikacji elektronicznych poprzez portale internetowe, 42 Usługi w zakresie technologii
informacyjnych, Usługi naukowe i technologiczne, Testowanie, stwierdzanie autentyczności i kontrola jakości, Usługi
projektowania, Rozwój, programowanie i wdrażanie oprogramowania komputerowego, Rozwój sprzętu komputerowego, Hosting, oprogramowanie jako usługa oraz wypożyczanie oprogramowania komputerowego, Wypożyczanie
sprzętu i urządzeń komputerowych, Doradztwo, konsultacje
i informacja w zakresie technologii informacyjnych, Usługi
w zakresie ochrony, bezpieczeństwa i odzyskiwania systemów informatycznych, Usługi w zakresie kopiowania i konwersji danych, usługi kodowania danych, Oprogramowanie
komputerowe jako usługa (SaaS), Oprogramowanie użytkowe jako usługa (SaaS), Oprogramowanie w zakresie obsługiwania sklepów jako usługa (SaaS), Oprogramowanie
do wspierania franczyzobiorców w zarządzaniu sklepem
jako usługa (SaaS), Oprogramowanie do dokonywania zakupów jako usługa (SaaS), Oprogramowanie do zarządzania
programami lojalnościowymi jako usługa (SaaS), 43 Usługi
zaopatrzenia w żywność i napoje, 45 Usługi w zakresie potwierdzania tożsamości, Uwierzytelnianie danych dotyczących tożsamości osoby, Usługi potwierdzania tożsamości,
Usługi prawne, Licencjonowanie koncepcji franczyzowych,
Licencjonowanie własności intelektualnej.
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542531
(220) 2022 04 28
KRAUZE JULITA, Elbląg
(znak słowno-graficzny)
CRUZER PREMIUM

(531) 24.09.02, 26.05.01, 26.01.01, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej w związku z kosmetykami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z kosmetykami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z lusterkami,
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z lusterkami, Usługi
sprzedaży hurtowej w związku z pędzelkami do makijażu,
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z pędzelkami do makijażu, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z pęsetami,
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z pęsetami, Usługi
sprzedaży hurtowej w związku z nożyczkami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z nożyczkami, Usługi sprzedaży
hurtowej w związku z lampami do paznokci, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z lampami do paznokci, Usługi
sprzedaży hurtowej w związku z maszynkami do golenia,
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z maszynkami
do golenia.
(210)
(731)
(540)
(540)

542532
(220) 2022 04 28
KRAUZE JULITA, Elbląg
(znak słowno-graficzny)
LUXURIOUS

(531) 26.04.04, 26.04.01, 26.13.25, 27.05.01
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej w związku z kosmetykami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z kosmetykami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z lusterkami,
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z lusterkami, Usługi
sprzedaży hurtowej w związku z pędzelkami do makijażu,
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z pędzelkami do makijażu, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z pęsetami,
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z pęsetami, Usługi
sprzedaży hurtowej w związku z nożyczkami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z nożyczkami, Usługi sprzedaży
hurtowej w związku z lampami do paznokci, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z lampami do paznokci, Usługi
sprzedaży hurtowej w związku z maszynkami do golenia,
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z maszynkami
do golenia.
(210) 542534
(220) 2022 04 28
(731) DUMA PIOTR, Białystok
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) B3 Yachting

(531) 27.05.01, 29.01.04, 18.03.02
(510), (511) 12 Pojazdy do poruszania się po wodzie, Jachty,
39 Usługi w zakresie rejsów, Czarterowanie pojazdów do poruszania się po wodzie, w tym jachtów, 40 Produkcja na zamówienie pojazdów do poruszania się po wodzie, w tym
jachtów.
542536
(220) 2022 04 28
4MAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białystok
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 4 SHELF
(210)
(731)

(531) 26.04.01, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 Programy i aplikacje do komputerów i na przenośne urządzenia typu tablet i smartphone, 39 Pośrednictwo najmu magazynów i miejsce paletowych oraz optymalizacja magazynów, Doradztwo w zakresie najmu magazynów i miejsce paletowych oraz optymalizacji magazynów,
42 Usługi projektowania, ulepszania i wykonywania oprogramowania i aplikacji do komputerów oraz na przenośne
urządzenia typu tablet i smartphone, Usługi instalowania,
kopiowania, aktualizowania programów i aplikacji do komputerów oraz na przenośne urządzenia typu tablet i smartphone, Platforma jako usługa (PaaS), oprogramowanie jako
usługa (SaaS).
542545
(220) 2022 04 28
LOFT37 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LOFT37

(210)
(731)

(531) 27.05.01
(510), (511) 3 Olejki esencjonalne i ekstrakty aromatyczne, Preparaty do czyszczenia i odświeżania, Wosk krawiecki
i szewski, Środki toaletowe, Aromaty, Aromaty [olejki aromatyczne], Aromaty do napojów [olejki eteryczne], Aromatyczne olejki eteryczne, Cytrynowe olejki eteryczne, Esencja
mięty [olejek eteryczny], Esencje eteryczne, Esencje i olejki
eteryczne, Kadzidła zapachowe do pomieszczeń, Naturalne
olejki eteryczne, Olejek jaśminowy, Olejek lawendowy, Olejek
migdałowy, Olejek różany, Olejek sosnowy, Olejek z drzewa
herbacianego, Warzywne olejki eteryczne, Preparaty aro-
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materapeutyczne, Olejki zapachowe wydzielające aromaty
przy podgrzewaniu, Olejki zapachowe, Olejki perfumowane
do produkcji preparatów kosmetycznych, Olejki do kąpieli
nielecznicze, Olejki naturalne do celów kosmetycznych, Olejki eteryczne z drzewa cedrowego, Olejki eteryczne do użytku w produkcji wyrobów zapachowych, Olejki eteryczne
do użytku w procesach produkcyjnych, Olejki eteryczne
do użytku w gospodarstwie domowym, Olejki eteryczne do użytku przemysłowego, Olejki eteryczne do użytku
osobistego, Olejki eteryczne do stosowania w aromaterapii,
Olejki eteryczne, Olejki do perfum i zapachów, Olejki do pielęgnacji skóry [nielecznicze], Olejki aromaterapeutyczne
[do użytku kosmetycznego], Olejki destylowane do pielęgnacji urody, Preparaty do czyszczenia i polerowania skóry
i butów, Preparaty do prania, Środki zapachowe do celów
domowych, Barwniki do celów kosmetycznych, Chusteczki
zawierające preparaty czyszczące, Detergenty, Oczyszczające środki odkażające, Detergenty w piance, Oleje czyszczące,
Nawilżane chusteczki nasączone środkiem oczyszczającym,
Naturalne olejki do celów oczyszczających, Nawilżane chusteczki do polerowania, Mydła do celów domowych, Kremy
do polerowania, Płyny do czyszczenia, Płyny do mycia, Preparaty do dekoloryzacji, Do celów kosmetycznych, Preparaty do nadawania połysku, Preparaty czyszczące w postaci
pianek, Czyszczenia i polerowania, Preparaty myjące, Środki
do czyszczenia tapicerki, Preparaty do czyszczenia, Spraye
zapachowe do odświeżania tkanin, Ściereczki nasączone detergentem do czyszczenia, Wosk do parkietów, Płyny do prania, Preparaty do pielęgnacji tkanin, Preparaty do czyszczenia tkanin, Olejki eteryczne jako zapachy do prania, Mydła
do prania, Kadzidełka na patyczkach, Kadzidełka, Ekstrakty
z kwiatów, Poduszki nasączone substancjami perfumowanymi, Poduszki nasączone substancjami zapachowymi, Saszetki zapachowe, Preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, Środki
perfumeryjne i zapachowe, Aloesowe preparaty do celów
kosmetycznych, Chusteczki nasączane preparatami kosmetycznymi, Chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi,
Gaziki do celów kosmetycznych, Kosmetyki, Kosmetyki
i preparaty kosmetyczne, Kosmetyki w formie olejków, Maści do celów kosmetycznych, Preparaty do pedicure, Preparaty higieniczne w postaci środków toaletowych, Preparaty
kosmetyczne do pielęgnacji ciała, Perfumowane balsamy
[preparaty toaletowe], Papierowe ręczniki do rąk nasączone
kosmetykami, Zestawy kosmetyków, Żel z aloesem do celów kosmetycznych, bawełniane płatki z waty do makijażu,
Pasty do obuwia, Pasty do obuwia, Wosk do obuwia, Środki
do czyszczenia skóry i obuwia i Płynne i Preparaty balsamiczne, Ręczniki perfumowane, Dezodoranty, Pomadki i kremy
do ust, 18 Parasole, Parasole dla dzieci, Parasole golfowe, Pokrowce na parasole, Duże torby podróżne ze sztywnej skóry, Duże, lekkie torby sportowe do noszenia na nadgarstku,
Aktówki, Etui na banknoty, Etui na karty kredytowe (portfele), Etui na karty [wyroby ze skóry], Etui na karty kredytowe
wykonane ze skóry, Etui na klucze, Etui na karty kredytowe
z imitacji skóry, Etui na klucze wykonane ze skóry, Małe walizki, Małe torebki kopertówki, Małe torby dla mężczyzn, Małe
portmonetki, Małe plecaki, Małe damskie torebki bez rączki,
Kuferki na przybory toaletowe i kosmetyki sprzedawane bez
wyposażenia, Kosmetyczki i nesesery na kosmetyki sprzedawane bez wyposażenia, Kosmetyczki [puste], Kosmetyczki,
worki na produkty toaletowe, Kopertówki [małe torebki], Sakwy, Portmonetki skórzane, Skórzane torby na zakupy, Torebki na ramię, Torby na wyjazdy weekendowe, Torby na piesze
wycieczki, Torby na pas i na biodra [nerki], Torby na obuwie,
Torby i portfele skórzane, Torby do pracy, Torby, Tekstylne
torby na zakupy, Torebki na biodra [nerki], Torebki, Torby płócienne, Torby podróżne na buty, Torby plażowe, Worki, sa-
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kiewki, Torebki, portmonetki i portfele, Torebki wykonane
ze skóry, Torebki podróżne, 25 Modne kapelusze, Nakrycia głowy, Baleriny, Baletki, Buty za kostkę, Botki damskie,
Buty do biegania, Obuwie za kostkę, Buty do kąpieli, Buty
do tańca, Cholewki do obuwia, Cholewki do butów, Buty
zimowe, Buty wsuwane, Buty sznurowane, Buty sportowe,
Buty skórzane, Buty płócienne, Buty na wysokim obcasie,
Buty na rzepy, Obuwie dla niemowląt, Obuwie dla mężczyzn, Obuwie dla kobiet, Obuwie dla dzieci, Napiętki
do obuwia, Japonki, Espadryle, Eleganckie buty wyjściowe, Podeszwy butów i Podeszwy butów, Pantofle domowe, Obuwie rekreacyjne, Obuwie (z wyjątkiem obuwia
ortopedycznego), Wkładki jako obuwie, Pokrycia butów,
Buty treningowe [obuwie sportowe], Sandały-drewniaki,
Skarpety wewnętrzne do obuwia, skarpetki stopki, Sandały z paskiem na palec w stylu japońskim (asaura-zori),
Sandały i buty plażowe, Szaliki, Szaliki do zawijania wokół
szyi, apaszki, Bandany na szyję, Bielizna dla kobiet, Bielizna
damska, Bielizna osobista, Bikini, Biustonosze, Bluzki, Luźne topy damskie, Damskie sukienki na uroczystości, Chusty plażowe, Chusty [odzież], Bluzy z kapturem, Sportowe
bluzy z kapturem, Dresy sportowe, Bluzy dresowe, Garnitury damskie, Garnitury, Dżinsy, Długie szale damskie, Długa luźna odzież, Długie luźne halki, Długie kurtki, Dzianiny
(ubiory), Dolne części ubrań [odzież], Kamizelki skórzane,
Kamizelki, Kamizelki [bezrękawniki], Golfy, Koszule zapinane, Koszule z krótkimi rękawami, Koszule z kołnierzykiem,
Koszule z dzianiny, Koszule nocne, Koszule niezapięte pod
szyją, Koszule eleganckie, Inteligentne koszule, Koszule codzienne, Koszule, Krótkie spodnie, Legginsy, Kurtki
z rękawami, Kurtki zamszowe, Kurtki [odzież], Odzież męska, Odzież dżinsowa, Odzież dla małych dzieci, Odzież
ze skóry, Paski skórzane [odzież], Paski [odzież], Prochowce [odzież], Pulowery, Skarpetki sportowe, Skarpetki, Rękawiczki, Spódnice.
542546
(220) 2022 04 29
PSICIUSZEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kazimierza Wielka
(540) (znak słowny)
(540) LE JOLIE
(510), (511) 18 Ubranka dla zwierząt, Odzież dla zwierząt,
Okrycia dla kotów, Obroże dla kotów, Smycze dla zwierząt
domowych, Stroje dla zwierząt domowych, Kokardy dla
zwierząt domowych, Peleryny dla zwierząt domowych,
Czapki dla zwierząt domowych, Kagańce, Okrycia dla psów.
(210)
(731)

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

542547
(220) 2022 04 28
WILCZĄB PIOTR, Zawiercie
(znak słowno-graficzny)
bp beipe

(531) 27.05.01
(510), (511) 25 Odzież, obuwie, nakrycia głowy, 41 Usługi
edukacyjne, rozrywkowe i sportowe.
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542548
(220) 2022 04 29
SMPB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) fonobo
(510), (511) 9 Płyty gramofonowe, Nagrane płyty kompaktowe z muzyką, Płyty kompaktowe, Płyty kompaktowe
audio, Płyty kompaktowe [audio-wideo], Płyty kompaktowe z muzyką, Nagrane taśmy dźwiękowe z nagraniami
muzycznymi, Nagrane taśmy muzyczne, Nagrane taśmy
wideo z nagraniami muzycznymi, Wstępnie nagrane taśmy audio, Nagrane taśmy wideo, Muzyczne nagrania
dźwiękowe do pobrania, Muzyczne nagrania dźwiękowe,
Muzyczne nagrania wideo, Muzyczne nagrania na taśmach, Muzyka cyfrowa do pobrania dostarczana z witryn internetowych MP3, Muzyka cyfrowa do pobrania
udostępniana na witrynach internetowych MP3, Muzyka
cyfrowa do pobrania dostarczona z Internetu, Muzyka
cyfrowa do pobrania z komputerowej bazy danych lub
Internetu, Muzyka, filmy i inne rodzaje elektronicznych
publikacji tekstowych i obrazowych utrwalone na nośnikach, Nagrane dyski laserowe zawierające muzykę, Nagrania muzyczne, Nagrania muzyczne na taśmach, Nagrania
muzyczne w formie dysków, Nagrania muzyczne w postaci płyt, Pliki muzyczne do pobierania, Serie muzycznych
nagrań dźwiękowych, Taśmy audio zawierające muzykę,
Taśmy z nagraniami muzyki, Taśmy muzyczne, 16 Druki,
Oprawione plakaty, Plakaty z papieru, 41 Usługi klubowe
[rozrywka], Usługi agencji dystrybucji biletów [rozrywka],
Organizacja i przeprowadzanie koncertów muzycznych,
Organizowanie i prowadzenie koncertów, Organizowanie koncertów, Organizowanie koncertów muzycznych,
Przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie koncertów, Usługi koncertów muzycznych, Obsługa koncertów
muzycznych, Usługi rozrywkowe w postaci występów
koncertowych, Usługi doradcze i informacyjne związane
z przygotowywaniem, organizowaniem i prowadzeniem
koncertów, Produkcja radiowa, filmowa i telewizyjna, Doradztwo w zakresie produkcji filmów i muzyki, Informacja
o imprezach rozrywkowych, Produkcja rozrywki audio, Realizacja nagrań audiowizualnych, Nagrywanie i produkcja
nagrań dźwiękowych, Produkcja nagrań audiowizualnych,
Produkcja nagrań audio i video oraz usługi fotograficzne,
Produkcja nagrań dźwiękowych, Produkcja nagrań dźwiękowych i muzycznych, Produkcja nagrań dźwiękowych
i/lub wideo, Produkcja dzieł muzycznych w studio nagrań,
Produkcja nagrań muzycznych, Produkcja nagrań wzorcowych [master] audio, Produkcja nagrań wzorcowych [master], Usługi publikowania cyfrowych materiałów wideo,
audio i rozrywki multimedialnej, Udostępnianie muzyki
cyfrowej z Internetu, Udostępnianie nagrań muzyki cyfrowej, nie do pobrania, z internetu, Usługi wydawnicze
w zakresie utworów muzycznych, Muzyczne usługi wydawnicze, Muzyczne usługi wydawnicze i usługi w zakresie nagrywania muzyki, Impresariat artystyczny, 45 Zarządzanie prawami autorskimi, Zarządzanie prawami autorskimi twórców, Licencjonowanie własności intelektualnej
i praw autorskich, Licencjonowanie własności intelektualnej, Usługi agencji licencjonujących prawa autorskie, Usługi licencjonowania związane z publikacją muzyki.
(210)
(731)

(210) 542549
(220) 2022 04 28
(731) MITRENGA ADAM PMG GROUP, Olesno
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) POLSKA NA ULTRA official partner of ULTRA Europe

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.02.01, 26.04.04, 26.04.18
(510), (511) 25 Odzież, obuwie, nakrycia głowy, 35 Usługi reklamowe w celu stworzenia rozpoznawalności marki
na rzecz innych, Impresariat w działalności artystycznej,
Marketing opierający się na współpracy z influencerem, Marketing ukierunkowany, Reklama, Zarządzanie w działalności
gospodarczej, administrowanie działalności gospodarczej,
Prace biurowe, Obsługa administracyjna firm na zlecenie,
Rozwijanie koncepcji reklamowych, Organizacja wydarzeń
komercyjnych, Promocja sprzedaży dla osób trzecich, Usługi marketingowe, Usługi relacji z mediami, Usługi tworzenia
kontaktów sprzedażowych, Usługi public relations, Reklama
online za pośrednictwem sieci komputerowej, Reklama zewnętrzna, Rozwijanie koncepcji reklamowych, Organizacja wydarzeń komercyjnych, Promocja sprzedaży dla osób
trzecich, 39 Usługi: turystyczne ujęte w tej klasie, biur turystycznych z wyjątkiem rezerwacji miejsc noclegowych, organizowania wycieczek, wyjazdów i imprez turystycznych,
wczasów, rezerwowania miejsc na podróż, transportu osób
oraz przedmiotów, rejsy statkami wycieczkowymi, zwiedzania turystycznego, pilotów wycieczek, przewodników turystycznych, informacji turystycznej, wynajem samochodów
oraz statków, 41 Usługi: organizowania konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, organizowania obozów sportowych i wakacyjnych, organizowania wyjazdów w celach
sportowych, rekreacyjnych, turystycznych i rozrywkowych,
organizowania imprez sportowych, rekreacyjnych, turystycznych i rozrywkowych, organizowania zawodów sportowych,
organizowania koncertów, organizowania i obsługi dyskotek
oraz imprez karaoke, rozrywki, rekreacji i kultury fizycznej,
informacji o imprezach rozrywkowych, rekreacji oraz wypoczynku, wypożyczania sprzętu sportowego, z wyjątkiem
pojazdów, organizowania zajęć sportowych, organizacji wypoczynku, organizowania i obsługi konferencji, kongresów,
seminariów, sympozjów, zjazdów, 43 Usługi w zakresie: rezerwacji miejsc noclegowych, rezerwacji miejsc w hotelach,
hoteli, pensjonatów, domów turystycznych, kawiarni, restauracji, barów, cateringu, wynajmowania pomieszczeń i kwater
na pobyt czasowy.
542554
(220) 2022 04 28
DYSZKANT MARTA, ZAPAŁA KATARZYNA LE BRATE
SPÓŁKA CYWILNA, Daleszyce
(540) (znak słowny)
(540) Le Brate
(510), (511) 25 Szlafroki, Szlafroki wypoczynkowe, Podomki
[szlafroki], Nemaki japońskie szlafroki, Bielizna, Bielizna nocna, Bielizna osobista, Bielizna damska, Gorsety [bielizna damska], Bielizna dla kobiet, Bielizna dla mężczyzn, Ciążowa bielizna nocna, Body [bielizna], Halki [bielizna], Bielizna osobista
i nocna, Wstawki do bielizny [części odzieży], Połączenie koszulki z majtkami [bielizna damska], Bielizna osobista [część
(210)
(731)
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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], Komplety odzieżowe ze spodenkami,
Odzież męska, damska i dziecięca, Artykuły odzieżowe w stylu sportowym, Odzież wierzchnia na złe warunki pogodowe,
Sukienki damskie, Letnie sukienki, Skórzane sukienki, Sukienki
skórzane, 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], 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 fu-
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trzane, 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 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, 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 lub nieelektryczne, inne niż przyrządy ręczne, 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 akcesoriów odzieżowych, Usługi w zakresie wysyłkowej
sprzedaży detalicznej akcesoriów odzieżowych, Usługi
sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie artykułów odzieżowych, Usługi sprzedaży detalicznej w związku
z nakryciami głowy, Usługi sprzedaży hurtowej w związku
z nakryciami głowy, Usługi sprzedaży detalicznej w związku
z obuwiem, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z obu-
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wiem, 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.
542560
(220) 2022 04 29
ROAR DESIGN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białystok
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Next skin

(210)
(731)

(531) 02.09.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 25 bielizna [część garderoby], bielizna osobista,
bielizna damska, halki, body, jednoczęściowa bielizna damska [body połączone z rajstopami], gorsety, długa bielizna,
bokserki damskie, pasy elastyczne wyszczuplające, bielizna
wyszczuplająca [wyroby gorseciarskie], bielizna osobista
z dzianiny, bielizna damska typu body, bielizna nocna, bielizna osobista, bielizna ciążowa, ciążowa bielizna nocna,
bielizna dla niemowląt, bielizna dla mężczyzn, bielizna funkcjonalna, bielizna termoaktywna, ciepła bielizna [z długim rękawem i długimi nogawkami], 35 usługi sprzedaży hurtowej
w związku z bielizną, usługi w zakresie detalicznej sprzedaży
wysyłkowej bielizny, usługi sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie bielizny, usługi sprzedaży detalicznej
za pomocą globalnych sieci komputerowych związane
z bielizną, 41 Usługi szkoleniowe z zakresu projektowania,
szycia, prowadzenia szwalni przemysłowych.
542563
(220) 2022 04 29
MTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białystok
(540) (znak słowny)
(540) MTEkstrakcja
(510), (511) 1 Ekstrakty roślinne stosowane w produkcji żywności, Ekstrakty fermentacyjne do celów przemysłowych,
Ekstrakty roślinne dla przemysłu spożywczego, Ekstrakty
roślinne do stosowania w produkcji środków farmaceutycznych, Ekstrakty ziół, inne niż olejki eteryczne, do użytku
w produkcji kosmetyków, Ekstrakty roślin, inne niż olejki eteryczne, do użytku w produkcji kosmetyków, Ekstrakty roślinne do użytku w produkcji kosmetyków, 5 Ekstrakty roślinne
i ziołowe do celów leczniczych, Ekstrakty roślinne do celów
farmaceutycznych, Suplementy diety, 7 Maszyny i urządzenia do przetwarzania i przygotowywania żywności, Maszyny
ciśnieniowe do przetwórstwa roślin, Maszyny i urządzenia
do przygotowywania ekstraktów.
(210)
(731)

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

Nr ZT21/2022

542565
(220) 2022 04 29
WAWRZYŃCZAK MAŁGORZATA, Wrocław
(znak słowno-graficzny)
PP PORCELANA POLSKA

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.18
(510), (511) 21 Porcelana ozdobna, Statuetki, figurki, tabliczki
i dzieła sztuki wykonane z takich materiałów, jak porcelana,
terakota lub szkło, zawarte w tej klasie, Porcelana.
542566
(220) 2022 04 29
BEAUTY APP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białystok
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BEAUTY APP
(210)
(731)

(531) 29.01.15, 27.05.01, 01.05.10, 01.05.12, 01.05.23, 24.17.21
(510), (511) 9 Aplikacje komputerowe do pobrania, Programy i aplikacje do komputerów i na przenośne urządzenia
typu tablet i smartphone, 44 Usługi kosmetyczne.
542568
(220) 2022 04 29
GREEN PLANET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białystok
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BC
(210)
(731)

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.03, 27.05.19
(510), (511) 9 Oprogramowanie komputerowe i programy
komputerowe, Aplikacje do pobrania do użytku z telefonami komórkowymi do rozpoznawania i neutralizowania
śladu węglowego, Oprogramowanie do wtyczek [plug-in],
35 Doradztwo, konsultacje oraz dostarczanie informacji
handlowych, w zakresach związanych z podażą i popytem
produktów spełniających kryteria dotyczące zawartości
śladu węglowego w oferowanych w handlu produktach
przystosowanych do spełnienia uwarunkowań zrównoważonego rozwoju, Promocja i reklama na rzecz przedsiębiorców oferujących swoje produkty opatrzone gwarancją
spełniania kryteriów i norm dotyczących zawartości śladu
węglowego w ofercie rynkowej, 42 Projektowanie oprogramowania komputerowego, aplikacji do urządzeń mobilnych i wtyczek (plug-in).
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(210) 542571
(220) 2022 04 29
(731) ZIELIŃSKI TOMASZ, LUBLIN
(540) (znak słowny)
(540) GERET
(510), (511) 20 Stanowiska pracy [meble], Meble do salonu,
Meble do przebieralni, Meble dla dzieci, Meble dla niemowląt, Meble ogrodowe drewniane, Meble do przechowywania, Meble biurowe metalowe, Meble zawierające łóżka,
Szafki metalowe [meble], Półki niemetalowe [meble], Meble,
Narożniki [meble], Barki [meble], Meble kuchenne, Meble
drewniane, Meble łazienkowe, Meble skórzane, Meble sklepowe, Zewnętrzne meble, Półki [meble], Altany [meble],
Kontuary [meble], Lustra [meble], Komody [meble], Meble
domowe, Meble tapicerowane, Meble sypialne, Meble łączone, Kredensy [meble], Skrzynie [meble], Stoły [meble],
Pufy [meble], Meble komputerowe, Szafy [meble], Konsole
[meble], Meble wypoczynkowe, Szafki [meble], Meble wielofunkcyjne, Gabloty [meble], Meble szkolne, Meble biurowe,
Zagłówki [meble], Regały [meble], Siedzenia [meble], Toaletki [meble], Meble ogrodowe, Modułowe meble łazienkowe,
Meble metalowe, Meble z listewek, Ściany działowe [meble],
Ruchome podstawy [meble], Meble modułowe [kombinowane], Meble do oranżerii, Lady robocze [meble], Blaty
kuchenne [meble], Barki przenośne [meble], Sprzęt biurowy
[meble], Meble do wnętrz, Meble ogrodowe [patio], Biurka
modułowe [meble], Regały drewniane [meble], Rozkładane
meble z obiciem, Półki do przechowywania [meble], Niemetalowe półki ścienne [meble], Ruchome przesłony (ekrany)
[meble], Komputerowe stanowiska pracy [meble], Elementy
dzielące przestrzeń [meble], Moduły do przechowywania
[meble], Meble z tworzyw sztucznych, Meble kuchenne
do zabudowy, Meble kuchenne na wymiar, Meble do pokojów dziecinnych, Dekoracyjne panele drewniane [meble],
Półki z metalu [meble], Ścianki działowe niemetalowe [meble], Meble ogrodowe z aluminium, Segmenty do przechowywania [meble], Segmenty półek drewnianych [meble],
Stoliki pod umywalkę [meble], Stojaki na ręczniki [meble],
Meble domowe wykonane z drewna, Drewniane półki i stojaki [meble], Meble na miarę (do zabudowy), Meble wykonane z tworzyw sztucznych, Meble wykonane z substytutów
drewna, Meble sypialniane na miarę (do zabudowy), Meble
przystosowane do użytku na zewnątrz, Meble z tworzyw
sztucznych do łazienek, Meble przystosowane do układania jedno na drugim, Wieszaki na ubrania, wieszaki stojące do ubrań [meble] i haczyki na ubrania, Zestawy części
[sprzedawane razem], z których montuje się meble, Zestawy części [sprzedawane jako całość] do montażu w meble,
Krzesła, Poduszki na krzesła, Fotele, Stoły, Stoliki, Materace, Meble wykonane ze stali, Meble ogrodowe z tworzyw
sztucznych, Łóżka, Metalowe ramy łóżek, Ramy do łóżek,
Szafy, Szafki, Drzwi do szaf, Garderoby, Biurka, Regały, Komody, Systemy do zabudowy wewnętrznej szaf wnękowych
i garderob [części mebli], Blaty na szafki, Meble do siedzenia,
Półki ścienne [meble], Meble gięte, Ławy [meble], Parawany
[meble], Skrzynie do przechowywania [meble], Modułowe
układy półek [meble], Wieszaki do ubrań [meble], Meble
domowe, biurowe i ogrodowe, Krzesła obrotowe, Krzesła
biurowe, Krzesła konferencyjne, Fotele biurowe, Fotele wypoczynkowe, Rozkładane fotele, Biurka i stoły, Witryny, Pulpity [biurka] do pracy w pozycji stojącej, Biblioteczki [regały
na książki], 35 Usługi sprzedaży detalicznej w związku z meblami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z meblami.
(210) 542572
(220) 2022 04 29
(731) ZIELIŃSKI TOMASZ, LUBLIN
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) GERET

(531) 26.11.01, 26.11.06, 27.05.05, 27.05.17, 29.01.12
(510), (511) 20 Stanowiska pracy [meble], Meble do salonu,
Meble do przebieralni, Meble dla dzieci, Meble dla niemowląt, Meble ogrodowe drewniane, Meble do przechowywania, Meble biurowe metalowe, Meble zawierające łóżka,
Szafki metalowe [meble], Półki niemetalowe [meble], Meble,
Narożniki [meble], Barki [meble], Meble kuchenne, Meble
drewniane, Meble łazienkowe, Meble skórzane, Meble sklepowe, Zewnętrzne meble, Półki [meble], Altany [meble],
Kontuary [meble], Lustra [meble], Komody [meble], Meble
domowe, Meble tapicerowane, Meble sypialne, Meble łączone, Kredensy [meble], Skrzynie [meble], Stoły [meble],
Pufy [meble], Meble komputerowe, Szafy [meble], Konsole
[meble], Meble wypoczynkowe, Szafki [meble], Meble wielofunkcyjne, Gabloty [meble], Meble szkolne, Meble biurowe,
Zagłówki [meble], Regały [meble], Siedzenia [meble], Toaletki [meble], Meble ogrodowe, Modułowe meble łazienkowe,
Meble metalowe, Meble z listewek, Ściany działowe [meble],
Ruchome podstawy [meble], Meble modułowe [kombinowane], Meble do oranżerii, Lady robocze [meble], Blaty
kuchenne [meble], Barki przenośne [meble], Sprzęt biurowy
[meble], Meble do wnętrz, Meble ogrodowe [patio], Biurka
modułowe [meble], Regały drewniane [meble], Rozkładane
meble z obiciem, Półki do przechowywania [meble], Niemetalowe półki ścienne [meble], Ruchome przesłony (ekrany)
[meble], Komputerowe stanowiska pracy [meble], Elementy
dzielące przestrzeń [meble], Moduły do przechowywania
[meble], Meble z tworzyw sztucznych, Meble kuchenne
do zabudowy, Meble kuchenne na wymiar, Meble do pokojów dziecinnych, Dekoracyjne panele drewniane [meble],
Półki z metalu [meble], Ścianki działowe niemetalowe [meble], Meble ogrodowe z aluminium, Segmenty do przechowywania [meble], Segmenty półek drewnianych [meble],
Stoliki pod umywalkę [meble], Stojaki na ręczniki [meble],
Meble domowe wykonane z drewna, Drewniane półki i stojaki [meble], Meble na miarę (do zabudowy), Meble wykonane z tworzyw sztucznych, Meble wykonane z substytutów
drewna, Meble sypialniane na miarę (do zabudowy), Meble
przystosowane do użytku na zewnątrz, Meble z tworzyw
sztucznych do łazienek, Meble przystosowane do układania jedno na drugim, Wieszaki na ubrania, wieszaki stojące do ubrań [meble] i haczyki na ubrania, Zestawy części
[sprzedawane razem], z których montuje się meble, Zestawy części [sprzedawane jako całość] do montażu w meble,
Krzesła, Poduszki na krzesła, Fotele, Stoły, Stoliki, Materace, Meble wykonane ze stali, Meble ogrodowe z tworzyw
sztucznych, Łóżka, Metalowe ramy łóżek, Ramy do łóżek,
Szafy, Szafki, Drzwi do szaf, Garderoby, Biurka, Regały, Komody, Systemy do zabudowy wewnętrznej szaf wnękowych
i garderob [części mebli], Blaty na szafki, Meble do siedzenia,
Półki ścienne [meble], Meble gięte, Ławy [meble], Parawany
[meble], Skrzynie do przechowywania [meble], Modułowe
układy półek [meble], Wieszaki do ubrań [meble], Meble
domowe, biurowe i ogrodowe, Krzesła obrotowe, Krzesła
biurowe, Krzesła konferencyjne, Fotele biurowe, Fotele wypoczynkowe, Rozkładane fotele, Biurka i stoły, Witryny, Pulpity [biurka] do pracy w pozycji stojącej, Biblioteczki [regały
na książki], 35 Usługi sprzedaży detalicznej w związku z meblami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z meblami.
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542573
(220) 2022 04 29
JAWORSKA EWA, Jarocin
(znak słowno-graficzny)
xx maxxer

(531) 26.01.03, 26.01.18, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.08, 29.01.12
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej w związku elektrycznymi urządzeniami połączeniowymi, Usługi sprzedaży
hurtowej w związku z elektrycznymi urządzeniami połączeniowymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związki z elektrycznymi urządzeniami łącznościowymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z elektrycznymi urządzeniami łącznościowymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z elektrycznymi
urządzeniami wspomagającymi, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku z elektrycznymi urządzeniami wspomagającymi,
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z elektrycznymi
urządzeniami przełączającymi, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku z elektrycznymi urządzeniami przełączającymi,
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z elektrycznymi urządzeniami programującymi, Sprzedaż detaliczna elektrycznych urządzeń programujących, Sprzedaż detaliczna konsol do gier video, Sprzedaż hurtowa konsol do gier video,
Sprzedaż detaliczna klawiatur, Sprzedaż hurtowa klawiatur,
Sprzedaż detaliczna klawiatur komputerowych, Sprzedaż
hurtowa klawiatur komputerowych, Sprzedaż detaliczna głośników audio, Sprzedaż hurtowa głośników audio,
Sprzedaż detaliczna subwooferów, Sprzedaż hurtowa subwooferów, Sprzedaż detaliczna elektrycznych masażerów
kosmetycznych, Sprzedaż hurtowa elektrycznych masażerów kosmetycznych, Usługi sprzedaży detalicznej dotyczące smartwatchów, Sprzedaż hurtowa elektrycznych urządzeń programujących.
(210)
(731)
(540)
(540)

542574
(220) 2022 04 29
ŁACIŃSKA-CHOMNICKA HALSZKA, Elbląg
(znak słowno-graficzny)
KLINIKA PRAWA PRACY LABOR LAW CLINIC

(531) 26.11.03, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 41 Prowadzenie warsztatów [szkolenia], 45 Doradztwo prawne, Audyty zgodności z prawem, Mediacje,
Audyty zgodności z przepisami.
542575
(220) 2022 04 29
AMIGOS BETON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) AMIGOS BETON
(510), (511) 19 Niemetalowe materiały i elementy budowlane i konstrukcyjne, Masa betonowa prefabrykowana, Podłogi betonowe, Betonowe elementy budowlane, Betonowe
materiały budowlane, Beton, Beton do odlewania, Beton gotowy do użycia, Beton samopoziomujący do użytku w budownictwie, Zaprawy budowlane, Kruszywa budowlane.
(210)
(731)
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542577
(220) 2022 04 29
AGP - GLOBAL GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Relax lounge bar
(210)
(731)

(531)

26.04.05, 26.04.10, 26.04.18, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.24,
24.13.09, 24.13.23
(510), (511) 43 Usługi barowe, Usługi barów z fajkami wodnymi.
542579
(220) 2022 04 29
BENCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białystok
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) benchly

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.13.25
(510), (511) 9 Oprogramowanie komputerowe, oprogramowanie użytkowe, oprogramowanie interaktywne,
oprogramowanie serwerów w chmurze, oprogramowanie
systemowe i do wspierania systemu oraz oprogramowanie sprzętowe, Interaktywne oprogramowanie komputerowe umożliwiające wymianę informacji, oprogramowanie
do aplikacji i serwerów internetowych, oprogramowanie
do uzyskiwania dostępu do treści, Oprogramowanie komputerowe do tworzenia baz do wyszukiwania informacji
i danych, oprogramowanie do zarządzania danymi i plikami oraz do baz danych, 35 Usługi w zakresie wyszukiwania
informacji w plikach informatycznych dla osób trzecich,
Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej i hurtowej, również za pośrednictwem sieci komputerowych i internetu,
następujących towarów: sprzęt komputerowy, komputery,
które można nosić przy sobie, oprogramowanie komputerowe, Zarobkowe zarządzanie w zakresie udzielania licencji na towary i usługi dla osób trzecich, edytorskie usługi
w dziedzinie reklamy, marketing, Projektowanie materiałów
reklamowych, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych,
systematyzacja danych w komputerowych bazach danych,
komputerowe zarządzanie plikami, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich, sortowanie danych w bazach komputerowych, wyszukiwanie
w komputerowych bazach danych, zapewnianie platformy internetowej dla dopasowania specjalistów do projektów IT, Zarządzanie zbiorami informatycznymi, 42 Usługi
doradztwa informatycznego, usługi doradcze związane
z oprogramowaniem używanym w obszarze handlu elektronicznego, udzielanie porad technicznych związanych
ze sprzętem i oprogramowaniem komputerowym, platformy do sztucznej inteligencji, tworzenie i projektowanie
indeksów informacji opartych na stronach internetowych
dla osób trzecich [usługi informatyczne], usługi doradcze

Nr ZT21/2022

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

ekspertów w zakresie sieci informatycznych, usługi konsultacyjne dotyczące komputerów i informatyki, usługi konsultacyjne związane z oprogramowaniem komputerowym,
usługi podmiotów zewnętrznych w dziedzinie informatyki,
projektowanie systemów informatycznych, usługi konsultacyjne ekspertów w związku ze sprzętem informatycznym,
projektowanie oprogramowania komputerowego, instalacje oprogramowania komputerowego, aktualizacja oprogramowania komputerowego, oprogramowanie jako usługa [SaaS], oprogramowanie jako usługa [SaaS] obejmujące
oprogramowanie do głębokich sieci neuronowych, usługi
oprogramowania jako usługi [SaaS] obejmujące oprogramowanie do uczenia, usługi pomocy technicznej związane
z oprogramowaniem komputerowym i aplikacjami, badania projektowe związane z oprogramowaniem komputerowym, hosting oprogramowania jako usługa oraz wypożyczanie oprogramowania komputerowego.
(210)
(731)
(540)
(540)

542596
(220) 2022 04 29
WARECKI RAFAŁ MOTOMEDIA, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
Masuria Warsaw

(531) 05.11.15, 27.05.01
(510), (511) 36 Zakwaterowanie (Zapewnienie stałego -),
Dzierżawa i wynajem pomieszczeń handlowych, Dzierżawa
lub wynajem budynków, Organizowanie najmu nieruchomości na wynajem, Wynajem biur do coworkingu, Wynajem budynków, Wynajem domów do wynajęcia, Wynajem
i dzierżawa zakwaterowania stałego, Wynajem domów,
Wynajem lokali na cele biurowe, Wynajem mieszkań, Wynajem mieszkań i pomieszczeń biurowych, Wynajem mieszkań, studio i pokoi, Wynajem nieruchomości, Wynajem nieruchomości i majątku, Wynajem pomieszczeń handlowych,
Wynajem pomieszczeń biurowych, Wynajem powierzchni
biurowej, Wynajem sal wystawowych, Wynajem zakwaterowania [mieszkania], 37 Budowa budynków przeznaczonych na zakwaterowanie wakacyjne, 41 Kursy szkoleniowe
z zakwaterowaniem, 43 Hotele, hostele i pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne, Tymczasowe zakwaterowanie, Usługi obiektów gościnnych [zakwaterowanie],
Usługi w zakresie obozów wakacyjnych [zakwaterowanie],
Usługi w zakresie obozów turystycznych [zakwaterowanie], Wynajem zakwaterowanie tymczasowego w domach
i mieszkaniach wakacyjnych, Zakwaterowanie na pobyt
czasowy, Zakwaterowanie tymczasowe świadczone przez
rancza dla turystów, Wynajem domków letniskowych, Wynajem domów letniskowych, Wynajem budynków przenośnych, Tymczasowy wynajem pokoi, Krótkoterminowy
wynajem przestrzeni biurowej.
542597
(220) 2022 04 29
SANITAS EQUI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białystok
(540) (znak słowno-graficzny)
(210)
(731)
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(540) SANITAS

(531)

29.01.04, 27.05.01, 24.13.01, 24.13.17, 03.03.01, 03.01.06,
03.01.08
(510), (511) 5 Mieszanki paszowe uzupełniające, 41 Usługi
szkoleniowe w zakresie weterynarii oraz hodowli i żywienia
zwierząt, 44 Usługi weterynaryjne.
(210) 542605
(220) 2022 04 30
(731) HORTICO SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) PĘDRAKOL
(510), (511) 1 Preparaty z mikroelementów dla roślin, Biologiczne preparaty na pędraki i larwy opuchlaka (inne niż
do celów medycznych lub weterynaryjnych), 35 Handlowe
informacje i porady udzielane konsumentom w wyborze
towarów i usług, Prezentowanie biologicznych preparatów
na pędraki i larwy opuchlaka w mediach dla celów sprzedaży
detalicznej, Zapewnienie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług dla ogrodnictwa.
(210)
(731)
(540)
(540)

542606
(220) 2022 04 30
KRZYŻAK JAKUB, Gdynia
(znak słowno-graficzny)
X TRAINER TRAIN HARD. WIN EASY.

(531) 24.13.09, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 Usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe.
(210) 542612
(220) 2022 05 01
(731) SOBOLEWSKA MAŁGORZATA, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) Irena Worton
(510), (511) 16 Książki.
(210) 542623
(220) 2022 05 01
(731) KING MAKSYM, Zielonki
(540) (znak słowny)
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(540) Omniam
(510), (511) 5 Suplementy diety i preparaty dietetyczne,
30 Batoniki zbożowe będące zamiennikami posiłków, Batony
gotowe do spożycia na bazie czekolady, Produkty zbożowe,
Mąka kokosowa przeznaczona do spożycia przez ludzi, Proso
(przetworzone ziarna), Przetwory spożywcze na bazie ziaren, Przetworzone nasiona używane jako dodatki smakowe
do żywności i napojów, Przetworzone ziarna zbóż do pokarmów spożywanych przez ludzi, Potrawy na bazie mąki.
(210) 542627
(220) 2022 05 02
(731) Intervet International B.V., An Boxmeer, NL
(540) (znak słowny)
(540) OPTIMMUNE
(510), (511) 5 Preparaty weterynaryjne do stosowania
u zwierząt domowych.
542628
(220) 2022 04 29
NAIL4U POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Mogilno
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Nail4U
(210)
(731)

(531)

27.05.01, 27.05.05, 27.05.24, 27.07.01, 27.07.11, 27.07.21,
26.04.04
(510), (511) 3 Sztuczne paznokcie, Utwardzacze do paznokci, Lakiery do paznokci, Emalia do paznokci, Emalie
do paznokci, Żel do paznokci, Brokat do paznokci, Kremy
do paznokci, Zmywacze do paznokci, Odżywki do paznokci,
Rozjaśniacze do paznokci, Kosmetyki do paznokci, Naklejane ozdoby do paznokci, Kalkomanie do ozdabiania paznokci, Emulsje do wzmacniania paznokci, Klej do utwardzania
paznokci, Zmywacze do paznokci [kosmetyki], Preparaty
do wzmacniania paznokci, Lakiery nawierzchniowe do paznokci, Preparaty do pielęgnacji paznokci, Preparaty do polerowania paznokci, Proszek do polerowania paznokci, Preparaty do kuracji paznokci, Podkłady do paznokci [kosmetyki], Papier ścierny do paznokci, Opatrunki do rekonstrukcji
paznokci, Sztuczne paznokcie do stóp, Odżywki do skórek
wokół paznokci, Kleje do mocowania sztucznych paznokci,
Baza podkładowa do paznokci [kosmetyki], Krem do skórek
wokół paznokci, Kleje do przymocowywania sztucznych paznokci, Zmywacze lakieru do paznokci [kosmetyki], Olejek
do skórek wokół paznokci, Podkłady do lakierów do paznokci, Preparaty kosmetyczne do pielęgnacji paznokci, Odżywki
utwardzające do paznokci [kosmetyki], Środki do usuwania
paznokci żelowych, Lakiery do paznokci w pisaku, Zmywacze do paznokci w sztyfcie, Papier ścierny szmerglowy
do paznokci, Sztuczne paznokcie do celów kosmetycznych,
Środki zmiękczające skórki przy paznokciach, Środki do usuwania skórek wokół paznokci, Lakier do paznokci do celów
kosmetycznych, Sztuczne paznokcie wykonane z metali szlachetnych, Proszki do nadawania kształtu sztucznym paznokciom, Kleje do sztucznych rzęs, włosów i paznokci, Materiały
na powłoki do paznokci u rąk, Preparaty do pielęgnacji skóry,
oczu i paznokci, Powłoki do nadawania kształtu paznokciom
u rąk, Preparaty kosmetyczne do przyspieszania schnięcia lakieru na paznokciach, 8 Pilniki [narzędzia ręcznej, Pilniki [obsługiwane ręcznej, Pilniki do stóp, Pilniki do paznokci, Pilniki
do paznokci, elektryczne, Pilniki do paznokci nieelektryczne,
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Elektroniczne pilniki do stóp, Wymienne głowice obrotowe
do elektronicznych pilników do paznokci, Głowice obrotowe do pilników do stóp do usuwania zrogowaciałej skóry,
Obcinacze do paznokci, Nożyczki do paznokci, Cążki do paznokci, Polerki do paznokci nieelektryczne, Nieelektryczne
polerki do paznokci, Elektryczne polerki do paznokci, Cążki
do obcinania paznokci, Elektryczne urządzenia polerujące
do paznokci, Elektryczne urządzenia do polerowania paznokci, Polerki do paznokci do manicure, Nożyczki do skórek
wokół paznokcia, Cążki do obcinania paznokci [narzędzia
ręczne], Obcinacze do paznokci [elektryczne lub nieelektrycznej, Polerki do paznokci, elektryczne lub nieelektryczne,
Cążki do skórek, Elektryczne zestawy do pedicure, Futerały
na przyrządy do manicure, Narzędzia do odpychania skórek,
Nożyki do usuwania zgrubiałej skóry i odcisków, Pilniki igłowe, Pilniczki kartonowe ze szmerglem, Przybory do manikiuru, Przybory do pedikiuru, Przybory do pedikiuru [narzędzia
ręcznej, Przyrządy do usuwania skórek, Zestawy do pedicure, Zestawy do manicure, elektryczne, Zestawy do manicure,
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: Sztuczne paznokcie, Utwardzacze do paznokci, Lakiery
do paznokci, Emalia do paznokci, Emalie do paznokci, Lakiery do paznokci, Żel do paznokci, Brokat do paznokci, Kremy do paznokci, Zmywacze do paznokci, Odżywki do paznokci, Rozjaśniacze do paznokci, Kosmetyki do paznokci,
Naklejane ozdoby do paznokci, Kalkomanie do ozdabiania
paznokci, Emulsje do wzmacniania paznokci, Klej do utwardzania paznokci, Zmywacze do paznokci [kosmetyki], Preparaty do wzmacniania paznokci, Lakiery nawierzchniowe
do paznokci, Preparaty do pielęgnacji paznokci, Preparaty
do polerowania paznokci, Proszek do polerowania paznokci,
Preparaty do kuracji paznokci, Podkłady do paznokci [kosmetyki], Papier ścierny do paznokci, Opatrunki do rekonstrukcji
paznokci, Sztuczne paznokcie do stóp, Odżywki do skórek
wokół paznokci, Kleje do mocowania sztucznych paznokci,
Baza podkładowa do paznokci [kosmetyki], Krem do skórek
wokół paznokci, Kleje do przymocowywania sztucznych paznokci, Zmywacze lakieru do paznokci [kosmetyki], Olejek
do skórek wokół paznokci, Podkłady do lakierów do paznokci, Preparaty kosmetyczne do pielęgnacji paznokci, Odżywki
utwardzające do paznokci [kosmetyki], Środki do usuwania
paznokci żelowych, Lakiery do paznokci w pisaku, Zmywacze do paznokci w sztyfcie, Papier ścierny szmerglowy
do paznokci, Sztuczne paznokcie do celów kosmetycznych,
Środki zmiękczające skórki przy paznokciach, Środki do usuwania skórek wokół paznokci, Lakier do paznokci do celów
kosmetycznych, Sztuczne paznokcie wykonane z metali szlachetnych, Proszki do nadawania kształtu sztucznym paznokciom, Kleje do sztucznych rzęs, włosów i paznokci, Materiały
na powłoki do paznokci u rąk, Preparaty do pielęgnacji skóry,
oczu i paznokci, Powłoki do nadawania kształtu paznokciom
u rąk, Preparaty kosmetyczne do przyspieszania schnięcia
lakieru na paznokciach, Pilniki [narzędzia ręczne], Pilniki [obsługiwane ręcznie], Pilniki do stóp, Pilniki do paznokci, Pilniki
do paznokci, elektryczne, Pilniki do paznokci nieelektryczne,
Elektroniczne pilniki do stóp, Wymienne głowice obrotowe
do elektronicznych pilników do paznokci, Głowice obrotowe do pilników do stóp do usuwania zrogowaciałej skóry,
Obcinacze do paznokci, Nożyczki do paznokci, Cążki do paznokci, Polerki do paznokci nieelektryczne, Nieelektryczne
polerki do paznokci, Elektryczne polerki do paznokci, Cążki
do obcinania paznokci, Elektryczne urządzenia polerujące
do paznokci, Elektryczne urządzenia do polerowania pa-
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znokci, Polerki do paznokci do manicure, Nożyczki do skórek
wokół paznokcia, Cążki do obcinania paznokci [narzędzia
ręczne], Obcinacze do paznokci [elektryczne lub nieelektryczne], Polerki do paznokci, elektryczne lub nieelektryczne,
Cążki do skórek, Elektryczne zestawy do pedicure, Futerały
na przyrządy do manicure, Narzędzia do odpychania skórek,
Nożyki do usuwania zgrubiałej skóry i odcisków, Pilniki igłowe, Pilniczki kartonowe ze szmerglem, Przybory do manikiuru, Przybory do pedikiuru, Przybory do pedikiuru [narzędzia
ręczne], Przyrządy do usuwania skórek, Zestawy do pedicure, Zestawy do manicure, elektryczne, Zestawy do manicure.
(210) 542635
(220) 2022 04 29
(731) MISIASZEK ROBERT JÓZEF, Szczecin
(540) (znak słowny)
(540) MAŁY NEAPOL
(510), (511) 43 Udostępnianie obiektów i sprzętu na konferencje, wystawy i spotkania, Usługi w zakresie zapewniania
obiektów na uroczystości, Oferowanie żywności i napojów
w restauracjach i barach, Przygotowywanie i zaopatrywanie w żywność i napoje do bezpośredniego spożycia,
Usługi mobilnych restauracji, Serwowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, Usługi w zakresie żywności
i napojów na wynos, Usługi w zakresie przygotowywania
jedzenia i napojów, Zapewnianie pomieszczeń na uroczystości, Dokonywanie rezerwacji restauracji i posiłków, Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami
i transportem, Usługi barów i restauracji, Usługi cateringu
zewnętrznego, Przygotowywanie posiłków i napojów,
Usługi kawiarni, Usługi restauracyjne, Serwowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach, Oferowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach, Usługi kateringowe,
Usługi restauracji sprzedających posiłki na wynos, Dostarczanie posiłków do bezpośredniego spożycia, Pizzerie,
Usługi restauracji szybkiej obsługi.
(210)
(731)
(540)
(540)

542652
(220) 2022 05 02
KRÓLIK SYLWESTER, Nowy Dziekanów
(znak słowno-graficzny)
THE LICK Delicious coffee kick

(531) 27.05.01, 27.05.17
(510), (511) 33 Napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa).
(210)
(731)
(540)
(540)

542656
(220) 2022 05 03
KUROWSKI STANISŁAW, Gdańsk
(znak słowno-graficzny)
Fish magnet

(531) 03.09.01, 03.09.10, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 28 Przynęty wędkarskie [syntetyczne].
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542659
(220) 2022 05 04
SYNCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Niwy
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Milky Ice

(210)
(731)

(531) 08.01.18, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej, hurtowej oraz
internetowej lodów, lodów spożywczych, mrożonych jogurtów i sorbetów, deserów lodowych, kawy, herbaty, napojów
kawowych z mlekiem.
542661
(220) 2022 05 02
SO SPV 128 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MOJA BLUSZCZAŃSKA
(210)
(731)

(531) 05.03.11, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 Zarządzanie działalnością gospodarczą,
administrowanie działalnością gospodarczą, 36 Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, zarządzanie nieruchomościami, udzielanie kredytów, inwestycje finansowe,
37 Usługi budowlane, wznoszenie budynków i innych
konstrukcji, rozbiórka budynków, konstrukcja budynków,
burzenie konstrukcji.
542668
(220) 2022 05 02
NORENCO-POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Biała Podlaska
(540) (znak słowny)
(540) Brillerens
(510), (511) 3 Preparaty do czyszczenia i odświeżania, Roztwory do czyszczenia szkieł okularów.

(210)
(731)

(210) 542670
(220) 2022 05 02
(731) GOROL WIOLETTA MIOO, Szczejkowice
(540) (znak słowny)
(540) MIOO
(510), (511) 25 Bielizna, Bluzki, Bluzy, Body, Czapki [nakrycia
głowy], Kombinezony, Kostiumy kąpielowe, Koszule, Leginsy,
Marynarki, Obuwie, Odzież męska, damska i dziecięca, Okrycia
wierzchnie [odzież], Rękawiczki, Spodenki, Spodnie, Spódnice,
Sukienki, Swetry, Szaliki, T-shirty z krótkim rękawem.
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542675
(220) 2022 05 02
GENERAL HEMP MARKETING SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Mysłowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Cannabis essentials MM

(210)
(731)

(531) 26.01.18, 27.05.01, 29.01.02
(510), (511) 3 Aromaty [olejki eteryczne], Aromaty do żywności w postaci olejków eterycznych, Cytrynowe olejki
eteryczne, Esencje eteryczne, Olejek bergamotowy, Olejek
golteriowy, Olejek jaśminowy, Olejek lawendowy, Olejek
migdałowy, Olejek różany, Olejki do celów kosmetycznych,
Olejki eteryczne, Olejki eteryczne z drzewa cedrowego,
44 Aromaterapia.
542676
(220) 2022 05 02
GRUPA VESCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kocmyrzów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TEVO TECH

(210)
(731)

(531) 26.04.02, 26.04.22, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 8 Przyrządy ręczne do układania i poziomowania płytek ceramicznych, Krzyżaki dystansowe, Kliny dystansowe, Narzędzia ręczne do kafelkowania, Packi metalowe,
Szpachle, Kliny zaciskowe, Kielnie, Śrubokręty, 20 Krzyżyki
dystansowe do glazury, Wsporniki niemetalowe stosowane
do mocowania płytek, Kliny, nie z metalu, Przekładki z tworzyw sztucznych do użytku z płytkami ceramicznymi.
(210) 542678
(220) 2022 05 02
(731) EUROSPORT S.A.S., Issy-Les-Moulineaux, FR
(540) (znak słowny)
(540) EUROSPORT EXTRA
(510), (511) 9 Pliki graficzne do pobrania, Pliki muzyczne
do pobrania, Publikacje elektroniczne do pobrania, Grafiki
do pobrania do telefonów komórkowych, Komputerowe
oprogramowanie użytkowe do transmisji strumieniowej audiowizualnych treści medialnych za pośrednictwem Internetu oraz do mobilnych cyfrowych urządzeń elektronicznych,
Oprogramowanie komputerowe do transmisji strumieniowej treści audiowizualnych, Oprogramowanie komputerowe
do kontroli obsługi urządzeń audio i wideo, Aplikacje komputerowe do pobrania, Oprogramowanie komputerowe
do przetwarzania, transmitowania, odbierania, organizowania, manipulowania, odtwarzania, przeglądania i transmisji
strumieniowej dźwięków, wideo i treści multimedialnych,
w tym plików tekstowych, danych, obrazów, dźwięków, wideo i plików audiowizualnych, Płyty DVD, 38 Usługi doradcze
dotyczące telekomunikacji, Komunikacja przez międzynarodowe sieci telekomunikacyjne, Łączność poprzez terminale
komputerowe, Elektroniczna transmisja wiadomości i danych, Bezpieczna poczta elektroniczna, Agencje informacyjne, Transmisja programów radiowych, Usługi telefonicz-
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ne, Transmisja informacji poprzez komputery przyłączone
do zdalnej sieci przetwarzania danych, Sieciowa transmisja
dźwięku, obrazu, sygnałów i danych, Przesyłanie wiadomości, Zapewnienie transmisji wiadomości błyskawicznych,
Elektroniczne przesyłanie danych, Transmisja plików cyfrowych, Poczta elektroniczna, Przekazywanie połączeń,
Usługi telekomunikacyjne, Komunikacja za pośrednictwem
telefonów komórkowych, Transmisja programów radiowych i telewizyjnych przez satelitę, Nadawanie programów
za pośrednictwem Internetu, Nadawanie informacji w mediach telewizyjnych, Usługi teleksowe, Nadawanie telegramów, Transmisja informacji za pomocą dalekopisu, Łączność
poprzez terminale komputerowe, Przesyłanie informacji
za pośrednictwem sieci komunikacji elektronicznej, Usługi
komunikacyjne za pośrednictwem sieci komputerowych,
Wypożyczanie urządzeń do przesyłania wiadomości, Usługi
informacyjne dotyczące telekomunikacji, Usługi transmisji
wideo na żądanie, Transmisja informacji w dziedzinie audiowizualnej, Wynajmowanie czasu dostępu do globalnych sieci komputerowych, Usługi łączności, mianowicie transmisja
danych, dźwięków, sygnałów i obrazów za pośrednictwem
satelitów, Bezprzewodowa transmisja danych, dźwięków,
sygnałów i obrazów, Usługi transmisji audio i wideo przez
Internet, Transmisja informacji w dziedzinie audiowizualnej,
Transmisja programów telewizyjnych, Nadawanie telewizji
kablowej, Nadawanie programów telewizyjnych drogą satelitarną, Transfer strumieniowy danych, Transmisja podkastów wideo, Usługi transmisyjne w sieci WWW [webcasting],
Usługi transmisji wideo na żądanie, Udostępnianie chatroomów i elektronicznych tablic ogłoszeń on-line do przekazywania wiadomości między użytkownikami na ogólne
tematy, 41 Usługi edukacyjne, szkoleniowe i rozrywkowe,
zajęcia sportowe i kulturalne, kursy korespondencyjne, Publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, Publikowanie
książek, gazet, periodyków, czasopism, Udostępnianie komiksów online, nie do pobrania, Publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism, Publikowanie taśm wideo,
Udostępnianie gier komputerowych on-line, Organizowanie konferencji, imprez sportowych, zawodów sportowych,
Organizowanie i prowadzenie seminariów, Organizowanie
i prowadzenie sympozjów, Organizowanie i prowadzenie
zawodów sportowych, Organizowanie zawodów w grach
elektronicznych, Produkcja programów radiowych i telewizyjnych, Produkcja muzycznych filmów wideo, Produkcja
filmów wideo, Organizacja widowisk, Usługi wypożyczania
filmów wideo, Wypożyczanie taśm wideo, Wypożyczanie
książek i innych publikacji, Wypożyczanie zabawek, Montaż
taśm wideo, Organizowanie loterii, Wynajmowanie stadionów, Udostępnianie obiektów i sprzętu sportowego, Sport
(Wypożyczanie sprzętu -) [z wyjątkiem pojazdów], Usługi
w zakresie obozów wakacyjnych [rozrywka], Organizowanie
wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, Montaż
programów telewizyjnych, Pisanie scenariuszy innych niż
teksty reklamowe, Usługi reporterskie, Fotoreportaże, Tłumaczenia, Nagrywanie na taśmach wideo, Dostarczanie programów telewizyjnych, nie do pobrania, przy pomocy usług
typu transmisja wideo na żądanie, Udzielanie informacji dotyczących rozrywki za pośrednictwem Internetu, Produkcja
programów telewizyjnych, Produkcja programów multimedialnych, Udostępnianie filmów online nie do pobrania.
542680
(220) 2022 05 04
TDS FOODS SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Komorniki
(540) (znak słowny)
(210)
(731)
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(540) TDS FOODS SYSTEMS
(510), (511) 1 Stabilizatory do ciasta, Stabilizator produktów używany do konserwowania żywności, Aromaty
[substancje chemiczne], Alginiany dla przemysłu spożywczego, Agar, Karagenina do użytku przy produkcji żywności, Guma guar do użytku w produkcji żywności, Suszona
rozpyłowo guma arabska do użytku w produkcji artykułów
spożywczych, Suszona rozpyłowo guma arabska do użytku w produkcji napojów, 2 Barwniki spożywcze, Barwniki
do masła, Barwniki, Barwniki do żywności, Barwniki do napojów, Barwniki spożywcze [pigmenty spożywcze], Barwniki do żywności i napojów, Barwniki spożywcze do użytku domowego, Barwniki do użytku w produkcji żywności,
Barwniki do zastosowania w produkcji napojów, Barwniki
spożywcze uzyskane z soczystych owoców, 3 Aromaty,
Aromaty [olejki aromatyczne], Aromaty [olejki eteryczne],
Aromatyczne olejki eteryczne, Aromaty do ciast (olejki eteryczne), Aromaty do napojów [olejki eteryczne], Aromaty
do żywności [olejki eteryczne], Aromaty spożywcze sporządzone z olejków eterycznych, Aromaty do żywności w postaci olejków eterycznych, Aromaty do żywności w postaci
olejków esencyjnych, 30 Sól, przyprawy i dodatki smakowe,
Dodatki smakowe w postaci zagęszczonych sosów, Dodatki
smakowe z warzyw [inne niż olejki eteryczne], Dodatki smakowe do zup [inne niż oleje eteryczne], Dodatki smakowe
do napojów, inne niż olejki eteryczne, Ekstrakty stosowane
jako dodatki smakowe [inne niż olejki eteryczne], Dodatki smakowe do zup, Dodatki smakowe do masła, Dodatki
smakowe z ryb, Aromaty do żywności, Aromaty do ciast,
Aromaty do serów, Aromaty do napojów, Aromaty waniliowe, Aromaty migdałowe, Aromaty cytrynowe, Aromaty
kawowe, Aromaty (Preparaty -) do żywności, Aromaty produkowane z owoców, Preparaty aromatyczne do ciast, Preparaty aromatyczne do żywności, Preparaty aromatyczne
do lodów, Preparaty aromatyczne do cukierków, Preparaty
aromatyczne do wypieków, Ziołowe aromaty do przyrządzania napojów, Aromaty waniliowe do celów kulinarnych,
Wyciągi słodowe stosowane jako aromaty, Owocowe aromaty, inne niż esencje, Aromaty spożywcze inne niż olejki
eteryczne, Aromaty w formie sosów w proszku, Aromaty
cytrynowe do żywności lub napojów, Bazy do przyrządzania koktajli mlecznych [aromaty], Aromaty owocowe, inne
niż olejki eteryczne, Aromaty migdałowe, inne niż olejki
eteryczne, Aromaty cytrynowe, inne niż oleje eteryczne,
Aromaty do żywności [inne niż olejki eteryczne], Aromaty
do przekąsek [inne niż olejki eteryczne], Aromaty z owoców [inne niż olejki eteryczne], Aromaty do ciast, inne niż
olejki eteryczne, Słone aromaty spożywcze do żywności
[inne niż olejki eteryczne], Ekstrakty z kakao do stosowania
jako aromaty do artykułów spożywczych, Ekstrakty z kawy
do stosowania jako aromaty do artykułów żywnościowych,
Roślinne aromaty do napojów [inne niż olejki eteryczne],
Naturalne aromaty dodawane do lodów (inne niż esencje
eteryczne lub olejki eteryczne), Aromaty naturalne do użytku w lodach [inne niż esencje eteryczne lub olejki eteryczne], Przyprawy, Mieszanki przypraw, Przyprawy spożywcze,
Przyprawy jadalne, Zagęszczacze naturalne do gotowania
żywności, Zagęszczacze stosowane przy gotowaniu produktów spożywczych, Aromatyzowane kryształki żelatyny
do zastosowania w cukiernictwie z użyciem żelatyny, Skrobia do celów spożywczych, Skrobia naturalna do żywności.
(210) 542685
(220) 2022 05 04
(731) RUDZKA-SIODŁA MAGDALENA, Zielona Góra
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) DR LIFT

(531) 02.03.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 Szkolenia w dziedzinie medycyny, Szkolenia
w zakresie pielęgnacji urody, 44 Chirurgia kosmetyczna, Zabiegi pielęgnacji urody.
542687
(220) 2022 05 04
ALBI POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Czytaj Z ALBIKIEM
(210)
(731)

(531) 01.01.01, 01.13.05, 20.01.03, 27.05.01
(510), (511) 9 Książki dźwiękowe, Książki audio, Serie książek
dla dzieci do pobrania, Zestawy naukowe dla dzieci w postaci urządzeń dydaktycznych, Zestawy naukowe dla dzieci
będące urządzeniami instruktażowymi, Środki edukacyjne
do pobrania, Interaktywne publikacje elektroniczne, Książki elektroniczne do pobrania, 16 Książki, Książki dla dzieci,
Książki dla dzieci z elementem audio, Książki z zadaniami dla
dzieci, Książki z obrazkami, Książki z grafiką, Książki z opowiadaniami, Książki edukacyjne, Książeczki z opowiadaniami dla
dzieci, Naklejki, Drukowane materiały edukacyjne, Drukowane książki, czasopisma, gazety i inne media papierowe,
28 Puzzle, Puzzle [zabawki], Elektroniczne gry edukacyjne
dla dzieci, Edukacyjne gry elektroniczne, Artykuły do zabawy dla dzieci, Elektroniczne urządzenia do gier edukacyjnych
dla dzieci, Zabawki edukacyjne, 35 Usługi sprzedaży hurtowej w związku z zabawkami, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z zabawkami, Usługi sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie zabawek.
542690
(220) 2022 05 04
ACE 6 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GALERIA ANDRYCHÓW

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 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 celu-
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lozowe 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 koktajli, 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 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,
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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 transakcji 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 [Inter-

Nr ZT21/2022

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

net], 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 napojów, 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 doty-
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czące 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 komiksów, 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 kuchen-
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nymi, 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, 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
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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 sprzedaży 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 związ-
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ku 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 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 spor-
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towych, 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 sprzedaży 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
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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, 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
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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,
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
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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 przemysłowych 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 słonecz-
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nych 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 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
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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-lądowej 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, Na-
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prawa 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 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, Napra-
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wa 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, Naprawa 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 nurkowa-
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nia, 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 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
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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), Pompowanie 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 elemen-
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tów 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 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 robo-
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czych 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 tatami, 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 infor-
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macji 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, Udzielanie 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
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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 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 malowa-
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nia 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, 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 geoter-
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micznych, 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 -).
542696
(220) 2022 05 04
HANUSZEWICZ GRZEGORZ EA SERVICE,
Krępa Słupska
(540) (znak słowny)
(540) DżoHumus
(510), (511) 1 Nawozy, Nawozy do gleby, Polepszacze
do gleby, Preparaty poprawiające kondycję gleby, Środki poprawiające kondycję gleby, Preparaty chemiczne do użyźniania gleby.
(210)
(731)

(210) 542706
(220) 2022 05 04
(731) RUDZKA-SIODŁA MAGDALENA, Zielona Góra
(540) (znak słowny)
(540) Adipoterapia
(510), (511) 10 Urządzenia do masażu, 41 Szkolenia edukacyjne, 44 Usługi medyczne.
(210) 542727
(220) 2022 05 04
(731) GROMEK MATEUSZ, Warszawa
(540) (znak słowny)
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(540) FINAŁ MILESTONE
(510), (511) 35 Doradztwo biznesowe, Badania biznesowe,
Analizy biznesowe rynków, Outsourcing [doradztwo biznesowe], Strategiczna analiza biznesowa, Usługi informacji
biznesowej, Rozpowszechnianie informacji biznesowych,
Analiza trendów biznesowych, Zarządzanie procesami
biznesowymi, Badania w zakresie biznesu, Zbieranie biznesowych danych statystycznych, Doradztwo w zakresie
zarządzania biznesem, Biznesowe usługi doradcze i konsultacyjne, Doradztwo biznesowe dotyczące finansowania
rozwoju, Doradztwo w zakresie efektywności biznesowej,
Pomoc w zarządzaniu sprawami biznesowymi, Udostępnianie informacji biznesowych dla przedsiębiorstw, Usługi
w zakresie strategii biznesowych, Konsultacje w zakresie
badań biznesowych, Konsultacje w dziedzinie wycen biznesowych, Organizowanie i prowadzenie spotkań biznesowych, Usługi ekspertów w zakresie efektywności biznesowej, Usługi doradcze w zakresie analizy biznesowej,
Usługi outsourcingu w dziedzinie analityki biznesowej,
Dostarczanie informacji biznesowych i handlowych online, Negocjowanie umów biznesowych dla osób trzecich,
Usługi inspekcji i unowocześniania procesów biznesowych,
Dostarczanie informacji dotyczących kontaktów handlowych i biznesowych, Usługi analiz i informacji biznesowej
oraz badania rynkowe, Udzielanie informacji biznesowych
za pośrednictwem globalnych sieci komputerowych, Zarządzanie procesami biznesowymi i doradztwo w tym
zakresie, Wsparcie w dziedzinie zarządzania biznesowego
w zakresie franchisingu, Pomoc, usługi doradcze i konsultacje w zakresie analizy biznesowej, Doradztwo w zakresie
zarządzania biznesowego, w tym przez Internet, Usługi
w zakresie statystycznej analizy i sprawozdań do celów
biznesowych, Organizowanie prezentacji osób w celach
biznesowych w związku z zakupem i sprzedażą produktów,
Usługi pośrednictwa biznesowego dotyczące kontaktowania ze sobą potencjalnych inwestorów prywatnych z przedsiębiorcami potrzebującymi finansowania, Pośrednictwo
w kontaktach handlowych i gospodarczych, Świadczenie
pomocy w zakresie działalności gospodarczej, Pomoc przy
zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, Planowanie w zakresie zarządzania działalnością
gospodarczą, Negocjowanie transakcji handlowych dla
osób trzecich, Doradztwo i konsultacje w zakresie działalności gospodarczej, Planowanie działalności gospodarczej,
Usługi w zakresie planowania i ustalania strategii działalności gospodarczej, Planowanie strategiczne dla działalności
gospodarczej, Planowanie sukcesji w firmach, Doradztwo
w zakresie przejęć (nabycia), Doradztwo w zakresie nabywania przedsiębiorstw, Usługi w zakresie zarządzania
działalnością gospodarczą związane z nabywaniem przedsiębiorstw, Usługi w zakresie fuzji przedsiębiorstw, Doradztwo w zakresie fuzji przedsiębiorstw, Doradztwo w zakresie
działalności gospodarczej dotyczące fuzji przedsiębiorstw,
Doradztwo w zakresie przejęć przedsiębiorstw, Dostarczanie biznesowych i handlowych informacji kontaktowych za pośrednictwem Internetu, Usługi online z zakresu
nawiązywania kontaktów biznesowych, Organizowanie
prezentacji osób w celach biznesowych, Porady w zakresie działalności gospodarczej, Usługi doradcze i konsultingowe w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą,
Usługi doradcze i konsultingowe w zakresie nabywania
towarów dla osób trzecich, Udzielanie informacji biznesowych za pośrednictwem globalnych sieci komputerowych,
Zarządzanie procesami biznesowymi i doradztwo w tym
zakresie, Wsparcie w dziedzinie zarządzania biznesowego
w zakresie franchisingu, Pomoc, usługi doradcze i konsultacje w zakresie analizy biznesowej, Doradztwo w zakresie
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zarządzania biznesowego, w tym przez Internet, Usługi
w zakresie statystycznej analizy i sprawozdań do celów
biznesowych, Organizowanie prezentacji osób w celach
biznesowych w związku z zakupem i sprzedażą produktów,
Usługi pośrednictwa biznesowego dotyczące kontaktowania ze sobą potencjalnych inwestorów prywatnych z przedsiębiorcami potrzebującymi finansowania, Pośrednictwo
w kontaktach handlowych i gospodarczych, Świadczenie
pomocy w zakresie działalności gospodarczej, Pomoc przy
zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, Planowanie w zakresie zarządzania działalnością
gospodarczą, Negocjowanie transakcji handlowych dla
osób trzecich, Doradztwo i konsultacje w zakresie działalności gospodarczej, Planowanie działalności gospodarczej,
Usługi w zakresie planowania i ustalania strategii działalności gospodarczej, Planowanie strategiczne dla działalności
gospodarczej, Planowanie sukcesji w firmach, Doradztwo
w zakresie przejęć (nabycia), Doradztwo w zakresie nabywania przedsiębiorstw, Usługi w zakresie zarządzania
działalnością gospodarczą związane z nabywaniem przedsiębiorstw, Usługi w zakresie fuzji przedsiębiorstw, Doradztwo w zakresie fuzji przedsiębiorstw, Doradztwo w zakresie
działalności gospodarczej dotyczące fuzji przedsiębiorstw,
Doradztwo w zakresie przejęć przedsiębiorstw, Dostarczanie biznesowych i handlowych informacji kontaktowych za pośrednictwem Internetu, Usługi online z zakresu
nawiązywania kontaktów biznesowych, Organizowanie
prezentacji osób w celach biznesowych, Porady w zakresie działalności gospodarczej, Usługi doradcze i konsultingowe w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą,
Usługi doradcze i konsultingowe w zakresie nabywania
towarów dla osób trzecich, 36 Usługi domu maklerskiego,
Usługi w zakresie obligacji, Działalność finansowa, Informacja finansowa, usługi doradcze i konsultingowe w zakresie
finansów, Obrót towarami giełdowymi i papierami wartościowymi, Inwestycje finansowe, Organizowanie finansów
dla firm, Pomoc finansowa, Planowanie i zarządzanie finansowe, Planowanie finansów w zakresie nieruchomości,
Pośrednictwo w usługach finansowych, Pozyskiwanie kapitału finansowego, Prowadzenie spraw finansowych online, Usługi inwestycyjne, Usługi likwidacji przedsiębiorstw,
finansowe, Usługi inwestycyjne w zakresie kapitału wysokiego ryzyka i kapitału na przedsięwzięcia, Usługi oceny
ryzyka finansowego, Usługi pośrednictwa finansowego,
Usługi w zakresie zarządzania finansami, Usługi związane
z inwestycjami przenoszącymi stałe dochody, Zarządzanie
finansami przedsiębiorstw, Zarządzanie finansowe za pośrednictwem Internetu, Zarządzanie kapitałem wysokiego
ryzyka, Handel obligacjami, Handel akcjami, Maklerstwo
w zakresie akcji lub kapitałów akcyjnych i innych papierów
wartościowych, Usługi giełdowe, Usługi finansowe związane z kupnem i handlem towarami, Agencje kredytowe,
Organizowanie pożyczek, Organizowanie kredytów, Organizowanie i udzielanie pożyczek za zabezpieczeniem,
Poręczenia, Pośrednictwo w umowach kredytowych,
Przygotowywanie umów pożyczkowych, Pożyczanie pod
zastaw, Usługi finansowe dotyczące nieruchomości, Inwestycje kapitałowe, Udzielanie gwarancji finansowych i poręczeń (bankowość inwestycyjna), Inwestycje majątkowe
[nieruchomości], Doradztwo finansowe, Analizy finansowe,
Badania finansowe, Informacje finansowe, Informacje finansowe dostarczane za pośrednictwem komputerowych
baz danych, Informacje finansowe dostarczane za pomocą
środków elektronicznych, Ocena sytuacji finansowej i wystawianie raportów kredytowych, Prognozy finansowe,
Usługi w zakresie wyceny finansowej, Usługi w zakresie planowania finansowego, Usługi związane z kapitałem wyso-
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kiego ryzyka, Crowdfunding, Finansowanie społecznościowe, Ocena i wycena nieruchomości, Udzielanie informacji,
konsultacji i porad w dziedzinie wyceny finansowej.
542728
(220) 2022 05 04
FEDAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) MARI NAIL
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w tym
sprzedaży wysyłkowej i przez Internet takich towarów jak:
baza podkładowa do paznokci [kosmetyki], brokat do paznokci, emalia do paznokci, emalie do paznokci, emulsje
do wzmacniania paznokci, klej do utwardzania paznokci, kleje do celów kosmetycznych, kleje do mocowania sztucznych
paznokci, kleje do przymocowywania sztucznych paznokci,
kleje do sztucznych rzęs, włosów i paznokci, kosmetyki do paznokci, krem do skórek wokół paznokci, kremy do paznokci,
lakier do paznokci do celów kosmetycznych, lakier do włosów,
lakiery do paznokci, lakiery do paznokci w pisaku, lakiery nawierzchniowe do paznokci, naklejane ozdoby do paznokci,
odżywki do paznokci, odżywki do skórek wokół paznokci,
olejek do skórek wokół paznokci, podkłady do lakierów do paznokci, powłoki do nadawania kształtu paznokciom u rąk,
preparaty kosmetyczne do przyspieszania schnięcia lakieru
na paznokciach, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji paznokci, rozjaśniacze do paznokci, sztuczne paznokcie, sztuczne paznokcie do celów kosmetycznych, sztuczne paznokcie
do stóp, tipsy, utwardzacze do paznokci, żel do paznokci,
zmywacze do paznokci, pilniki do paznokci, cążki do paznokci,
nożyczki do paznokci, obcinacze do paznokci, polerki do paznokci nieelektryczne, nieelektryczne polerki do paznokci,
pilniki do paznokci nieelektryczne, elektryczne polerki do paznokci, pilniki do paznokci, elektryczne, cążki do obcinania paznokci, elektryczne urządzenia polerujące do paznokci, polerki
do paznokci do manicure, elektryczne urządzenia do polerowania paznokci, nożyczki do skórek wokół paznokcia, obcinacze do paznokci [elektryczne lub nieelektryczne], cążki
do obcinania paznokci [narzędzia ręczne], polerki do paznokci,
elektryczne lub nieelektryczne, wymienne głowice obrotowe
do elektronicznych pilników do paznokci, przyrządy ręczne
do usuwania twardego naskórka, cążki do skórek, przyrządy
do usuwania skórek, narzędzia do odpychania skórek, nożyki
do usuwania zgrubiałej skóry i odcisków, lampy do paznokci,
kosmetyczki (niewyposażone), kuferki kosmetyczne, kosmetyczki (bez wyposażenia), kosmetyczki bez wyposażenia,
kuferki na kosmetyki [puste], kosmetyczki sprzedawane bez
zawartości, kosmetyczki [saszetki na przybory toaletowe],
pudełka z kosmetykami do makijażu, kuferki na kosmetyki
sprzedawane bez wyposażenia, kosmetyczki [wyposażone],
aplikatory kosmetyczne, przybory do celów kosmetycznych,
przyrządy ręczne do nakładania kosmetyków, 41 Informacje
i wiadomości online w dziedzinie szkoleń zawodowych, Zapewnianie seminariów szkoleniowych online, Zapewnienie
kursów szkoleniowych online, Zapewnienie szkoleń online,
Organizacja webinarów, Organizowanie kursów szkoleniowych, Organizowanie programów szkoleniowych, Kursy szkoleniowe, Kursy szkoleniowe związane z medycyną, Kursy szkoleniowe z zakresu zdrowia, Nauczanie w zakresie pielęgnacji
urody, Szkolenia w zakresie pielęgnacji urody, Szkolenie w zakresie kosmetyki i urody.
(210)
(731)

(210)
(731)

542740
(220) 2022 05 05
BATALIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BATALIA

(531) 26.11.03, 26.11.07, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 36 Działalność finansowa, Udzielanie kredytów, 37 Instalacja systemów paneli słonecznych zasilanych
energią słoneczną w budynkach mieszkalnych, Instalacja
systemów paneli słonecznych zasilanych energią słoneczną
w budynkach niemieszkalnych, Konserwacja, serwis i naprawa urządzeń i instalacji do wytwarzania energii, Regularne
serwisowanie urządzeń do wentylacji, Naprawa urządzeń
do wentylacji, Naprawa i konserwacja urządzeń do wentylacji, Instalowanie oraz naprawa systemów klimatyzacyjnych,
Instalowanie oraz naprawa urządzeń klimatyzacyjnych, Modernizacja instalacji do klimatyzacji budynków, Modernizacja
instalacji do ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji budynków,
Naprawa i konserwacja urządzeń do klimatyzacji, 45 Usługi
prawne.
542741
(220) 2022 05 05
ACEAN.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Raszyn
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) acean

(210)
(731)

(531) 26.13.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 Reklama, Prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, Handlowe informacje i porady udzielane konsumentom w wyborze towarów
i usług, Promocja sprzedaży dla osób trzecich, Usługi w zakresie nabywania dla osób trzecich [zakupy produktów i usług
dla innych przedsiębiorstw], 37 Instalowanie i naprawa urządzeń elektrycznych, Instalowanie, konserwacja i naprawa
sprzętu komputerowego i urządzeń telekomunikacyjnych,
Instalowanie, konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego, Instalowanie, konserwacja oraz naprawa maszyn i urządzeń biurowych, Instalowanie i naprawa telefonów, Instalacja, konserwacja i naprawa maszyn, 42 Instalacja, aktualizacja
i utrzymanie oprogramowania komputerowego, Instalacja
i konserwacja oprogramowania komputerowego, Doradztwo techniczne związane z instalacją i konserwacją oprogramowania komputerowego, Instalacja, konfigurowanie
i utrzymanie oprogramowania komputerowego, Instalacja,
konserwacja i naprawa oprogramowania komputerowego,
Instalacja, konserwacja, aktualizacja i ulepszanie oprogramowania komputerowego, Instalacja, konserwacja i naprawa
oprogramowania komputerowego dla systemów komputerowych, Instalacja, konserwacja i aktualizacja oprogramowania komputerowego, Instalacja, naprawa i utrzymanie opro-
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gramowania komputerowego, Instalacja oprogramowania
komputerowego, Instalacja, utrzymanie, naprawa i serwis
oprogramowania komputerowego, Badania technologiczne, Badania technologiczne dotyczące komputerów, Aktualizowanie oprogramowania komputerowego, Doradztwo
techniczne związane z programowaniem komputerów, Doradztwo specjalistyczne związane z programowaniem komputerowym, Programowanie komputerów, Programowanie
komputerów i konserwacja programów komputerowych,
Analizy systemów komputerowych, Doradztwo w dziedzinie analizy systemów komputerowych, Usługi doradcze
dotyczące analizy systemów komputerowych, Badania
i doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego,
Doradztwo i konsultacje w zakresie sprzętu i oprogramowania komputerowego, Doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, Doradztwo w zakresie projektowania
oprogramowania komputerowego, Doradztwo w zakresie
projektowania i opracowywania oprogramowania komputerowego, Aktualizacja i projektowanie oprogramowania
komputerowego, Badania, opracowywanie, projektowanie
i ulepszanie oprogramowania komputerowego, Doradztwo
związane z projektowaniem i opracowywaniem programów
oprogramowania komputerowego, Dostarczanie informacji
związanych z projektowaniem i opracowywaniem oprogramowania komputerowego, Dostarczanie informacji związanych z projektowaniem i opracowywaniem sprzętu i oprogramowania komputerowego, Projektowanie, aktualizacja
i konserwacja oprogramowania komputerowego, Projektowanie i opracowywanie oprogramowania komputerowego,
Projektowanie i rozwój oprogramowania komputerowego,
Projektowanie i opracowywanie systemów komputerowych,
Projektowanie systemów komputerowych, Usługi doradcze
w dziedzinie technologii komputerowej, Usługi w zakresie
ochrony antywirusowej komputerów, Wypożyczanie i konserwacja oprogramowania komputerowego, Wypożyczanie
oprogramowania komputerowego, Doradztwo w zakresie
projektowania i rozbudowy sprzętu komputerowego, Konwersja danych i programów komputerowych [inna niż konwersja fizyczna], Konwersja programów komputerowych
i danych, inna niż konwersja fizyczna, Dostarczanie informacji
o technologii komputerowej i programowaniu za pośrednictwem strony internetowej, Aktualizacja i konserwacja oprogramowania komputerowego, Doradztwo związane z konserwacją oprogramowania komputerowego, Projektowanie,
konserwacja, opracowywanie i aktualizacja oprogramowania komputerowego, Projektowanie, konserwacja, wynajem
i aktualizacja oprogramowania komputerowego, Projektowanie, konserwacja i aktualizacja oprogramowania komputerowego, Opracowywanie i konserwacja oprogramowania
komputerowego, Naprawa [konserwacja, aktualizacja] oprogramowania komputerowego, Konserwacja oprogramowania komputerowego, Wynajmowanie serwerów WWW, Hosting mobilnych stron internetowych, Hosting stron internetowych w Internecie, Hosting stron internetowych na rzecz
osób trzecich, na serwerach komputerowych dla globalnej
sieci komputerowej, Hosting stron internetowych, Hosting
stron komputerowych (internetowych) na rzecz osób trzecich, Usługi w zakresie hostingu stron internetowych, Badania i opracowywanie projektów technicznych, Opracowywanie projektów technicznych w dziedzinie sprzętu i oprogramowania komputerowego, Opracowywanie projektów
technicznych, Udostępnienie wyszukiwarek internetowych.
(210) 542747
(220) 2022 05 05
(731) STRZECHA MARIUSZ KOORDYNACJA, Radom
(540) (znak słowny)
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(540) podo4insole
(510), (511) 10 Artykuły ortopedyczne, Ortopedyczne
wkładki, Wkładki ortopedyczne, Ortopedyczne wkładki
do butów, Wkładki do obuwia [ortopedyczne], Wkładki
do butów wyprofilowane [ortopedyczne], Ortopedyczne
wkładki do obuwia, Wkładki do obuwia ortopedycznego,
Wkładki ortopedyczne do obuwia, 25 Wkładki do obuwia
[do butów i botków], Wkładki do obuwia.
542755
(220) 2022 05 05
SMP AGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Komorniki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Hum BIO LIDER
(210)
(731)

Nr ZT21/2022

(531) 02.09.01, 26.11.02, 26.01.06, 27.05.01
(510), (511) 20 Budy, kojce i legowiska dla zwierząt domowych.
(210) 542788
(220) 2022 05 06
(731) ONUFROWICZ JANUSZ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) ZOMBEER
(510), (511) 32 Piwo, Piwo bezalkoholowe, Piwo bezglutenowe, Piwo i piwo bezalkoholowe, Czarne piwo [piwo ze słodu
palonego], Barley Wine [piwo], Piwo i produkty piwowarskie,
Piwo jasne typu ale, Piwo o smaku kawy, Piwo pełne jasne,
Piwo pszeniczne, Piwo rzemieślnicze, Piwo słodowe, Piwo
typu koźlak, Piwo typu saison.
542827
(220) 2022 05 09
IMPERIUM PANEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Miss World Panek Clinic
(510), (511) 44 Usługi medyczne, Usługi w zakresie higieny
i pielęgnacji urody ludzi.
(210)
(731)

(531) 05.03.14, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 1 Nawozy, Nawozy biologiczne, Nawozy dla rolnictwa, Nawozy do roślin, Chemiczne środki wspomagające
do użytku w ogrodnictwie, Chemiczne środki wspomagające do użytku w rolnictwie, Adjuwanty, nieprzeznaczone
do celów medycznych lub weterynaryjnych, 5 Pestycydy,
Pestycydy rolnicze, Pestycydy do celów ogrodniczych.
542756
(220) 2022 05 05
SMP AGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Komorniki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Copper FIELD
(210)
(731)

(531) 05.03.20, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 1 Nawozy, Nawozy dla rolnictwa, Nawozy biologiczne, Nawozy do roślin, Chemiczne środki wspomagające
do użytku w ogrodnictwie, Chemiczne środki wspomagające do użytku w rolnictwie, Adjuwanty, nieprzeznaczone
do celów medycznych lub weterynaryjnych, 5 Pestycydy,
Pestycydy do celów ogrodniczych, Pestycydy rolnicze.
(210)
(731)
(540)
(540)

542757
(220) 2022 05 05
BIERŁA ADRIAN DAILY SNEAKERS, Poznań
(znak słowno-graficzny)
DAILY PET

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

542870
(220) 2022 05 10
GONDEK JAROSŁAW, Tarnów
(znak słowno-graficzny)
ASHMO

(531) 27.05.01, 27.05.11
(510), (511) 3 Preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, Środki
do higieny jamy ustnej, Środki perfumeryjne i zapachowe,
Środki toaletowe, Aloesowe preparaty do celów kosmetycznych, Balsamy, inne niż do celów medycznych, Chusteczki
nasączane płynami kosmetycznymi, Chusteczki nasączane
preparatami kosmetycznymi, Kolorowe kosmetyki dla dzieci,
Kosmetyki, Kosmetyki dla dzieci, Kosmetyki do użytku osobistego, Kosmetyki i preparaty kosmetyczne, Kosmetyki naturalne, Kosmetyki nielecznicze, Kosmetyki nielecznicze i preparaty toaletowe, Kosmetyki organiczne, Kosmetyki w formie olejków, Kosmetyki w gotowych zestawach, Kosmetyki
zawierające keratynę, Kosmetyki zawierające kwas hialuronowy, Kosmetyki zawierające pantenol, Krem do skórek wokół
paznokci, Kremy do masażu, nie do celów leczniczych, Maści
do celów kosmetycznych, Nasączone chusteczki do użytku
kosmetycznego, Nawilżane chusteczki nasączone balsamem kosmetycznym, Nielecznicze balsamy, Nielecznicze
mleczka, Nielecznicze mleczka do skóry, Nielecznicze preparaty do masażu, Nielecznicze preparaty toaletowe, Nielecznicze produkty toaletowe, Olej kokosowy do celów kosmetycznych, Olej rycynowy do celów kosmetycznych, Olejek
z wyciągiem z owoców amla do celów kosmetycznych,
Olejki do celów kosmetycznych, Olejki do masażu, Olejki
do masażu, nielecznicze, Olejki eteryczne o zastosowaniu
kosmetycznym, Olejki i płyny do masażu, Olejki toaletowe,
Perfumowane balsamy do ciała [preparaty toaletowe], Perfumowane balsamy [preparaty toaletowe], Preparaty higieniczne w postaci środków toaletowych, Preparaty kosmetyczne do twarzy, Preparaty kosmetyczne do pielęgnacji
ciała, Preparaty toaletowe, Preparaty zmiękczające [kosmetyki], Tłuszcze do celów kosmetycznych, Zestawy kosmetyków, Wody mineralne w sprayu do celów kosmetycznych,
Środki do usuwania skórek wokół paznokci, Kremowe mydło
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do ciała, Mydło aloesowe, Mydło do kąpieli, Mydło do skóry,
Mydło perfumowane, Mydło pod prysznic, Mydło dezodoryzujące, Mydło w płynie do kąpieli stóp, Kosmetyki w postaci
kremów, Krem bazowy, Krem chłodzący [cold cream], inny
niż do celów medycznych, Krem do jasnej karnacji, Krem
do opalania, Krem do rąk, Krem do twarzy, Krem do włosów,
Krem pod oczy, Krem przeciwzmarszczkowy, Krem z retinolem do celów kosmetycznych, Kremy BB, Kremy chłodzące
do użytku kosmetycznego, Kremy chroniące przed słońcem
[kosmetyki], Kremy dermatologiczne [inne niż lecznicze],
Kremy do ciała, Kremy do aromaterapii, Kremy do ciała [kosmetyki], Kremy do demakijażu, Kremy do depilacji, Kremy
do golenia, Kremy do jasnej karnacji, Kremy do mycia, Kremy
do oczyszczania skóry, Kremy do oczyszczania skóry [nielecznicze], Kremy do odżywiania skóry do celów kosmetycznych, Kremy do opalania, Kremy do opalania skóry, Kremy
do paznokci, Kremy do pielęgnacji skóry [kosmetyki], Kremy
do pielęgnacji skóry, inne niż do użytku medycznego, Kremy
do rąk, Kremy do rozjaśniania skóry, Kremy do skóry, Kremy
do twarzy, Kremy do twarzy do użytku kosmetycznego, Kremy do twarzy i ciała, Kremy do twarzy i ciała [kosmetyki], Kremy do twarzy [kosmetyki], Kremy, emulsje i żele nawilżające,
Kremy i balsamy do opalania, Kremy i balsamy kosmetyczne, Kremy kojące do użytku kosmetycznego, Kremy kosmetyczne, Kremy kosmetyczne do rąk, Kremy kosmetyczne
do skóry suchej, Kremy kosmetyczne do ujędrniania skóry
wokół oczu, Kremy kosmetyczne odżywcze, Kremy na bazie olejków eterycznych do użytku w aromaterapii, Kremy
na dzień, Kremy na noc, Kremy na noc [kosmetyki], Kremy
nawilżające, Kremy nawilżające do użytku kosmetycznego,
Kremy nielecznicze, Kremy ochronne, Kremy oczyszczające, Kremy odżywcze, Kremy odżywcze nielecznicze, Kremy
perfumowane, Kremy po opalaniu [do użytku kosmetycznego], Kremy pod prysznic, Kremy półtłuste, Kremy przeciw
starzeniu się skóry, Kremy przeciwzmarszczkowe, Kremy samoopalające, Kremy samoopalające [kosmetyki], Kremy tonizujące [kosmetyki], Kremy ujędrniające ciało, Kremy ujędrniające skórę, Kremy wybielające do skóry, Kremy z filtrem
przeciwsłonecznym, Kremy złuszczające, Balsam do brody,
Balsam do ciała, Balsam do włosów, Balsam odżywczy,
Balsam po goleniu, Balsamy do brody, Balsamy do celów
kosmetycznych, Balsamy do cery z wypryskami, Balsamy
do ciała, Balsamy do golenia, Balsamy do opalania, Balsamy
do opalania [kosmetyki], Balsamy do rąk, Balsamy do rąk
nielecznicze, Balsamy do redukcji cellulitu, Balsamy do stóp
(Nielecznicze -), Balsamy do ust, Balsamy do włosów, Balsamy do wygładzania i prostowania włosów, Balsamy oczyszczające, Balsamy po opalaniu, Balsamy samoopalające [kosmetyki], Emulsje [balsamy] do ochrony przeciwsłonecznej,
Nawilżające balsamy do ciała [kosmetyki], Nawilżające balsamy do skóry [kosmetyki], Nawilżane ręczniki papierowe
do rąk nasączane balsamem kosmetycznym, Nielecznicze
balsamy do stóp, Nielecznicze balsamy do skóry, Nielecznicze balsamy do ust, Tonik do włosów, Tonik do włosów
[nieleczniczy], Toniki do rozpylania, Toniki do skóry, Toniki
do skóry nielecznicze, Toniki do twarzy [kosmetyki], Toniki
do użytku kosmetycznego, Toniki do włosów, Toniki kosmetyczne do ciała, Toniki kosmetyczne do twarzy, Toniki
[kosmetyki], Emulsja opóźniająca starzenie, Masło do ciała,
Masło do rąk i ciała, Masło kakaowe do celów kosmetycznych, Szampony z odżywką do włosów, Płukanki do włosów [szampon z odżywką], Odżywka do włosów dla dzieci.
(210) 543109
(220) 2022 05 17
(731) ZAJĄC MARCIN, Kamiennik
(540) (znak słowny)
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(540) SHINE
(510), (511) 44 Usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody
ludzi, Usługi w zakresie ozdabiania ciała, Kosmetyczne wykonywanie tatuaży za pomocą lasera, Laserowe usuwanie tatuaży, Przekłuwanie ciała, Salony tatuażu, Tatuowanie, Tatuowanie zwierząt w celach identyfikacyjnych, Usługi w zakresie tatuażu, Usługi w zakresie kolczykowania ciała (piercing),
Wynajem sprzętu do higieny i pielęgnacji urody u ludzi, Wynajem generatorów wody wodorowej do wanien, Wynajem
pryszniców, Wynajem sprzętu do pielęgnacji skóry, Wynajem
toalet przenośnych, Wypożyczanie instalacji sanitarnych,
Wypożyczanie maszyn i urządzeń do użytku w salonach
piękności lub męskich zakładach fryzjerskich, Wypożyczanie
obiektów i urządzeń toaletowych, Wypożyczanie przenośnych urządzeń sanitarnych, Wypożyczanie urządzeń do ręczników na rolce, Wypożyczanie urządzeń do układania włosów, Analiza kolorów [usługi kosmetyczne], Analiza kosmetyczna, Depilacja woskiem, Dopinanie włosów [przedłużanie,
zagęszczanie], Doradztwo dotyczące kosmetyków, Doradztwo dotyczące urody, Doradztwo świadczone za pośrednictwem Internetu w dziedzinie pielęgnacji ciała i urody, Doradztwo w dziedzinie pielęgnacji ciała i urody, Doradztwo
w zakresie urody, Elektroliza do celów kosmetycznych, Elektroliza kosmetyczna, Elektroliza kosmetyczna w celu usuwania owłosienia, Fryzjerstwo, Fryzjerstwo męskie, Gabinety
pielęgnacji skóry, Higiena i pielęgnacja urody, Konsultacje
dotyczące kosmetyków, Usługi w zakresie opieki zdrowotnej
dla ludzi, Higiena i pielęgnacja urody istot ludzkich, Higiena
i pielęgnacja urody dla ludzi, Usługi salonów oferujących
opalanie natryskowe, Usługi masażu w trakcie ciąży, Usługi
masażu stóp, Usługi konsultacji związane z masażami, Udzielanie informacji związanych z tradycyjnym masażem japońskim, Tradycyjny masaż japoński, Opieka zdrowotna w zakresie masaży terapeutycznych, Masaże, Masaż tkanek głębokich, Masaż tajski, Masaż sportowy, Masaż shiatsu, Masaż
i masaż terapeutyczny shiatsu, Masaż gorącymi kamieniami,
Masaż koni, Masaż dla psów, Masaż, Informacje dotyczące
masażu, Kosmetyczny zabieg laserowy na wzrost włosów,
Kosmetyczny zabieg laserowy skóry, Laserowy zabieg kosmetyczny pajączków, Usługi solariów i salonów oferujących
zabiegi brązujące, Usługi w zakresie zabiegów upiększających, Usługi zabiegów kosmetycznych na twarz i ciało, Usługi zabiegów na cellulitis, Usługi zabiegów na cellulit, Usługi
zabiegów pielęgnacji twarzy, Zabiegi depilacyjne, Zabiegi
higieniczne dla ludzi, Zabiegi higieniczne dla zwierząt, Zabiegi kosmetyczne, Zabiegi kosmetyczne dla ciała, Zabiegi
kosmetyczne dla twarzy, Zabiegi kosmetyczne dla włosów,
Zabiegi terapeutyczne dla ciała, Zabiegi terapeutyczne dla
twarzy, Zabiegi pielęgnacyjne zwierząt, Zabiegi pielęgnacyjne zwierząt domowych, Zabiegi pielęgnacji urody, Zabiegi
kosmetyczne na ciało, twarz i włosy, Higiena i pielęgnacja
urody zwierząt, Leczenie i pielęgnacja z zastosowaniem biorezonansu, Medyczna pielęgnacja stóp, Pielęgnacja ogrodów, Pielęgnacja ogrodów lub rabat kwiatowych, Pielęgnacja stóp, Pielęgnacja trawników, Pielęgnacja urody, Pielęgnacja urody dla ludzi, Pielęgnacja urody zwierząt, Podkuwanie
koni i pielęgnacja kopyt końskich, Usługi doradcze związane
z pielęgnacją skóry, Usługi lecznicze dotyczące usuwania cellulitu, Usuwanie cellulitu z ciała, Usuwanie laserowe pajączków naczyniowych, Usuwanie chwastów dla rolnictwa,
ogrodnictwa i leśnictwa, Usługi medyczne związane z usuwaniem, leczeniem i przetwarzaniem krwi ludzkiej, Usługi
medyczne związane z usuwaniem, leczeniem i przetwarzaniem krwi pępowinowej, Usługi medyczne związane z usuwaniem, leczeniem i przetwarzaniem komórek ludzkich,
Usługi medyczne związane z usuwaniem, leczeniem i przetwarzaniem komórek macierzystych, Usługi medyczne zwią-
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zane z usuwaniem, leczeniem i przetwarzaniem szpiku kostnego, Laserowe usuwanie żylaków, Laserowe usuwanie grzyba palców nóg, Kosmetyczne usuwanie żylaków za pomocą
lasera, Kosmetyczne usuwanie laserem zbędnych włosów,
Usługi doradcze w zakresie usuwania zbędnego owłosienia
na ciele, Usługi laserowego usuwania owłosienia, Usługi
w zakresie trwałego usuwania i redukcji owłosienia, Terapia
zajęciowa i rehabilitacja, Terapia z udziałem zwierząt [zooterapia], Terapia w zakresie rzucenia palenia, Terapia sztuką,
Terapia tańcem, Terapia psychologiczna dla małych dzieci,
Terapia poznawczo-behawioralna (ang. cognitive-behavioral
therapy – CBT), Terapia polegająca na skrobaniu [GuaSha],
Terapia mowy i słuchu, Terapia mowy, Terapia Gua Sha polegająca na skrobaniu skóry, Terapia falą uderzeniową, Terapia
dialektyczno-behawioralna (DBT), Terapia ciepłem [medyczna], Terapia antynikotynowa, Terapia ajurwedyjska, Poradnictwo związane z terapią zajęciową, Zdalne monitorowanie
danych medycznych do diagnozowania medycznego i leczenia, Zapewnianie zaplecza medycznego podczas imprez
sportowych, Zapewnianie leczenia medycznego, Wypożyczanie urządzeń i instalacji w dziedzinie technologii medycznej, Wypożyczanie sprzętu medycznego i służącego ochronie zdrowia, Wypożyczanie sprzętu medycznego, Wypożyczanie medycznych urządzeń rentgenowskich, Wypożyczanie maszyn i urządzeń medycznych, Wypożyczanie instrumentów medycznych, Wynajem urządzeń medycznych,
Wynajem sprzętu do celów medycznych, Wynajem łóżek
specjalnie skonstruowanych do leczenia medycznego, Wynajem butelek i pojemników zawierających gaz do celów
medycznych, Wykonywanie badań medycznych, Wydawanie raportów medycznych, Usługi w zakresie wyszukiwania
informacji medycznych, Usługi w zakresie przygotowywania
raportów medycznych, Usługi w zakresie medycznej pielęgnacji jamy ustnej, Usługi w zakresie medycyny regeneracyjnej, Usługi w zakresie medycyny i zdrowia związane z DNA,
genetyką i testami genetycznymi, Usługi w zakresie medycyny sportowej, Usługi w zakresie leczenia medycznego, Usługi
w zakresie badań medycznych, mianowicie ocena sprawności fizycznej, Usługi w zakresie analiz medycznych, Usługi ultrasonograficzne dla celów medycznych, Usługi udostępniania placówek medycznych, Usługi spa medycznych, Usługi
przenośnych klinik medycznych, Usługi poradnictwa medycznego, Usługi pomocy medycznej, Usługi opieki medycznej świadczone przez kliniki i szpitale, Usługi opieki medycznej świadczone przez uzdrowiska [spa], Usługi opieki
medycznej, Usługi opieki dziennej w klinikach medycznych
nad chorymi dziećmi, Usługi oceny medycznej świadczone
dla pacjentów rehabilitowanych w celu prowadzenia leczenia i oceny jego efektywności, Usługi oceny medycznej,
Usługi obrazowania medycznego, Usługi medycznych badań przesiewowych w dziedzinie astmy, Usługi medyczne
w zakresie wydawania orzeczeń lekarskich na odległość [tele-reporting], Usługi medyczne w zakresie pielęgniarstwa,
Usługi medyczne w zakresie badań przesiewowych w dziedzinie leczenia bezdechu sennego, Usługi medyczne w zakresie badań przesiewowych w dziedzinie bezdechu sennego, Usługi medyczne w zakresie leczenia przewlekłego bólu,
Usługi medyczne w zakresie badań przesiewowych związanych z chorobami układu sercowo-naczyniowego, Usługi
medyczne w zakresie cukrzycy, Usługi medyczne w zakresie
oceny stanu zdrowia, Usługi medyczne w zakresie leczenia
chorób ciała ludzkiego, Usługi medyczne w zakresie leczenia
skóry, Usługi medyczne w dziedzinie onkologii, Usługi medyczne w dziedzinie nefrologii, Usługi medyczne, mianowicie zapłodnienie in vitro, Usługi medyczne dotyczące leczenia raka skóry, Usługi medyczne do celów diagnostyki chorób ciała człowieka, Usługi medyczne, Usługi medycyny al-
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ternatywnej, Usługi leczenia medycznego świadczone przez
domy opieki, Usługi laboratoriów medycznych w zakresie
analizy próbek pobranych od pacjentów, Usługi laboratoriów medycznych w zakresie analizy próbek krwi pobranych
od pacjentów, Usługi kurortów [medyczne], Usługi klinik
zdrowia [medyczne], Usługi klinik medycznych i opieki zdrowotnej, Usługi klinik medycznych, Usługi informacyjne w zakresie opieki medycznej, Usługi informacji medycznej świadczone za pośrednictwem Internetu, Usługi informacji medycznej, Usługi indywidualnych konsultacji medycznych
świadczone dla pacjentów, Usługi farm zdrowia [medyczne],
Usługi doradztwa medycznego świadczone przez domy
opieki, Usługi doradztwa dietetycznego [medyczne], Usługi
doradcze związane z usługami medycznymi, Usługi doradcze w zakresie opieki zdrowotnej [medyczne], Usługi doradcze w zakresie przyrządów medycznych, Usługi doradcze
i informacyjne dotyczące produktów medycznych, Usługi
doradcze dotyczące aparatury i przyrządów medycznych,
Usługi doradcze dotyczące problemów medycznych, Usługi
diagnostyki medycznej [testy i analizy], Usługi domów opieki
nad ludźmi starszymi z opieką pielęgniarska lub medyczną,
Usługi charytatywne, mianowicie świadczenie usług medycznych, Usługi charytatywne, mianowicie świadczenie
usług medycznych dla osób potrzebujących, Usługi banku
kultur komórkowych do celów transplantacji medycznej,
Usługi badań medycznych związane z diagnozowaniem i leczeniem chorób, Usługi analiz medycznych do celów diagnostycznych i leczniczych świadczone przez laboratoria
medyczne, Usługi analiz medycznych związanych z leczeniem osób, Usługi analiz medycznych związane z leczeniem
pacjentów, Usługi analiz medycznych związane z leczeniem
osób, świadczone przez laboratorium medyczne, Usługi analiz medycznych związane z diagnozowaniem raka, Usługi
analiz medycznych związane z diagnozowaniem i prognozowaniem dotyczącym nowotworów, Udzielanie wiadomości
i informacji w dziedzinie medycyny, Udzielanie porad medycznych w zakresie redukcji masy ciała, Udzielanie informacji żywieniowych w zakresie żywności przeznaczonej do redukcji masy ciała do celów medycznych, Udzielanie informacji żywieniowych w zakresie napojów do redukcji masy ciała
do celów medycznych, Udzielanie informacji związanych
z usługami medycznymi, Udzielanie informacji w zakresie
wypożyczania maszyn i aparatury medycznej, Udzielanie informacji medycznych w zakresie trucizn, Udostępnianie raportów dotyczących badań medycznych osób, Udostępnianie wsparcia medycznego przy monitorowaniu pacjentów
poddanych leczeniu medycznemu, Udzielanie informacji
dotyczących medycyny, Udzielanie informacji medycznej,
Udostępnianie informacji medycznych w dziedzinie opieki
zdrowotnej, Udostępnianie informacji medycznych w zakresie dermatologii, Udostępnianie informacji medycznych
w zakresie geriatrii, Świadczenie usług w zakresie prowadzenia dokumentacji medycznej online, z wyjątkiem stomatologii, Świadczenie usług przez domy opieki nad starszymi ludźmi z opieką pielęgniarska lub medyczną, Świadczenie usług
medycznych, Świadczenie pomocy medycznej, Przygotowywanie raportów dotyczących kwestii medycznych, Przygotowywanie profilów psychologicznych do celów medycznych, Przeprowadzanie testów psychometrycznych do celów medycznych, Przeprowadzanie testów psychologicznych do celów medycznych, Przeprowadzanie badań na sen
do celów diagnostyki lub leczenia medycznego, Przeprowadzanie badań medycznych, Porady medyczne dla osób niepełnosprawnych, Prowadzenie placówek medycznych, Porady i doradztwo w zakresie stylu życia do celów medycznych,
Poradnictwo medyczne związane ze stresem, Poradnictwo
medyczne związane z utratą słuchu, Poradnictwo medycz-
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ne, Pomoc medyczna w nagłych wypadkach, Pomoc medyczna, Organizowanie leczenia medycznego, Medyczna
opieka pielęgniarska, Opieka medyczna i zdrowotna, Opieka
medyczna i analizy związane z leczeniem pacjenta, Obrazowanie rentgenowskie do celów medycznych, Obrazowanie
optyczne do użytku w diagnostyce medycznej, Medyczne
badania osób, Konsultacje medyczne, Kompilacja raportów
medycznych, Kliniki medyczne, Informacja medyczna, Doradztwo w zakresie potrzeb medycznych osób starszych,
Doradztwo w zakresie pomocy medycznej świadczone
przez lekarzy i wykwalifikowany personel medyczny, Doradztwo medyczne w zakresie redukcji masy ciała, Doradztwo medyczne w zakresie dermatologii, Doradztwo medyczne w zakresie geriatrii, Doradztwo medyczne w zakresie
ciąży, Doradztwo medyczne w zakresie wybierania odpowiednich wózków inwalidzkich, krzeseł toaletowych, podnośników dla osób niepełnosprawnych, balkoników do chodzenia i łóżek, Doradztwo dotyczące psychologicznego leczenia dolegliwości medycznych, Doradztwo dotyczące
psychologicznego łagodzenia dolegliwości medycznych,
Domy opieki nad starszymi ludźmi z opieką pielęgniarska lub
medyczną, Badanie leków w celach medycznych, Badanie
leków, alkoholu i DNA do celów medycznych, Badania rentgenowskie w celach medycznych, Badania na obecność alkoholu do celów medycznych, Badania medyczne w celach
diagnostycznych lub leczenia, Badania medyczne, Badania
genetyczne do celów medycznych, Badania DNA do celów
medycznych [badania przesiewowe], Analizy medyczne
do diagnostyki i leczenia ludzi, Analiza zachowania do celów
medycznych, Analiza tkanek ludzkich do celów leczenia medycznego, Analiza surowicy ludzkiej do celów leczenia medycznego, Ambulatoryjna opieka medyczna, Usługi w zakresie pielęgnacji zwierząt, Usługi w zakresie rolnictwa, akwakultury, ogrodnictwa i leśnictwa, Usługi weterynaryjne, Opieka nad zwierzętami, Usługi chirurgów weterynarzy, Usługi
w zakresie pielęgnacji zwierząt domowych, Manicure, Usługi
manicure, Usługi manicure i pedicure, Usługi manicure
świadczone podczas wizyt domowych, Usługi pedicure,
Usługi w zakresie pielęgnacji urody świadczone przez uzdrowisko [spa], Usługi w zakresie pielęgnacji skóry głowy, Usługi
w zakresie pielęgnacji skóry, Usługi doradcze dotyczące pielęgnacji urody, Usługi doradztwa w zakresie pielęgnacji włosów, Usługi konsultacyjne dotyczące pielęgnacji urody, Usługi kosmetyczne w zakresie pielęgnacji ciała świadczone
przez uzdrowiska typu SPA, Usługi kosmetycznej pielęgnacji
ciała, Usługi pielęgnacji ogródków, Usługi pielęgnacji paznokci rąk, Usługi pielęgnacji paznokci, Usługi pielęgnacji roślin [usługi ogrodnicze], Usługi pielęgnacji stóp, Usługi pielęgnacji trawników, Usługi pielęgnacji urody, Usługi pielęgnacji
urody, w szczególności w zakresie rzęs, Usługi salonów pielęgnacji paznokci, Usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody,
Usługi w zakresie pielęgnacji twarzy, Usługi w zakresie pielęgnacji psów, Usługi w zakresie pielęgnacji włosów, Nakłada-
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nie produktów kosmetycznych na twarz, Zdrowotne usługi
odnowy biologicznej w zakresie zdrowia i dobrego samopoczucia ciała i ducha, Usługi woskowania ciała w celu usuwania włosów u ludzi, Usługi woskowania ciała ludzkiego, Usługi opalania natryskowego dla ciała ludzkiego, Ozdabianie
ciała, Nakładanie produktów kosmetycznych na ciało, Leczenie w zakresie kontroli wagi ciała, Usługi badań przesiewowych w celu wykrycia raka piersi, Usługi badań przesiewowych w celu wykrycia raka prostaty, Usługi badań przesiewowych w celu wykrycia raka jąder, Usługi badań przesiewowych w celu wykrycia raka jelit, Usługi badań przesiewowych
w celu wykrycia raka szyjki macicy, Oferowanie terapii laserowej do leczenia chorób, Usługi laserowej korekty wzroku,
Usługi w zakresie laserowego odmładzania skóry, Usługi
w zakresie patologii związane z leczeniem osób, Usługi analiz
laboratoryjnych związanych z leczeniem zwierząt, Usługi
analiz laboratoryjnych związanych z leczeniem ludzi, Udzielanie informacji związanych z leczeniem przemieszczonych
stawów, skręceń lub złamanych kości, Leczenie zwichnięć
stawów, skręceń, złamań kości lub podobnych urazów (judo-seifuku), Leczenie z zastosowaniem komórek uzyskanych
w drodze hodowli, Leczenie uzależnienia od narkotyków, Leczenie uzależnień, Leczenie psychologiczne, Leczenie pacjentów uzależnionych od substancji narkotycznych, Leczenie pacjentów uzależnionych od narkotyków, Leczenie odwykowe pacjentów nadużywających środki odurzające, Leczenie kosmetyczne grzyba palców nóg, Leczenie bezpłodności, Leczenie alergii, Usługi salonu opalania natryskowego,
Usługi salonu fryzjerskiego dla mężczyzn, Usługi salonu fryzjerskiego dla dzieci, Usługi salonów piękności dla zwierząt
domowych, Usługi salonów piękności, Męskie salony fryzjerskie, Salony fryzjerskie, Salony kosmetyczne do strzyżenia peruk, Salony piękności, Świadczenie usług przez salony piękności, Udzielanie informacji związanych z usługami salonów
piękności, Usługi męskich salonów fryzjerskich, Usługi salonów fryzjerskich, Usługi salonów fryzjerskich dla służb wojskowych, Usługi salonów fryzjerskich dla kobiet, Usługi salonów
fryzjersko-kosmetycznych, Usługi doradcze związane z opieką
nad rybami, Usługi doradcze związane z opieką nad zwierzętami domowymi, Usługi doradcze związane z opieką nad
zwierzętami, Domowa opieka pielęgniarska, Opieka nad ptakami, Opieka nad rybami, Opieka paliatywna, Opieka pielęgniarska, Opieka psychologiczna, Opieka zdrowotna dotycząca gimnastyki korekcyjnej, Opieka zdrowotna w postaci organizacji ochrony zdrowia (HMO), Opieka zdrowotna w zakresie
chiropraktyki, Opieka zdrowotna w zakresie terapii relaksacyjnej, Opieka zdrowotna związana z hydroterapią, Opieka zdrowotna związana z akupunkturą, Opieka zdrowotna związana
z homeopatią, Opieka zdrowotna związana z głodówką, Opieka zdrowotna związana z osteopatią, Opieka zdrowotna związana z naturopatią, Usługi doradcze związane z opieką nad
ptakami, Informacje związane z krwiodawstwem.

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

Klasa
towarów

Numery zgłoszeń

1

2

1

541182, 542563, 542605, 542680, 542696, 542755, 542756

2

542680

3

540417, 540598, 540950, 541679, 541822, 541863, 541917, 541937, 541938, 542351, 542389, 542505, 542512,
542545, 542628, 542668, 542675, 542680, 542870

5

539075, 539716, 540029, 540031, 540317, 540414, 540415, 540417, 540557, 540598, 540773, 540777, 541242,
541679, 541716, 541752, 541793, 541822, 541885, 541937, 541963, 542351, 542389, 542563, 542597, 542623,
542627, 542755, 542756

6

536565, 541719, 541811, 541816

7

533514, 533517, 538828, 540645, 540950, 542523, 542563

8

540950, 541758, 542311, 542505, 542628, 542676

9

532412, 533514, 533517, 538828, 539961, 540328, 540329, 540598, 540645, 540727, 540865, 541242, 541279,
541719, 541881, 541885, 541958, 541973, 542252, 542297, 542312, 542363, 542370, 542423, 542463, 542525,
542536, 542548, 542566, 542568, 542579, 542678, 542687

10

540415, 540645, 541242, 541752, 541821, 542706, 542747

11

538188, 538828, 539961, 540557, 540950, 542468

12

540865, 541758, 542253, 542534

13

541746

14

540013, 542042, 542359

16

537510, 538828, 539138, 540328, 540329, 540474, 541242, 541881, 541958, 542028, 542548, 542612, 542687,
542690

17

538959

18

538539, 539265, 541279, 541973, 542512, 542545, 542546

19

536565, 540714, 541811, 541816, 542575

20

536565, 540714, 540950, 542011, 542274, 542312, 542571, 542572, 542676, 542757

21

538188, 540557, 540950, 542311, 542509, 542565

22

536565, 539336

23

539336

24

542011

25

526159, 538539, 540865, 541211, 541258, 541279, 541807, 541973, 542011, 542359, 542395, 542514, 542545,
542547, 542549, 542554, 542560, 542670, 542747

26

542554

28

526159, 540865, 542032, 542656, 542687

29

527490, 527491, 527492, 527493, 539075, 539269, 541661, 541714, 541828, 541976, 542513, 542525

30

527490, 527491, 527492, 527493, 538327, 541667, 541709, 541710, 541714, 541828, 541976, 542509, 542525,
542623, 542680

31

540414, 540417, 540530, 541679, 542512, 542525

32

541714, 541976, 542521, 542522, 542525, 542788

33

522172, 522173, 522174, 540133, 540560, 540561, 540562, 541315, 541678, 541976, 542525, 542652

34

542220, 542221

Nr ZT21/2022
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35

532412, 534078, 535929, 537439, 539075, 539269, 539457, 540149, 540328, 540329, 540364, 540366, 540417,
540474, 540583, 540598, 540645, 540727, 540865, 540950, 541067, 541182, 541183, 541209, 541211, 541679,
541746, 541807, 541811, 541816, 541822, 541828, 541863, 541963, 541973, 542028, 542029, 542274, 542297,
542311, 542312, 542363, 542423, 542428, 542430, 542432, 542433, 542434, 542469, 542471, 542479, 542484,
542485, 542487, 542493, 542500, 542509, 542514, 542516, 542521, 542522, 542525, 542531, 542532, 542549,
542554, 542560, 542568, 542571, 542572, 542573, 542579, 542605, 542628, 542659, 542661, 542687, 542690,
542727, 542728, 542741

36

535929, 540474, 540496, 540727, 541209, 541589, 541927, 542029, 542233, 542234, 542401, 542471, 542493,
542510, 542525, 542596, 542661, 542690, 542727, 542740

37

533514, 533517, 536565, 537439, 538828, 539961, 540645, 540829, 540831, 541209, 541589, 541811, 541816,
541927, 542029, 542253, 542256, 542322, 542401, 542479, 542510, 542596, 542661, 542690, 542740, 542741

38

535929, 540328, 540329, 540727, 542500, 542525, 542678

39

537510, 539138, 539269, 539961, 540364, 540366, 540477, 540598, 541209, 541589, 541791, 542029, 542534,
542536, 542549, 542690

40

536830, 537510, 539961, 540505, 541881, 541958, 542534

41

534078, 535929, 539061, 539138, 539591, 540142, 540149, 540328, 540329, 540417, 540474, 540496, 540583,
541227, 541242, 541746, 541753, 541863, 541881, 541906, 541958, 542028, 542290, 542356, 542403, 542463,
542471, 542476, 542479, 542484, 542485, 542487, 542491, 542500, 542505, 542521, 542522, 542525, 542547,
542548, 542549, 542560, 542574, 542596, 542597, 542606, 542678, 542685, 542690, 542706, 542728

42

532412, 535929, 537439, 538828, 539961, 540149, 540328, 540329, 540364, 540366, 540474, 540598, 540727,
541812, 541927, 542029, 542252, 542297, 542322, 542363, 542370, 542423, 542510, 542514, 542525, 542536,
542568, 542579, 542690, 542741

43

539061, 539138, 540856, 541183, 541697, 541927, 542029, 542424, 542469, 542523, 542525, 542549, 542577,
542596, 542635, 542690

44

536830, 541242, 541863, 541875, 541885, 541906, 542080, 542307, 542488, 542489, 542490, 542505, 542566,
542597, 542675, 542685, 542690, 542706, 542827, 543109

45

540328, 540329, 541183, 541753, 541881, 541958, 542029, 542265, 542525, 542548, 542574, 542740

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

Znak

Numer
zgłoszenia

Znak

Numer
zgłoszenia

1

2

1

2

542536
542484
542510
541709
542741
541182
540773
540777
542706
541807

CARBON RELIEF
CC CLEVER CARS
CHILL-LOVE
CIASTKA SAN - ODKRYJ SMAK DZIELENIA SIĘ
Cloudsty INSTANT SENSORS
Comarch ERP Optima
COMMANDO
Copper FIELD
CRUZER PREMIUM
curatio
Czytaj Z ALBIKIEM
DAILY PET
daj spokój
DERMICEA
DIABELSKI PLASTER
DIGITAL EDGE
DIVE RANGERS DRUŻYNA NURKOWA
DR LIFT
Dr Vitaldo
DżoHumus
E ELITEBET
E EMPIRE NATURAL SUPER PETFOOD
E expert4you SHARING SKILLS
EdRED MADE IN RESTAURANT
edumedical
esiteo
EUROSPORT EXTRA
EVER GIFT
EXTREME WATER
FESTIWAL MUZYCZNYCH LEGEND
FINAŁ MILESTONE
Firma Wysokiej Reputacji premium brand
Fish magnet
fonobo
FÖRMAN
G GRZANPOL 1984
GALERIA ANDRYCHÓW
Gardenowo
GERET
GERET
GF
glass door by Leon
GLOB
Go-Fit

542297
542479
541315
538327
542363
542252
542403
542756
542531
541067
542687
542757
541875
541937
540317
542487
542356
542685
541793
542696
540496
542512
542463
541828
541863
542433
542678
542042
540477
542491
542727
540149
542656
542548
540364
539336
542690
542516
542571
542572
540013
541816
541758
541714

4 SHELF
99 MASTERS
A&D
ABO-NJOM
acean
ACHEM AGROVIT
AdaptoCALM
AdaptoPOWER
Adipoterapia
AG ADAGIO CONCEPT STORE
Akademia Kulturystyki Fitness i Trójboju
Siłowego AKFiTS
ALPHA
ALTBUCH
ALTBUCH
AMIGOS BETON
AMINO MAX
ARDEN PARK
ASHMO
AsPlaneta
ATTRACT’IV
ATUT
Avocado
B3 Yachting
BALTIN
Bank Pekao Fundacja
BATALIA
BC
BEAUTY APP
BELLAGIO DEVELOPMENT
benchly
BEZ ZAPACHU DYMU PAPIEROSOWEGO
lil SOLID
BIK BIG InfoMonitor GRUPA BIK
BODY SUPPORT
BodyBoom Mama
BOOMBOX
bp beipe
Brillerens
BRo PARTY
BROPARTY
buduj24.pl
BYRSKI POL
Cafe Lamus
Cannabis essentials MM

541242
542428
541881
541958
542575
526159
539061
542870
542434
540530
541209
542370
542534
541927
540474
542740
542568
542566
542401
542579
542220
535929
541227
541938
539591
542547
542668
542522
542521
540366
540645
541697
542675
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2

1

2

Goplana 1912 Jeżyki coolki
GORTEKS LINGERIE
Granolo RADOŚĆ CHRUPANIA
green door by Leon
GREY FOX WHISKY
Grupa Biofarm
HASHMAGNET
Hum BIO LIDER
INFLUEYE
INTROBUD
Irena Worton
iSun.
iw INNA WIZJA
JBB Bałdyga HOT DOG FRANCUSKI
MUSZTARDA I KETCHUP W ZESTAWIE
Jedani
K KAZBEGURI ORIGINAL GEORGIAN WINE
ALAZANI VALLEY red semi sweet wine
KIPPO
KLINIKA PRAWA PRACY LABOR LAW CLINIC
KLINIKA RETKOWSKA kosmetologia
i medycyna estetyczna
KLINIKA RETKOWSKA
KMD EQUESTRIAN
KONSAL
KORBI
KRISMAR
KURS NA HR EKSPERCKA DEBATA
ŚRODOWISK BIZNESU, NAUKI I WŁADZ
SAMORZĄDOWYCH
LA PASTA FRESCA
LCL CAR SERVICE
LCL CAR WASH
LCL HOLDING
Le Brate
LE JOLIE
LIFE sense
Lisek wyroby regionalne
LOFT37
LUIGISANTO
Luli Lu
LUXURIOUS
m VEGEVITA
MACHO BARBERSHOP
MADAMAR
magpad
MAŁY NEAPOL
manada
Manutea
MARGOL
MARI NAIL
Marketing Edge

541667
541258
527491
541811
522172
540598
532412
542755
542500
541589
542612
539961
541812

Masuria Warsaw
MEBLE OD DRWALA
MF
Milky Ice
MiodulaGold
Miodulalove
Miodulamountain
MIOO
Miss World Panek Clinic
MMC
MobiKlima
ModularSmartSystem
MOJA BLUSZCZAŃSKA
MTEkstrakcja
MULTI-GUN
my-Alibi
Nail4U
NEBEX
Next skin
nowoczesny styropian tyron
NOWOŚĆ Duda KIEŁBASA BESKIDZKA
z czosnkiem niedźwiedzim przyprawa
ceniona w rejonie Beskidów TAK KULTOWE
NASZE POLSKIE Już nacięta, wrzuć prosto
na ruszt! Podążaj z nami Szlakami Beskidów!
Trzy Kopce 1216 Babia Góra 1723
Okrąglica 1238 Maciejowa 815 Turbacz 1310
Lubań 1211 Przehyba 1175 Jaworzyna 1114
Rotunda 771 Łysa Góra 641 Cergowa 716 778
MISTRZOSTWA POLSKI W GRILLOWANIU
podejmij wyzwanie i wygraj!
OJCIEC GWIAZD
Olivear
Omniam
OnGeo
OPTIMMUNE
OPTOMED
OXYTER
PAN MIYAGI
Pan RECYKLING
PEACE LOVE HAIR - POKÓJ, MIŁOŚĆ, WŁOSY
PĘDRAKOL
PIU di ME
PLCconnex INDUSTRIAL SURPLUS CENTER
PLCconnex INDUSTRIAL SURPLUS CENTER
podo4insole
POLISH BARTENDERS ASSOCIATION
POLSKA NA ULTRA official partner of ULTRA
Europe
PoWieprzeni
PP PORCELANA POLSKA
pROLETYALU
Promensil MENOPAUZA

542596
542274
542468
542659
540561
540562
540560
542670
542827
542514
542256
542322
542661
542563
541746
541678
542628
541716
542560
538959

539075
538188
540133
541279
542574
542490
542488
538539
541753
542430
540714

540583
541183
540829
540831
541791
542554
542546
534078
541976
542545
539265
542011
542532
542513
542080
541822
542032
542635
542432
542509
542505
542728
542485

539269
541710
540029
542623
540727
542627
541885
541821
542424
537510
541917
542605
541211
533514
533517
542747
540142
542549
541661
542565
536565
539716

104
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PROMIENIE SŁOŃCA Granolo RADOŚĆ
CHRUPANIA OAT BAKES
PROMIENIE SŁOŃCA Granolo RADOŚĆ
CHRUPANIA
PROMIENIE SŁOŃCA Granolo
PROSTA OBSŁUGA lil SOLID 	
PROSTER
PYREL, NATURALNY GEST
RAZ a dobrze!
Relax lounge bar
ROBBIE
Sanchez Racing
SANITAS
SaniWell WNĘTRZA POD KLUCZ
WCHODZISZ I MIESZKASZ
SAPER
SD SILKY DESIRE SLEEPWEAR LINGERIE
SHINE
SMART HOME
SPIDER’SWEB
SPIDER’SWEB+
Stalgast Całe życie z gastro
SUDOCELL
Sulphosal
SUPER SPORTOWY.PL
SZLAK CZAROWNIC
TA
TAWERNA GYROS
TDS FOODS SYSTEMS

2

527492
527493
527490
542221
538828
540557
541963
542577
542523
542253
542597
537439
542471
542395
543109
542311
540329
540328
540950
542351
542389
540865
539138
540505
540856
542680

Nr ZT21/2022
1

TEVO TECH
THE LICK Delicious coffee kick
TIKOLA
TMT FILL
toolVet by Vetfood
Ulysses WHISKY
UNICKA.PL
UpRiver by Vonder
VA apartments
VENTI apartments
Vet science smart additives
Vetfood PROFESSIONAL FLORA Balance
Vetfood
VETLOGIC TO HELP YOUR ANIMALS
VIDUSOL MARINE
VILAXON
VILLA NOVA DENTAL CLINIC
VITO VERGELIS
VOLANTE
WELLBEE TECH!
WIELKA WYSPA BROWAR
WILD GRASS WHISKY
X TRAINER TRAIN HARD. WIN EASY.
xx maxxer
ZAGRAJMY W MATURĘ
ZOMBEER
ZP SKP
Ż

2

542676
542652
542312
541719
540415
522174
542265
542029
542234
542233
541679
540414
540417
542307
540031
541752
541906
541973
542493
542423
542469
522173
542606
542573
542476
542788
539457
542525

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.
1181415
1247517
1514453
1571141

1658977
1658978
1658986
1658991
1658992
1659122
1659295
1659305

FLAVON (2022 03 30)
5, 29, 32
TOOLSWORLD (2021 11 22)
CFE: 27.05.11, 29.01.12
35,
HOMIX (2022 04 21)
9, 37, 38, 42
HIGH PERFORMANCE ENERGY
DRINK NON STOP (2022 04 05)
CFE: 25.01.19, 25.07.01, 26.04.08,
32, 33
26.07.25, 27.05.10
THE ORDINARY (2022 03 15, 2022 03 11)
3
THE ABNORMAL BEAUTY COMPANY. DECIEM
(2022 03 15, 2022 03 11)
CFE: 24.17.02, 26.04.05, 27.05.01
3
В LANCE F RMULA (2021 11 09, 2021 10 08)
CFE: 26.01.04, 26.11.12,
5, 29, 30, 32
26.13.25, 27.05.01, 29.01.13
DECIEM (2022 03 15, 2022 03 11)
3
The Ordinary. Hair Care.
(2022 03 15, 2022 03 11)
CFE: 27.05.10
3
EVERLASTING (2022 02 24)
CFE: 26.11.02, 27.05.01
11
THE ABNORMAL BEAUTY
3
COMPANY (2022 03 14, 2022 03 11)
MEIAN (2022 03 09)
CFE: 27.05.01
17

1659438
1659442
1659522
1659571
1659623
1659634
1659689
1659707
1659709

1659818

1659893
1659936

JETHOME (2022 02 02)
9, 38, 42
DANCING BLOSSOM LOUIS
3
VUITTON (2021 09 07, 2021 03 16)
NIELSEN-MASSEY VANILLAS,
30
INC. (2021 12 07)
LINSPLLO (2022 03 09)
CFE: 27.05.01
25
CYCLOTECH
6, 8, 9, 12, 21, 26
(2021 08 03, 2021 02 05)
C (2021 12 09, 2021 11 23)
CFE: 27.05.01, 29.01.12
9, 35, 41, 42, 45
COMBI (2022 03 28)
7
2021 10 12)
CFE: 26.01.01, 26.07.04, 26.11.12
6, 20
2021 12 09, 2021 11 22)
CFE: 05.05.20, 15.01.13,
6, 7, 11, 19
26.11.02, 26.13.25
VENTS (2021 12 09, 2021 11 22)
CFE: 05.05.20, 15.01.13,
6, 7, 11, 19
26.11.02, 26.13.25, 27.05.01
ARPRENESSA (2022 01 26, 2021 07 28)
5
ER Electro Rent (2022 03 29)
CFE: 27.05.19
38

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

Klasa
towarów

Numery międzynarodowego rejestru znaków towarowych

3

1658977,

1658978,

1658991,

5

1181415,

1658986,

1659893

6

1659623,

1659707,

1659709,

7

1659689,

1659709,

1659818

8

1659623

9

1514453,

1659438,

1659623,

11

1659122,

1659709,

1659818

12

1659623

17

1659305

19

1659709,

20

1659707

21

1659623

25

1659571

1659818

26

1659623

29

1181415,

1658986

30

1658986,

1659522

32

1181415,

1571141,

33

1571141

35

1247517,

37

1514453

38

1514453,

41

1659634

42

1514453,

45

1659634

1658986

1659634
1659438,

1659936

1659438,

1659634

1658992,
1659818

1659634

1659295,

1659442

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.
535957
535648
535427
535517
537396
531137
537564
536614

Bauhaus AG Belp/Schweiz
Zweigniederlassung Mannheim
2022 02 15
1, 17
Dolce & Gabbana Trademarks S.R.L.
2022 02 15
3
Interchain Foundation
2022 02 22
36
BIO ENERGIA SILESIA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2022 03 16
4
COGNITA HOLDINGS LIMITED
2022 03 28
35, 41
STARCK PHILIPPE
2022 03 28
36, 37, 42
Bausch Health Ireland Limited
2022 04 04
3
DROBATYUK YARYNA
2022 04 15
25, 35, 40, 42, 44

537865
536896

535958
538077
537711
538681

LEWIATAN HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
2022 04 15
3
EKOPLON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2022 04 29
1
Hugo Boss Trade Mark Management
GmbH & Co. KG
2022 05 06
31
INSTYTUT POMNIK-CENTRUM ZDROWIA
DZIECKA
2022 05 05
44
Welly Health PBC
2022 05 09
5, 32
STANISŁAWCZYK JAKUB
2022 05 09
35, 37, 39

SPROSTOWANIE
Nr BUP

Strona

Nr zgłoszenia

1643022

141
9/2022

Jest

1643022
142

17

AGIPOL (2022 01 03)
CFE; 27.05.17

Powinno być

17
(wykaz klasowy)

Informacja ta nie
powinna zostać
opublikowana

