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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 ZT25

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

* – nie podaje się kodu PL

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

510839
(220) 2020 03 02
STRZESZEWSKI ZBIGNIEW, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
Instytut Zdrowia i Urody Holispace

(531) 27.05.01, 29.01.02, 26.13.25
(510), (511) 44 Analiza kosmetyczna, Aromaterapia, Badania
psychologiczne, Depilacja woskiem, Doradztwo dietetyczne, Doradztwo dotyczące kosmetyków, Doradztwo dotyczące ochrony zdrowia, Doradztwo dotyczące psychologicznego łagodzenia dolegliwości medycznych, Doradztwo
dotyczące urody, Doradztwo dotyczące żywienia zwierząt,
Doradztwo psychologiczne, Doradztwo świadczone za pośrednictwem Internetu w dziedzinie pielęgnacji ciała i urody,
Doradztwo w dziedzinie pielęgnacji ciała i urody, Doradztwo
w zakresie dietetyki i odżywiania, Doradztwo w zakresie diety i odżywiania się, Doradztwo w zakresie urody, Doradztwo
żywieniowe Fizjoterapia Informacje dotyczące masażu, Konsultacje dotyczące kosmetyków, Konsultacje psychologiczne, Masaż, Masaż gorącymi kamieniami, Masaż sportowy
Masaż tkanek głębokich, Masaże, Nakładanie produktów
kosmetycznych na twarz, Nakładanie produktów kosmetycznych na ciało, Opieka zdrowotna w zakresie masaży terapeutycznych, Poradnictwo dietetyczne, Poradnictwo medyczne związane ze stresem, Poradnictwo psychologiczne,
Poradnictwo w zakresie odżywiania, Poradnictwo żywieniowe, Porady psychologiczne, Profesjonalne doradztwo związane z dietą, Profesjonalne doradztwo w zakresie żywienia,
Profesjonalne doradztwo w zakresie ochrony zdrowia, Profesjonalne doradztwo w zakresie zdrowia, Przekłuwanie ciała,
Psychoterapia, Psychoterapia holistyczna, Salony piękności,
Udzielanie informacji w zakresie suplementów diety i odżywiania, Udzielanie informacji z zakresu psychologii, Udzielanie informacji związanych z usługami salonów piękności,
Udzielanie porad medycznych w zakresie redukcji masy
ciała, Usługi doradcze dotyczące odżywiania, Usługi dietetyków, Usługi diagnozy psychologicznej, Usługi doradcze
dotyczące urody, Usługi doradcze dotyczące kosmetyków,
Usługi doradcze dotyczące pielęgnacji urody, Usługi doradcze i konsultacyjne w zakresie odżywiania, Usługi doradcze
w zakresie żywienia, Usługi doradcze w zakresie dietetyki,
Usługi doradcze w zakresie odchudzania, Usługi doradztwa

dotyczącego makijażu i nakładania makijażu, Usługi doradztwa dotyczącego makijażu świadczone online lub osobiście,
Usługi doradztwa żywieniowego, Usługi doradztwa w zakresie makijażu, Usługi kosmetyczne, Usługi konsultacyjne
dotyczące pielęgnacji urody, Usługi kosmetyczne w zakresie
wykonywania makijażu, Usługi kosmetycznej pielęgnacji
ciała, Usługi kształtowania brwi, Usługi lecznicze dotyczące
usuwania cellulitu, Usługi lecznicze w zakresie polepszania
krążenia, Usługi pielęgnacji urody, Usługi psychoterapeuty,
Usługi psychologów, Usługi psychoterapeutyczne, Usługi
spa, Usługi świadczone przez dietetyków, Usługi w zakresie
higieny i pielęgnacji urody ludzi, Usługi w zakresie higieny
i pielęgnacji urody, Usługi w zakresie makijażu, Usługi w zakresie pielęgnacji skóry, Usługi w zakresie planowania diety
odchudzającej, Usługi w zakresie planowania programów redukcji wagi, Usługi w zakresie porad kosmetycznych, Usługi
w zakresie zabiegów upiększających, Usługi w zakresie zdrowia psychicznego, Usługi zabiegów na cellulit, Usługi zabiegów na cellulitis, Usługi zabiegów kosmetycznych na twarz
i ciało, Usługi zabiegów pielęgnacji twarzy, Usuwanie cellulitu z ciała, Zabiegi kosmetyczne, Zabiegi kosmetyczne dla
ciała, Zabiegi kosmetyczne dla twarzy, Zabiegi kosmetyczne na ciało, twarz i włosy, Zabiegi kosmetyczne dla włosów,
Zabiegi pielęgnacji urody, Zabiegi terapeutyczne dla twarzy,
Zabiegi terapeutyczne dla ciała.
(210)
(731)
(540)
(540)

514008
(220) 2020 05 27
CIARCZYŃSKI ANDRZEJ, Łódź
(znak słowno-graficzny)
ORYANA ANDY

(531) 27.05.01
(510), (511) 25 odzież, części odzieży, odzież sportowa,
odzież w stylu sportowym, odzież męska, damska i dziecięca, odzież rekreacyjna, odzież ochronna zakładana na ubrania, wstawki jako części odzieży, paski do odzieży, nakrycia
głowy, chusty, szaliki, szale, bandany na szyję, opaski na szyję, kominy na szyję, topy jako odzież, bielizna damska, męska i dziecięca, 26 dodatki do odzieży, artykuły do szycia
i ozdobne artykuły tekstylne, tasiemki imienne z materiału do znakowania odzieży, metki z tkanin do znakowania
odzieży, napy, guziki do odzieży, oblamowania do obszywania odzieży, kokardy do odzieży, falbany do odzieży, fiszbiny do odzieży, klamerki, sprzączki do odzieży, 35 usługi
w zakresie wysyłkowej sprzedaży detalicznej oraz usługi
sklepów detalicznych w tym online i/lub za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej, sprzedaż aukcyjna,
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usługi sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie takich towarów jak: odzież, części odzieży, akcesoria
odzieżowe, odzież sportowa, odzież w stylu sportowym,
odzież męska, damska i dziecięca, odzież rekreacyjna,
odzież ochronna zakładana na ubrania, wstawki jako części odzieży, paski do odzieży, nakrycia głowy, chusty, szaliki,
szale, bandany na szyję, opaski na szyję, kominy na szyję,
topy jako odzież, bielizna damska, męska i dziecięca, usługi
sprzedaży dotyczące branży odzieżowej, usługi w zakresie detalicznej sprzedaży odzieży, dostarczanie informacji
za pośrednictwem Internetu na temat sprzedaży towarów,
organizowanie i obsługa sprzedaży towarów, promocja
sprzedaży, administrowanie sprzedażą, administrowanie
i organizacja usług sprzedaży wysyłkowej, przeprowadzanie sprzedaży wysyłkowej i/lub katalogowej, negocjowanie
umów kupna i sprzedaży towarów, organizowanie sprzedaży, usługi zarządzania sprzedażą, marketing handlowy inny
niż sprzedaż, informacje na temat sprzedaży produktów,
udzielanie informacji na temat sprzedaży handlowej, zarządzanie sprzedażą i bazą klientów, administrowanie i organizacja usług sprzedaży wysyłkowej i/lub online, organizowanie usług wynikających z umów z osobami trzecimi
(handel), udostępnianie online materiałów reklamowych
i promocyjnych związanych ze sprzedażą produktów, pośrednictwo handlowe, udostępnianie i dostarczanie informacji o produktach, w tym za pośrednictwem globalnej
sieci komputerowej i/lub globalnej sieci telekomunikacyjnej, informacje na temat sprzedaży towarów, promowanie
sprzedaży za pośrednictwem programów lojalnościowych
dla klientów, usługi konsultacyjne, doradcze i informacyjne
w zakresie wymienionych usług.
520041
(220) 2020 10 27
WC SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Zabrze
(540) (znak słowny)
(540) WCS
(510), (511) 37 Czyszczenie zbiorników, Czyszczenie szamb,
Sprzątanie toalet publicznych, Usługi sprzątania toalet,
Montaż tymczasowych ogrodzeń, Stawianie ogrodzeń zabezpieczających, Usługi w zakresie stawiania ogrodzeń,
wywóz odpadów [czyszczenie], Usuwanie odpadów [usługi
czyszczenia], Wynajem platform i rusztowań, Pompowanie
szamb, Instalacja szamb, Pompowanie i czyszczenie szamb,
Montaż namiotów, 39 Oczyszczanie [usuwanie i transport]
z odpadów, Wynajem kontenerów, Wynajem przenośnych
kontenerów magazynowych, Wywóz odpadów [transport],
Usługi wywozu odpadów, Opróżnianie [usuwanie] zawartości szamb, 43 Wynajem konstrukcji namiotowych, Wypożyczanie namiotów, Wypożyczanie dużych namiotów, Wynajem pawilonów, 44 Wypożyczanie obiektów i urządzeń
toaletowych, Wynajem toalet przenośnych, Wypożyczanie
instalacji sanitarnych, Wypożyczanie przenośnych urządzeń
sanitarnych, Zapewnianie przenośnych toalet na imprezy.
(210)
(731)

523614
(220) 2021 01 25
HRMS INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HRMS invest
(210)
(731)

7

(531) 26.11.08, 27.05.01
(510), (511) 35 Zarządzanie działalnością gospodarczą
w zakresie projektów budowlanych, 36 Usługi doradztwa
związane z finansowaniem robót budowlanych oraz projektów z zakresu infrastruktury, Finansowanie inwestycji
budowlanych, 37 Usługi nadzoru budowlanego w zakresie
projektów budowlanych, Usługi budowlane i konstrukcyjne, 42 Opracowywanie projektów budowlanych, Projektowanie budowlane.
528320
(220) 2021 04 30
GOŁUBOWICZ ŁUKASZ Blue Pear International,
Utrecht, NL
(540) (znak słowny)
(540) FRUIT REVOLUTION
(510), (511) 29 Przetworzone owoce, Mrożone owoce,
Mieszanki owoców suszonych, Mieszanki owoców i orzechów, Mieszanki przekąsek składające się z suszonych
owoców i orzechów przetworzonych, Mieszanki przekąsek
składające się z przetworzonych owoców i przetworzonych orzechów, Gotowane owoce, Kandyzowane owoce,
Krojone owoce, Owoce glazurowane, Owoce gotowane,
Owoce konserwowane w alkoholu, Owoce konserwowane, Owoce konserwowane w plasterkach, w słoikach,
Owoce konserwowane w słoikach, Owoce lukrowane,
Lukrowane (Owoce -), Nadzienie bakaliowe [owoce konserwowane], Owoce aromatyzowane, 32 Bezalkoholowe
preparaty do produkcji napojów, Napoje bezalkoholowe,
Napoje orzeźwiające, Napoje odalkoholizowane, Piwo
i produkty piwowarskie, Napoje składające się z mieszanki
soków owocowych i warzywnych, Napoje typu smoothie
zawierające ziarna i owies.
(210)
(731)

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

529478
(220) 2021 05 27
BOCZEK JOANNA, Klaudyn
(znak słowno-graficzny)
Pierogi Ladies polish homemade food

(531) 03.07.03, 05.05.23, 27.05.01, 29.01.15, 26.01.01
(510), (511) 30 Suche i świeże makarony, kluski i pierogi,
Empanada (nadziewany pieróg), Jiaozi (pierogi nadziewane), Wareniki [pierogi z nadzieniem], Chińskie pierożki
jiaozi [pierogi], Porcje rozwałkowanego ciasta na pierogi,
Pielmieni [pierogi z nadzieniem mięsnym], Potrawy na bazie mąki, Mrożone produkty z ciasta nadziewane warzywami, Produkty żywnościowe z ciasta, Pierożki na bazie
mąki, Pierożki ravioli, Pierogi z nadzieniem warzywnym,
Pierogi z mięsem, Pierogi z serem, Pierogi z owocami, Baozi (nadziewane kluski gotowane na parze), 35 Doradztwo
i konsultacje w zakresie działalności gospodarczej dot. gastronomii i prowadzenia restauracji, Zarządzanie restauracjami, Doradztwo w zakresie działalności gospodarczej do-
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tyczące zakładania restauracji, Doradztwo w zakresie działalności gospodarczej dotyczące prowadzenia restauracji,
Usługi w zakresie zamówień online w dziedzinie restauracji
oferujących posiłki na wynos oraz z dostawą na miejsce,
Usługi marketingowe w dziedzinie restauracji, 41 Usługi
edukacyjne dotyczące gotowania, Kursy dotyczące gotowania, Usługi edukacyjne dotyczące żywności, Usługi edukacyjne związane z odżywianiem, Szkolenia z prezentacji
żywności, Organizowanie kursów szkoleniowych, Usługi
szkolenia dla personelu, Przygotowywanie, organizowanie
i prowadzenie warsztatów [szkolenia], Warsztaty w celach
szkoleniowych, Organizowanie i prowadzenie wykładów
w celach szkoleniowych, Szkolenie i instruktaż, 43 Obsługa
gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem,
produktami i transportem (catering), Restauracje samoobsługowe, Usługi restauracyjne, Usługi mobilnych restauracji,
Usługi restauracji fast-food, Usługi barów i restauracji, Restauracje oferujące dania na wynos, Przygotowywanie posiłków, Przygotowywanie posiłków i napojów, Serwowanie
jedzenia i napojów, Serwowanie napojów alkoholowych,
Usługi w zakresie dostarczania napojów i posiłków, Usługi
w zakresie gotowania posiłków, Usługi w zakresie żywności
i napojów na wynos, Usługi zaopatrzenia w żywność, Usługi zaopatrzenia w napoje, Doradztwo kulinarne, Informacje
i doradztwo w zakresie przygotowywania posiłków.
(210) 530370
(220) 2021 06 16
(731) BOROWY ANDRZEJ, Płock
(540) (znak słowny)
(540) CLEAN LABEL
(510), (511) 3 Kosmetyki, Kosmetyki z chitozanem, Kosmetyki z krzemem organicznym, Kosmetyki zawierające kwas
hialuronowy, Kosmetyki nielecznicze, Kosmetyki naturalne,
Kosmetyki organiczne, Kosmetyki upiększające, Kosmetyki
w postaci płynów, Kolagen hydrolizowany do użytku kosmetycznego, Preparaty kolagenowe do celów kosmetycznych, Toniki [kosmetyki], Mleczka kosmetyczne, Maski
kosmetyczne, Mydła kosmetyczne, Kremy kosmetyczne,
Balsamy kosmetyczne, Olejki mineralne [kosmetyki], Preparaty nawilżające [kosmetyczne], Kosmetyki w formie
olejków, Kremy do ciała [kosmetyki], Kremy do twarzy [kosmetyki], Kosmetyki zawierające kwas hialuronowy, Preparaty kosmetyczne do kąpieli, Preparaty kosmetyczne
do włosów, Kremy kosmetyczne do rąk, Błoto kosmetyczne do ciała, Preparaty kolagenowe do zastosowań kosmetycznych, Ekstrakty ziołowe do celów kosmetycznych, Serum do twarzy do celów kosmetycznych, Zioła do kąpieli,
Wodorosty do zastosowań w kosmetologii, Roślinne olejki
eteryczne, 5 Suplementy diety i preparaty dietetyczne, Suplementy diety w płynie, Suplementy żywnościowe, Suplementy diety dla ludzi, Suplementy diety dla niemowląt,
Suplementy diety zawierające enzymy, Mineralne suplementy diety, Suplementy diety z krzemem organicznym,
Herbaty lecznicze, Ekstrakty ziołowe i roślinne do celów
leczniczych, Witaminy i preparaty witaminowe, Zioła lecznicze, Aminokwasy do celów medycznych/leczniczych,
Błonnik pokarmowy, Suplementy diety o działaniu kosmetycznym, Wegańskie suplementy diety i preparaty dietetyczne, Wegańskie suplementy diety w płynie, Wegańskie
suplementy żywnościowe, Wegańskie suplementy diety
dla ludzi, Wegańskie suplementy diety dla niemowląt, Wegańskie suplementy diety zawierające enzymy, Wegańskie
mineralne suplementy diety, Wegańskie suplementy diety
z krzemem organicznym, Wegańskie herbaty lecznicze,
Wegańskie ekstrakty ziołowe i roślinne do celów leczni-
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czych, Wegańskie witaminy i preparaty witaminowe, Wegańskie zioła lecznicze, Wegańskie aminokwasy do celów
medycznych/leczniczych, Wegański błonnik pokarmowy,
Wegańskie suplementy diety o działaniu kosmetycznym,
Ekologiczne suplementy diety i preparaty dietetyczne,
Ekologiczne suplementy diety w płynie, Ekologiczne suplementy żywnościowe, Ekologiczne suplementy diety dla
ludzi, Ekologiczne suplementy diety dla niemowląt, Ekologiczne suplementy diety zawierające enzymy, Ekologiczne
mineralne suplementy diety, Ekologiczne suplementy diety z krzemem organicznym, Ekologiczne herbaty lecznicze,
Ekologiczne ekstrakty ziołowe i roślinne do celów leczniczych, Ekologiczne witaminy i preparaty witaminowe, Ekologiczne zioła lecznicze, Ekologiczne aminokwasy do celów medycznych/leczniczych, Ekologiczne błonnik pokarmowy, Ekologiczne suplementy diety o działaniu kosmetycznym, Suplementy diety i preparaty dietetyczne wyprodukowane bez użycia substancji technologicznych
oraz przeciwzbrylających i poślizgowych, Suplementy
diety w płynie wyprodukowane bez użycia substancji
technologicznych oraz przeciwzbrylających i poślizgowych, Suplementy żywnościowe wyprodukowane bez
użycia substancji technologicznych oraz przeciwzbrylających i poślizgowych, Suplementy diety dla ludzi wyprodukowane bez użycia substancji technologicznych oraz przeciwzbrylających i poślizgowych, Suplementy diety dla niemowląt wyprodukowane bez użycia substancji technologicznych oraz przeciwzbrylających i poślizgowych, Suplementy diety zawierające enzymy wyprodukowane bez
użycia substancji technologicznych oraz przeciwzbrylających i poślizgowych, Mineralne suplementy diety wyprodukowane bez użycia substancji technologicznych oraz
przeciwzbrylających i poślizgowych, Suplementy diety
z krzemem organicznym wyprodukowane bez użycia substancji technologicznych oraz przeciwzbrylających i poślizgowych, Herbaty lecznicze wyprodukowane bez użycia
substancji technologicznych oraz przeciwzbrylających
i poślizgowych, Ekstrakty ziołowe i roślinne do celów leczniczych wyprodukowane bez użycia substancji technologicznych oraz przeciwzbrylających i poślizgowych, Witaminy i preparaty witaminowe wyprodukowane bez użycia
substancji technologicznych oraz przeciwzbrylających
i poślizgowych, Zioła lecznicze wyprodukowane bez użycia substancji technologicznych oraz przeciwzbrylających
i poślizgowych, Aminokwasy do celów medycznych/leczniczych wyprodukowane bez użycia substancji technologicznych oraz przeciwzbrylających i poślizgowych, Błonnik
pokarmowy wyprodukowany bez użycia substancji technologicznych oraz przeciwzbrylających i poślizgowych,
Suplementy diety o działaniu kosmetycznym wyprodukowane bez użycia substancji technologicznych oraz przeciwzbrylających i poślizgowych, 35 Usługi sprzedaży detalicznej, hurtowej, w systemie on-line, import, eksport: artykułów związanych z żywnością, kosmetykami, suplementami żywnościowymi oraz suplementami diety, Sprzedaż
detaliczna, hurtowa, w systemie on-line, import, eksport:
kosmetyków, kosmetyków z chitozanem, kosmetyków
z krzemem organicznym, kosmetyków zawierających kwas
hialuronowy, kosmetyków nieleczniczych, kosmetyków
naturalnych, kosmetyków organicznych, kosmetyków
upiększających, kosmetyków w postaci płynów, kolagenu
hydrolizowanego do użytku kosmetycznego, preparatów
kolagenowych do celów kosmetycznych, toników [kosmetyków], mleczek kosmetycznych, masek kosmetycznych,
mydeł kosmetycznych, kremów kosmetycznych, balsamów kosmetycznych, olejków mineralnych [kosmetyków],
preparatów nawilżających [kosmetycznych], kosmetyków
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w formie olejków, kremów do ciała [kosmetyków], kremów
do twarzy [kosmetyków], kosmetyków zawierających kwas
hialuronowy, preparatów kosmetycznych do kąpieli, preparatów kosmetycznych do włosów, kremów kosmetycznych do rąk, błota kosmetycznego do ciała, preparatów
kolagenowych do zastosowań kosmetycznych, ekstraktów
ziołowych do celów kosmetycznych, serum do twarzy
do celów kosmetycznych, ziół do kąpieli, wodorostów
do zastosowań w kosmetologii, roślinnych olejków eterycznych, suplementów diety i preparatów dietetycznych,
suplementów diety w płynie, suplementów żywnościowych, suplementów diety dla ludzi, suplementów diety dla
niemowląt, suplementów diety zawierających enzymy, mineralnych suplementów diety, suplementów diety z krzemem organicznym, herbat leczniczych, ekstraktów ziołowych i roślinnych do celów leczniczych, witamin i preparatów witaminowych, ziół leczniczych, aminokwasów do celów medycznych/leczniczych, błonnika pokarmowego,
suplementów diety o działaniu kosmetycznym, wegańskich suplementów diety i preparatów dietetycznych, wegańskich suplementów diety w płynie, wegańskich suplementów żywnościowych, wegańskich suplementów diety
dla ludzi, wegańskich suplementów diety dla niemowląt,
wegańskich suplementów diety zawierających enzymy,
wegańskich mineralnych suplementów diety, wegańskich
suplementów diety z krzemem organicznym, wegańskich
herbat leczniczych, wegańskich ekstraktów ziołowych i roślinnych do celów leczniczych, wegańskich witamin i preparatów witaminowych, wegańskich ziół leczniczych, wegańskich aminokwasów do celów medycznych/leczniczych, wegańskiego błonnika pokarmowego, wegańskich
suplementów diety o działaniu kosmetycznym, ekologicznych suplementów diety i preparatów dietetycznych, ekologicznych suplementów diety w płynie, ekologicznych
suplementów żywnościowych, ekologicznych suplementów diety dla ludzi, ekologicznych suplementów diety dla
niemowląt, ekologicznych suplementów diety zawierających enzymy, ekologicznych mineralnych suplementów
diety, ekologicznych suplementów diety z krzemem organicznym, ekologicznych herbat leczniczych, ekologicznych ekstraktów ziołowych i roślinnych do celów leczniczych, ekologicznych witamin i preparatów witaminowych, ekologicznych ziół leczniczych, ekologicznych aminokwasów do celów medycznych/leczniczych, ekologicznego błonnika pokarmowego, ekologicznych suplementów diety o działaniu kosmetycznym, suplementów diety
i preparatów dietetycznych wyprodukowanych bez użycia
substancji technologicznych oraz przeciwzbrylających
i poślizgowych, suplementów diety w płynie wyprodukowanych bez użycia substancji technologicznych oraz przeciwzbrylających i poślizgowych, suplementów żywnościowych wyprodukowanych bez użycia substancji technologicznych oraz przeciwzbrylających i poślizgowych, suplementów diety dla ludzi wyprodukowanych bez użycia
substancji technologicznych oraz przeciwzbrylających
i poślizgowych, suplementów diety dla niemowląt wyprodukowanych bez użycia substancji technologicznych oraz
przeciwzbrylających i poślizgowych, suplementów diety
zawierających enzymy wyprodukowane bez użycia substancji technologicznych oraz przeciwzbrylających i poślizgowych, mineralnych suplementów diety wyprodukowanych bez użycia substancji technologicznych oraz przeciwzbrylających i poślizgowych, suplementów diety
z krzemem organicznym wyprodukowanych bez użycia
substancji technologicznych oraz przeciwzbrylających
i poślizgowych, herbat leczniczych wyprodukowanych
bez użycia substancji technologicznych oraz przeciwzbry-
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lających i poślizgowych, ekstraktów ziołowych i roślinnych
do celów leczniczych wyprodukowanych bez użycia substancji technologicznych oraz przeciwzbrylających i poślizgowych, witamin i preparatów witaminowych wyprodukowanych bez użycia substancji technologicznych oraz
przeciwzbrylających i poślizgowych, ziół leczniczych wyprodukowanych bez użycia substancji technologicznych
oraz przeciwzbrylających i poślizgowych, aminokwasów
do celów medycznych/leczniczych wyprodukowanych
bez użycia substancji technologicznych oraz przeciwzbrylających i poślizgowych, błonnika pokarmowego wyprodukowanego bez użycia substancji technologicznych oraz
przeciwzbrylających i poślizgowych, suplementów diety
o działaniu kosmetycznym wyprodukowanych bez użycia
substancji technologicznych oraz przeciwzbrylających
i poślizgowych, Promocja na rzecz osób trzecich w zakresie kosmetyków, kosmetyków z chitozanem, kosmetyków
z krzemem organicznym, kosmetyków zawierających kwas
hialuronowy, kosmetyków nieleczniczych, kosmetyków
naturalnych, kosmetyków organicznych, kosmetyków
upiększających, kosmetyków w postaci płynów, kolagenu
hydrolizowanego do użytku kosmetycznego, preparatów
kolagenowych do celów kosmetycznych, toników [kosmetyków], mleczek kosmetycznych, masek kosmetycznych,
mydeł kosmetycznych, kremów kosmetycznych, balsamów kosmetycznych, olejków mineralnych [kosmetyków],
preparatów nawilżających [kosmetycznych], kosmetyków
w formie olejków, kremów do ciała [kosmetyków], kremów
do twarzy [kosmetyków], kosmetyków zawierających kwas
hialuronowy, preparatów kosmetycznych do kąpieli, preparatów kosmetycznych do włosów, kremów kosmetycznych do rąk, błota kosmetycznego do ciała, preparatów
kolagenowych do zastosowań kosmetycznych, ekstraktów
ziołowych do celów kosmetycznych, serum do twarzy
do celów kosmetycznych, ziół do kąpieli, wodorostów
do zastosowań w kosmetologii, roślinnych olejków eterycznych, suplementów diety i preparatów dietetycznych,
suplementów diety w płynie, suplementów żywnościowych, suplementów diety dla ludzi, suplementów diety dla
niemowląt, suplementów diety zawierających enzymy, mineralnych suplementów diety, suplementów diety z krzemem organicznym, herbat leczniczych, ekstraktów ziołowych i roślinnych do celów leczniczych, witamin i preparatów witaminowych, ziół leczniczych, aminokwasów do celów medycznych/leczniczych, błonnika pokarmowego,
suplementów diety o działaniu kosmetycznym, wegańskich suplementów diety i preparatów dietetycznych, wegańskich suplementów diety w płynie, wegańskich suplementów żywnościowych, wegańskich suplementów diety
dla ludzi. wegańskich suplementów diety dla niemowląt,
wegańskich suplementów diety zawierających enzymy,
wegańskich mineralnych suplementów diety, wegańskich
suplementów diety z krzemem organicznym, wegańskich
herbat leczniczych, wegańskich ekstraktów ziołowych i roślinnych do celów leczniczych, wegańskich witamin i preparatów witaminowych, wegańskich ziół leczniczych, wegańskich aminokwasów do celów medycznych/leczniczych, wegańskiego błonnika pokarmowego, wegańskich
suplementów diety o działaniu kosmetycznym, ekologicznych suplementów diety i preparatów dietetycznych, ekologicznych suplementów diety w płynie, ekologicznych
suplementów żywnościowych, ekologicznych suplementów diety dla ludzi, ekologicznych suplementów diety dla
niemowląt, ekologicznych suplementów diety zawierających enzymy, ekologicznych mineralnych suplementów
diety, ekologicznych suplementów diety z krzemem organicznym, ekologicznych herbat leczniczych, ekologicz-
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nych ekstraktów ziołowych i roślinnych do celów leczniczych, ekologicznych witamin i preparatów witaminowych, ekologicznych ziół leczniczych, ekologicznych aminokwasów do celów medycznych/leczniczych, ekologicznego błonnika pokarmowego, ekologicznych suplementów diety o działaniu kosmetycznym, suplementów diety
i preparatów dietetycznych wyprodukowanych bez użycia
substancji technologicznych oraz przeciwzbrylających
i poślizgowych, suplementów diety w płynie wyprodukowanych bez użycia substancji technologicznych oraz przeciwzbrylających i poślizgowych, suplementów żywnościowych wyprodukowanych bez użycia substancji technologicznych oraz przeciwzbrylających i poślizgowych, suplementów diety dla ludzi wyprodukowanych bez użycia
substancji technologicznych oraz przeciwzbrylających
i poślizgowych, suplementów diety dla niemowląt wyprodukowanych bez użycia substancji technologicznych oraz
przeciwzbrylających i poślizgowych, suplementów diety
zawierających enzymy wyprodukowane bez użycia substancji technologicznych oraz przeciwzbrylających i poślizgowych, mineralnych suplementów diety wyprodukowanych bez użycia substancji technologicznych oraz przeciwzbrylających i poślizgowych, suplementów diety
z krzemem organicznym wyprodukowanych bez użycia
substancji technologicznych oraz przeciwzbrylających
i poślizgowych, herbat leczniczych wyprodukowanych
bez użycia substancji technologicznych oraz przeciwzbrylających i poślizgowych, ekstraktów ziołowych i roślinnych
do celów leczniczych wyprodukowanych bez użycia substancji technologicznych oraz przeciwzbrylających i poślizgowych, witamin i preparatów witaminowych wyprodukowanych bez użycia substancji technologicznych oraz
przeciwzbrylających i poślizgowych, ziół leczniczych wyprodukowanych bez użycia substancji technologicznych
oraz przeciwzbrylających i poślizgowych, aminokwasów
do celów medycznych/leczniczych wyprodukowanych
bez użycia substancji technologicznych oraz przeciwzbrylających i poślizgowych, błonnika pokarmowego wyprodukowanego bez użycia substancji technologicznych oraz
przeciwzbrylających i poślizgowych, suplementów diety
o działaniu kosmetycznym wyprodukowanych bez użycia
substancji technologicznych oraz przeciwzbrylających
i poślizgowych, Usługi marketingowe w zakresie kosmetyków, kosmetyków z chitozanem, kosmetyków z krzemem
organicznym, kosmetyków zawierających kwas hialuronowy, kosmetyków nieleczniczych, kosmetyków naturalnych,
kosmetyków organicznych, kosmetyków upiększających,
kosmetyków w postaci płynów, kolagenu hydrolizowanego do użytku kosmetycznego, preparatów kolagenowych
do celów kosmetycznych, toników [kosmetyków], mleczek
kosmetycznych, masek kosmetycznych, mydeł kosmetycznych, kremów kosmetycznych, balsamów kosmetycznych,
olejków mineralnych [kosmetyków], preparatów nawilżających [kosmetycznych], kosmetyków w formie olejków, kremów do ciała [kosmetyków], kremów do twarzy [kosmetyków], kosmetyków zawierających kwas hialuronowy, preparatów kosmetycznych do kąpieli, preparatów kosmetycznych do włosów. kremów kosmetycznych do rąk, błota
kosmetycznego do ciała, preparatów kolagenowych
do zastosowań kosmetycznych, ekstraktów ziołowych
do celów kosmetycznych, serum do twarzy do celów kosmetycznych, ziół do kąpieli, wodorostów do zastosowań
w kosmetologii, roślinnych olejków eterycznych, suplementów diety i preparatów dietetycznych, suplementów
diety w płynie, suplementów żywnościowych, suplementów diety dla ludzi, suplementów diety dla niemowląt, suplementów diety zawierających enzymy, mineralnych su-
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plementów diety, suplementów diety z krzemem organicznym, herbat leczniczych, ekstraktów ziołowych i roślinnych do celów leczniczych, witamin i preparatów witaminowych, ziół leczniczych, aminokwasów do celów medycznych/leczniczych, błonnika pokarmowego, suplementów diety o działaniu kosmetycznym, wegańskich suplementów diety i preparatów dietetycznych, wegańskich
suplementów diety w płynie, wegańskich suplementów
żywnościowych, wegańskich suplementów diety dla ludzi,
wegańskich suplementów diety dla niemowląt, wegańskich suplementów diety zawierających enzymy, wegańskich mineralnych suplementów diety, wegańskich suplementów diety z krzemem organicznym, wegańskich herbat leczniczych, wegańskich ekstraktów ziołowych i roślinnych do celów leczniczych, wegańskich witamin i preparatów witaminowych, wegańskich ziół leczniczych, wegańskich aminokwasów do celów medycznych/leczniczych,
wegańskiego błonnika pokarmowego, wegańskich suplementów diety o działaniu kosmetycznym, ekologicznych
suplementów diety i preparatów dietetycznych, ekologicznych suplementów diety w płynie, ekologicznych suplementów żywnościowych, ekologicznych suplementów
diety dla ludzi, ekologicznych suplementów diety dla niemowląt, ekologicznych suplementów diety zawierających
enzymy, ekologicznych mineralnych suplementów diety,
ekologicznych suplementów diety z krzemem organicznym, ekologicznych herbat leczniczych, ekologicznych
ekstraktów ziołowych i roślinnych do celów leczniczych,
ekologicznych witamin i preparatów witaminowych, ekologicznych ziół leczniczych, ekologicznych aminokwasów
do celów medycznych/leczniczych, ekologicznego błonnika pokarmowego, ekologicznych suplementów diety
o działaniu kosmetycznym, suplementów diety i preparatów dietetycznych wyprodukowanych bez użycia substancji technologicznych oraz przeciwzbrylających i poślizgowych, suplementów diety w płynie wyprodukowanych
bez użycia substancji technologicznych oraz przeciwzbrylających i poślizgowych, suplementów żywnościowych
wyprodukowanych bez użycia substancji technologicznych oraz przeciwzbrylających i poślizgowych, suplementów diety dla ludzi wyprodukowanych bez użycia substancji technologicznych oraz przeciwzbrylających i poślizgowych, suplementów diety dla niemowląt wyprodukowanych bez użycia substancji technologicznych oraz przeciwzbrylających i poślizgowych, suplementów diety zawierających enzymy wyprodukowane bez użycia substancji technologicznych oraz przeciwzbrylających i poślizgowych, mineralnych suplementów diety wyprodukowanych
bez użycia substancji technologicznych oraz przeciwzbrylających i poślizgowych, suplementów diety z krzemem
organicznym wyprodukowanych bez użycia substancji
technologicznych oraz przeciwzbrylających i poślizgowych, herbat leczniczych wyprodukowanych bez użycia
substancji technologicznych oraz przeciwzbrylających
i poślizgowych, ekstraktów ziołowych i roślinnych do celów leczniczych wyprodukowanych bez użycia substancji
technologicznych oraz przeciwzbrylających i poślizgowych, witamin i preparatów witaminowych wyprodukowanych bez użycia substancji technologicznych oraz przeciwzbrylających i poślizgowych, ziół leczniczych wyprodukowanych bez użycia substancji technologicznych oraz
przeciwzbrylających i poślizgowych, aminokwasów do celów medycznych/leczniczych wyprodukowanych bez użycia substancji technologicznych oraz przeciwzbrylających
i poślizgowych, błonnika pokarmowego wyprodukowanego bez użycia substancji technologicznych oraz przeciwzbrylających i poślizgowych, suplementów diety o działa-
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niu kosmetycznym wyprodukowanych bez użycia substancji technologicznych oraz przeciwzbrylających i poślizgowych, Usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej dotyczącej kosmetyków, kosmetyków z chitozanem, kosmetyków z krzemem organicznym, kosmetyków
zawierających kwas hialuronowy, kosmetyków nieleczniczych, kosmetyków naturalnych, kosmetyków organicznych, kosmetyków upiększających, kosmetyków w postaci
płynów, kolagenu hydrolizowanego do użytku kosmetycznego, preparatów kolagenowych do celów kosmetycznych, toników [kosmetyków], mleczek kosmetycznych,
masek kosmetycznych, mydeł kosmetycznych, kremów
kosmetycznych, balsamów kosmetycznych, olejków mineralnych [kosmetyków], preparatów nawilżających [kosmetycznych], kosmetyków w formie olejków, kremów do ciała
[kosmetyków], kremów do twarzy [kosmetyków], kosmetyków zawierających kwas hialuronowy, preparatów kosmetycznych do kąpieli, preparatów kosmetycznych do włosów, kremów kosmetycznych do rąk, błota kosmetycznego do ciała, preparatów kolagenowych do zastosowań kosmetycznych, ekstraktów ziołowych do celów kosmetycznych, serum do twarzy do celów kosmetycznych, ziół
do kąpieli, wodorostów do zastosowań w kosmetologii,
roślinnych olejków eterycznych, suplementów diety i preparatów dietetycznych, suplementów diety w płynie, suplementów żywnościowych, suplementów diety dla ludzi,
suplementów diety dla niemowląt, suplementów diety zawierających enzymy, mineralnych suplementów diety, suplementów diety z krzemem organicznym, herbat leczniczych, ekstraktów ziołowych i roślinnych do celów leczniczych, witamin i preparatów witaminowych, ziół leczniczych, aminokwasów do celów medycznych/leczniczych,
błonnika pokarmowego, suplementów diety o działaniu
kosmetycznym, wegańskich suplementów diety i preparatów dietetycznych, wegańskich suplementów diety w płynie, wegańskich suplementów żywnościowych, wegańskich suplementów diety dla ludzi, wegańskich suplementów diety dla niemowląt, wegańskich suplementów diety
zawierających enzymy, wegańskich mineralnych suplementów diety, wegańskich suplementów diety z krzemem
organicznym, wegańskich herbat leczniczych, wegańskich
ekstraktów ziołowych i roślinnych do celów leczniczych,
wegańskich witamin i preparatów witaminowych, wegańskich ziół leczniczych, wegańskich aminokwasów do celów medycznych/leczniczych, wegańskiego błonnika pokarmowego, wegańskich suplementów diety o działaniu
kosmetycznym, ekologicznych suplementów diety i preparatów dietetycznych, ekologicznych suplementów diety
w płynie, ekologicznych suplementów żywnościowych,
ekologicznych suplementów diety dla ludzi, ekologicznych suplementów diety dla niemowląt, ekologicznych
suplementów diety zawierających enzymy, ekologicznych
mineralnych suplementów diety, ekologicznych suplementów diety z krzemem organicznym, ekologicznych
herbat leczniczych, ekologicznych ekstraktów ziołowych
i roślinnych do celów leczniczych, ekologicznych witamin
i preparatów witaminowych, ekologicznych ziół leczniczych, ekologicznych aminokwasów do celów medycznych/leczniczych, ekologicznego błonnika pokarmowego,
ekologicznych suplementów diety o działaniu kosmetycznym, suplementów diety i preparatów dietetycznych wyprodukowanych bez użycia substancji technologicznych
oraz przeciwzbrylających i poślizgowych, suplementów
diety w płynie wyprodukowanych bez użycia substancji
technologicznych oraz przeciwzbrylających i poślizgowych, suplementów żywnościowych wyprodukowanych
bez użycia substancji technologicznych oraz przeciwzbry-
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lających i poślizgowych, suplementów diety dla ludzi wyprodukowanych bez użycia substancji technologicznych
oraz przeciwzbrylających i poślizgowych, suplementów
diety dla niemowląt wyprodukowanych bez użycia substancji technologicznych oraz przeciwzbrylających i poślizgowych, suplementów diety zawierających enzymy wyprodukowane bez użycia substancji technologicznych
oraz przeciwzbrylających i poślizgowych, mineralnych suplementów diety wyprodukowanych bez użycia substancji
technologicznych oraz przeciwzbrylających i poślizgowych, suplementów diety z krzemem organicznym wyprodukowanych bez użycia substancji technologicznych oraz
przeciwzbrylających i poślizgowych, herbat leczniczych
wyprodukowanych bez użycia substancji technologicznych oraz przeciwzbrylających i poślizgowych, ekstraktów
ziołowych i roślinnych do celów leczniczych wyprodukowanych bez użycia substancji technologicznych oraz przeciwzbrylających i poślizgowych, witamin i preparatów witaminowych wyprodukowanych bez użycia substancji
technologicznych oraz przeciwzbrylających i poślizgowych, ziół leczniczych wyprodukowanych bez użycia substancji technologicznych oraz przeciwzbrylających i poślizgowych, aminokwasów do celów medycznych/leczniczych wyprodukowanych bez użycia substancji technologicznych oraz przeciwzbrylających i poślizgowych, błonnika pokarmowego wyprodukowanego bez użycia substancji technologicznych oraz przeciwzbrylających i poślizgowych, suplementów diety o działaniu kosmetycznym wyprodukowanych bez użycia substancji technologicznych
oraz przeciwzbrylających i poślizgowych, Usługi doradcze
w zarządzaniu działalnością gospodarczą w zakresie kosmetyków, kosmetyków z chitozanem, kosmetyków z krzemem organicznym, kosmetyków zawierających kwas hialuronowy, kosmetyków nieleczniczych, kosmetyków naturalnych, kosmetyków organicznych, kosmetyków upiększających, kosmetyków w postaci płynów, kolagenu hydrolizowanego do użytku kosmetycznego, preparatów
kolagenowych do celów kosmetycznych, toników [kosmetyków], mleczek kosmetycznych, masek kosmetycznych,
mydeł kosmetycznych, kremów kosmetycznych, balsamów kosmetycznych, olejków mineralnych [kosmetyków],
preparatów nawilżających [kosmetycznych], kosmetyków
w formie olejków, kremów do ciała [kosmetyków], kremów
do twarzy [kosmetyków], kosmetyków zawierających kwas
hialuronowy, preparatów kosmetycznych do kąpieli, preparatów kosmetycznych do włosów, kremów kosmetycznych do rąk, błota kosmetycznego do ciała, preparatów
kolagenowych do zastosowań kosmetycznych, ekstraktów
ziołowych do celów kosmetycznych, serum do twarzy
do celów kosmetycznych, ziół do kąpieli, wodorostów
do zastosowań w kosmetologii, roślinnych olejków eterycznych, suplementów diety i preparatów dietetycznych,
suplementów diety w płynie, suplementów żywnościowych, suplementów diety dla ludzi, suplementów diety dla
niemowląt, suplementów diety zawierających enzymy, mineralnych suplementów diety, suplementów diety z krzemem organicznym, herbat leczniczych, ekstraktów ziołowych i roślinnych do celów leczniczych, witamin i preparatów witaminowych, ziół leczniczych, aminokwasów do celów medycznych/leczniczych, błonnika pokarmowego,
suplementów diety o działaniu kosmetycznym, wegańskich suplementów diety i preparatów dietetycznych, wegańskich suplementów diety w płynie, wegańskich suplementów żywnościowych, wegańskich suplementów diety
dla ludzi, wegańskich suplementów diety dla niemowląt,
wegańskich suplementów diety zawierających enzymy,
wegańskich mineralnych suplementów diety, wegańskich
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suplementów diety z krzemem organicznym, wegańskich
herbat leczniczych, wegańskich ekstraktów ziołowych i roślinnych do celów leczniczych, wegańskich witamin i preparatów witaminowych, wegańskich ziół leczniczych, wegańskich aminokwasów do celów medycznych/leczniczych, wegańskiego błonnika pokarmowego, wegańskich
suplementów diety o działaniu kosmetycznym, ekologicznych suplementów diety i preparatów dietetycznych, ekologicznych suplementów diety w płynie, ekologicznych
suplementów żywnościowych, ekologicznych suplementów diety dla ludzi, ekologicznych suplementów diety dla
niemowląt, ekologicznych suplementów diety zawierających enzymy, ekologicznych mineralnych suplementów
diety, ekologicznych suplementów diety z krzemem organicznym, ekologicznych herbat leczniczych, ekologicznych ekstraktów ziołowych i roślinnych do celów leczniczych. ekologicznych witamin i preparatów witaminowych, ekologicznych ziół leczniczych, ekologicznych aminokwasów do celów medycznych/leczniczych, ekologicznego błonnika pokarmowego. ekologicznych suplementów diety o działaniu kosmetycznym, suplementów diety
i preparatów dietetycznych wyprodukowanych bez użycia
substancji technologicznych oraz przeciwzbrylających
i poślizgowych, suplementów diety w płynie wyprodukowanych bez użycia substancji technologicznych oraz przeciwzbrylających i poślizgowych, suplementów żywnościowych wyprodukowanych bez użycia substancji technologicznych oraz przeciwzbrylających i poślizgowych, suplementów diety dla ludzi wyprodukowanych bez użycia
substancji technologicznych oraz przeciw zbrylających
i poślizgowych, suplementów diety dla niemowląt wyprodukowanych bez użycia substancji technologicznych oraz
przeciwzbrylających i poślizgowych, suplementów diety
zawierających enzymy wyprodukowane bez użycia substancji technologicznych oraz przeciwzbrylających i poślizgowych, mineralnych suplementów diety wyprodukowanych bez użycia substancji technologicznych oraz przeciwzbrylających i poślizgowych, suplementów diety
z krzemem organicznym wyprodukowanych bez użycia
substancji technologicznych oraz przeciwzbrylających
i poślizgowych, herbat leczniczych wyprodukowanych
bez użycia substancji technologicznych oraz przeciwzbrylających i poślizgowych, ekstraktów ziołowych i roślinnych
do celów leczniczych wyprodukowanych bez użycia substancji technologicznych oraz przeciwzbrylających i poślizgowych, witamin i preparatów witaminowych wyprodukowanych bez użycia substancji technologicznych oraz
przeciwzbrylających i poślizgowych, ziół leczniczych wyprodukowanych bez użycia substancji technologicznych
oraz przeciwzbrylających i poślizgowych, aminokwasów
do celów medycznych/leczniczych wyprodukowanych
bez użycia substancji technologicznych oraz przeciwzbrylających i poślizgowych, błonnika pokarmowego wyprodukowanego bez użycia substancji technologicznych oraz
przeciwzbrylających i poślizgowych, suplementów diety
o działaniu kosmetycznym wyprodukowanych bez użycia
substancji technologicznych oraz przeciwzbrylających
i poślizgowych, 40 Przetwarzanie, obróbka i konserwowanie żywności, w tym owoców i warzyw, Konserwowanie
suplementów diety, Konserwowanie herbat leczniczych
z wykorzystaniem naturalnych konserwantów pochodzących z owoców i warzyw.
(210) 535728
(220) 2021 10 27
(731) RALL JAGODA, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)

Nr ZT25/2022

(540) SCENA PIEROGOWA

(531) 26.04.02, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 30 pierogi.
(210)
(731)
(540)
(540)

536428
(220) 2021 11 15
GODUŃSKI WOJCIECH P.P.H.U. WOJTEX, Złotniki
(znak słowno-graficzny)
Pączki Mamy sieć pączkarni

(531) 08.01.10, 08.01.15, 26.01.16, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 30 Wyroby cukiernicze, Mąka na pączki, Churros [hiszpańskie pączki], Pączki, 43 Obsługa gastronomiczna
z własnym zapleczem, produktami i transportem (catering),
Bary, Bary szybkiej obsługi [snack-bary], Oferowanie żywności i napojów w bistrach, Oferowanie żywności i napojów
dla gości w restauracjach, Oferowanie żywności i napojów
w restauracjach i barach, Przygotowywanie i zaopatrywanie
w żywność i napoje do bezpośredniego spożycia, Przygotowywanie posiłków, Przygotowywanie posiłków i napojów,
Prowadzenie lokali gastronomicznych, Restauracje samoobsługowe, Snack-bary, Świadczenie usług cateringowych
obejmujących żywność i napoje w obiektach wystawienniczych, Usługi barowe, Usługi cateringowe, Usługi restauracji
sprzedających posiłki na wynos, Usługi restauracji szybkiej
obsługi, Usługi restauracyjne, Usługi w zakresie przygotowywania jedzenia i napojów, Usługi w zakresie przygotowywania posiłków, Usługi snack-barów, Kawiarnie, Kafeterie, Catering w kafeteriach szybkiej obsługi, Dostarczanie żywności
i napojów za pośrednictwem furgonetek, Kafeterie [bufety],
Serwowanie jedzenia i napojów, Gastronomia mobilna.
536488
(220) 2021 11 15
SZALBIERZ AGNIESZKA, Dąbrowa;
HILDEBRAŃSKA ROMA, Szamotuły
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) u Agi i Romy po uszy w REMONCIE
(210)
(731)

Nr ZT25/2022
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(531) 26.04.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 Promocja sprzedaży dla osób trzecich, Dystrybucja materiałów reklamowych: próbek, druków, prospektów, broszur, Prezentowanie produktów w mediach
dla celów sprzedaży detalicznej, Produkcja filmów reklamowych, 41 Prezentacja nagrań wideo, Produkcja filmów inne
niż reklamowe.
(551) wspólne prawo ochronne
536781
(220) 2021 11 22
SOBOLEWSKA ALEKSANDRA PHARMABIOCOMMERCE, Sosnowiec
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) bioprostuzdrowie
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(540) MR Mona RESTAURACJA

(210)
(731)

(531) 24.13.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 3 Środki toaletowe, Preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, Masło do ciała, Kosmetyczne peelingi do ciała,
Kosmetyki do cery zmarszczkowej, Kosmetyki w formie żelu,
Kosmetyki do makijażu twarzy, Kosmetyki w postaci kremów, Kosmetyki w gotowych zestawach, Peelingi do twarzy [kosmetyki], Kosmetyki i preparaty kosmetyczne, Kosmetyki do pielęgnacji urody, Kosmetyki zawierające kwas
hialuronowy, Nawilżające balsamy do skóry [kosmetyki],
Kosmetyki do stosowania na skórę, Kosmetyki przeznaczone do suchej skóry, Kremy do pielęgnacji skóry, Nawilżające
kremy do skóry [kosmetyki], Nawilżające balsamy do ciała
[kosmetyki], Płyny do pielęgnacji skóry [kosmetyki], Kosmetyki w formie sproszkowanej (pudry), Płyny do mycia twarzy
[kosmetyki], Maseczki zwężające pory stosowane jako kosmetyk, Żele do twarzy i ciała [kosmetyki], Kremy do twarzy
i ciała [kosmetyki], Środki nawilżające przeciw starzeniu się
do użytku jako kosmetyki, Preparaty kolagenowe do zastosowań kosmetycznych, Kosmetyki do ust, Kosmetyki
dla dzieci, Kremy na noc, Kosmetyki w formie mleczek, Kosmetyki do użytku osobistego, Kremy do twarzy, Maseczki
do skóry, Płynne kremy, Kosmetyki w formie olejków, Kremy
do ciała, Środki nawilżające [kosmetyki], Koncentraty nawilżające [kosmetyki], Kosmetyki funkcjonalne, Kosmetyki
naturalne, Kosmetyki organiczne, Płatki oczyszczające nasączone kosmetykami, bawełniane płatki do celów kosmetycznych, Toniki (kosmetyki), Olejki mineralne [kosmetyki],
Kremy tonizujące [kosmetyki], Żele nawilżające [kosmetyki],
Kosmetyki zawierające pantenol, Kosmetyki zawierające
keratynę, Kosmetyki do pielęgnacji skóry, 5 Probiotyki (suplementy), Suplementy diety, Białkowe suplementy diety,
Odżywcze suplementy diety, Mineralne suplementy odżywcze, Mineralne suplementy diety, Suplementy diety
dla ludzi, Suplementy ziołowe w płynie, Suplementy diety
dla sportowców, Suplementy diety w płynie, Suplementy
diety zawierające olej lniany, Suplementy diety zawierające
siemię lniane, Suplementy diety do użytku medycznego,
Suplementy diety poprawiające kondycję i wytrzymałość,
Kolagen do celów medycznych.
537251
(220) 2021 12 01
CISTERCIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zwonowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(210)
(731)

(531)

29.01.02, 27.05.01, 27.05.03, 27.05.04, 27.05.09, 27.05.10,
27.05.17, 27.05.22, 05.05.02, 05.05.20
(510), (511) 43 Usługi barów i restauracji, Organizacja przyjęć
weselnych (żywność i napoje), Oferowanie żywności i napoi
w restauracjach i barach, Serwowanie żywności i napoi w restauracjach i barach, Obsługa gastronomiczna z własnym
zapleczem, produktami i transportem (catering), Katering
obejmujący żywność i napoje na przyjęcia koktajlowe.
537257
(220) 2021 12 01
PROJEKT 17 - GRUPA ECHO SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - SPÓŁKA
KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Kielce
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) West 4 BUSINESS HUB A

(210)
(731)

(531) 26.04.01, 26.04.09, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 16 afisze, plakaty, katalogi, fotografie, broszury, kalendarze, kartki pocztowe, naklejki adresowe, nalepki, naklejki,
materiały piśmienne, zeszyty, 21 naczynia stołowe, naczynia
do picia, 25 koszule, bluzki, kombinezony, nakrycia głowy,
35 reklama, analiza kosztów, księgowość, organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych (próbek, druków, prospektów,
broszur), wynajmowanie nośników reklamowych, zarządzanie
działalnością gospodarczą, 36 organizowanie wynajmu nieruchomości, wynajem biur do coworkingu, wynajem mieszkań,
wynajem powierzchni biurowej [nieruchomości), wynajem
zakwaterowania [mieszkania], usługi związane z majątkiem
nieruchomym, zarządzanie nieruchomością, usługi agencji
nieruchomości dotyczące sprzedaży i wynajmu budynków,
37 budownictwo, remontowanie budynków, montaż drzwi
i okien, nadzór budowlany, 39 wynajmowanie miejsc parkingowych, wynajmowanie garaży, 41 publikowanie tekstów
innych niż teksty reklamowe, 43 bary szybkiej obsługi (snack
baty), kafeterie, restauracje, kawiarnie, wynajmowanie sal
na posiedzenia.
(210)
(731)
(540)
(540)

537287
(220) 2021 12 02
SADIK ATTILA, Murowana Goślina
(znak słowno-graficzny)
era
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(531) 27.05.01, 29.01.02
(510), (511) 35 Obejmuje usługi, których celem jest pomoc
w prowadzeniu lub zarządzaniu przedsiębiorstwami handlowymi lub pomoc w zarządzaniu w zakresie działalności gospodarczej lub handlowej przedsiębiorstw przemysłowych lub
handlowych, a jednostki usługowe zajmujące się reklamą biorą
na siebie odpowiedzialność za łączność z odbiorcami, za zapowiedzi lub ogłoszenia za pośrednictwem wszelkich środków
przekazu odnośnie wszystkich rodzajów towarów i usług.
(210)
(731)
(540)
(540)

537985
(220) 2021 12 21
SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski
(znak słowno-graficzny)
SOKOŁÓW SALAMI CHIPS O SMAKU
ŚRÓDZIEMNOMORSKIM DOJRZEWAJĄ DO 3
TYGODNI 100 g produktu wyworzono z 160 g mięsa
BEZ DODATKU: fosforanów glutaminianu sodu

Nr ZT25/2022

(210) 538313
(220) 2021 12 30
(731) CITROSUCO S/A AGROINDÚSTRIA, Matao, BR
(540) (znak słowny)
(540) FIBERFEEL
(510), (511) 29 Miąższ owocowy, Suszony miąższ owoców,
Sproszkowany miąższ owocowy, Miąższ owocowy w płatkach, Przecier z miąższu owoców, Przecier z miąższu pomarańczy o smaku pomarańczowym, Przecier z miąższu pomarańczy bez smaku, Suszony miąższ pomarańczowy.
(210)
(731)
(540)
(540)

538315
(220) 2021 12 30
CITROSUCO S/A AGROINDÚSTRIA, Matao, BR
(znak słowno-graficzny)
fiberfeel

(531) 24.17.25, 27.05.01, 26.11.25
(510), (511) 29 Miąższ owocowy, Suszony miąższ owoców,
Sproszkowany miąższ owocowy, Miąższ owocowy w płatkach, Przecier z miąższu owoców, Przecier z miąższu pomarańczy o smaku pomarańczowym, Przecier z miąższu pomarańczy bez smaku, Suszony miąższ pomarańczowy.
(210)
(731)
(540)
(540)
05.03.02, 05.01.03, 05.03.11, 08.05.03, 11.03.05, 25.01.15,
27.05.09, 27.05.10, 27.05.17, 27.05.24, 29.01.15
(510), (511) 29 Mięso, wędliny, wyroby z mięsa, wyroby
na bazie mięsa, dania gotowe na bazie mięsa, chipsy mięsne.

538316
(220) 2021 12 30
CITROSUCO S/A AGROINDÚSTRIA, Matao, BR
(znak słowno-graficzny)
fiberfeel

(531)

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

537986
(220) 2021 12 21
SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski
(znak słowno-graficzny)
SOKOŁÓW SALAMI CHIPS O SMAKU SZYNKI I SERA
DOJRZEWAJĄ DO 3 TYGODNI 100 g produktu
wyworzono z 165 g mięsa BEZ DODATKU:
sztucznych barwników fosforanów glutaminianu
sodu

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.07.25, 26.13.25
(510), (511) 29 Miąższ owocowy, Suszony miąższ owoców,
Sproszkowany miąższ owocowy, Miąższ owocowy w płatkach, Przecier z miąższu owoców, Przecier z miąższu pomarańczy o smaku pomarańczowym, Przecier z miąższu pomarańczy bez smaku, Suszony miąższ pomarańczowy.
(210) 538319
(220) 2021 12 30
(731) CITROSUCO S/A AGROINDÚSTRIA, Matao, BR
(540) (znak słowny)
(540) TASTELIFT
(510), (511) 32 Piwo, Wody [napoje], Wody mineralne, Wody
napowietrzane, Wody gazowane, Wody stołowe, Napoje
bezalkoholowe, bezalkoholowe napoje owocowe, Soki
owocowe, Napoje bezalkoholowe z soków owocowych,
Syropy do napojów, Bezalkoholowe preparaty do przygotowywania napojów.
(210)
(731)
(540)
(540)

05.01.03, 05.03.02, 05.07.02, 08.03.11, 08.05.02, 08.05.03,
11.03.05, 25.01.15, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.17, 27.05.24,
29.01.15
(510), (511) 29 Mięso, wędliny, wyroby z mięsa, wyroby
na bazie mięsa, dania gotowe na bazie mięsa, chipsy mięsne.

538320
(220) 2021 12 30
CITROSUCO S/A AGROINDÚSTRIA, Matao, BR
(znak słowno-graficzny)
tastelift

(531)

(531) 27.05.01, 26.01.01, 26.01.05
(510), (511) 32 Piwo, Wody [napoje], Wody mineralne, Wody
napowietrzane, Wody gazowane, Wody stołowe, Napoje
bezalkoholowe, bezalkoholowe napoje owocowe, Soki
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owocowe, Napoje bezalkoholowe z soków owocowych,
Syropy do napojów, Bezalkoholowe preparaty do przygotowywania napojów.
(210)
(731)
(540)
(540)

538321
(220) 2021 12 30
CITROSUCO S/A AGROINDÚSTRIA, Matao, BR
(znak słowno-graficzny)
tastelift

(531) 27.05.01, 26.01.01, 26.01.05, 29.01.12
(510), (511) 32 Piwo, Wody [napoje], Wody mineralne, Wody
napowietrzane, Wody gazowane, Wody stołowe, Napoje
bezalkoholowe, bezalkoholowe napoje owocowe, Soki owocowe, Napoje bezalkoholowe z soków owocowych, Syropy
do napojów, Bezalkoholowe preparaty do przygotowywania
napojów.
(210) 538544
(220) 2022 01 10
(731) FUNDACJA ŻABIŃSKICH, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) ZABINSKI FOUNDATION
(510), (511) 35 Wydawanie, rozpowszechnianie i dystrybucja materiałów reklamowych, w tym druków, prospektów,
broszur i innych materiałów informacyjnych związanych
z celami Fundacji, Rozwijanie kontaktów z innymi organizacjami, akcje o charakterze promocyjnym, 36 Działalność
charytatywna w zakresie usług finansowych, Sponsorowanie finansowe akcji społecznych, seminariów, sympozjów,
dyskusji, konferencji, wykładów, odczytów, konkursów i plebiscytów oraz innych form przekazywania wiedzy w zakres
statutu Fundacji, Sponsorowanie finansowe funkcjonowania
placówek oświatowych, Tworzenie i organizowanie zbiórek
funduszy na cele dobroczynne, Wspieranie finansowe działalności naukowej, naukowo-technicznej, oświatowej, kulturalnej, edukacyjnej, programy stypendialne i nagrody, programy dotacji i funduszy celowych dla podmiotów objętych
celami działania Fundacji, 41 Usługi kulturalne, edukacyjne
lub rozrywkowe, Organizowanie i prowadzenie konferencji,
seminariów, sympozjów i warsztatów, Organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, Organizowanie i prowadzenie koncertów, Publikowanie tekstów innych
niż teksty reklamowe, Produkcja filmów, Udostępnianie publikacji, Inicjowanie działalności naukowej, oświatowej, kulturalnej i edukacyjnej, Prowadzenie edukacyjnych działań,
projektów, programów, akcji oraz kampanii informacyjnych
i edukacyjnych dla społeczeństwa w celu promocji postaw
humanitarnych, 42 Udzielanie technicznego wsparcia osobom i podmiotom w związku z realizacją celów Fundacji,
administrowanie portalem internetowym.
(210) 538551
(220) 2022 01 10
(731) FUNDACJA ŻABIŃSKICH, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Fundacja Żabińskich
(510), (511) 35 Wydawanie, rozpowszechnianie i dystrybucja materiałów reklamowych, w tym druków, prospektów,
broszur i innych materiałów informacyjnych związanych
z celami Fundacji, Rozwijanie kontaktów z innymi organizacjami, akcje o charakterze promocyjnym, 36 Działalność
charytatywna w zakresie usług finansowych, Sponsorowanie finansowe akcji społecznych, seminariów, sympozjów,
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dyskusji, konferencji, wykładów, odczytów, konkursów i plebiscytów oraz innych form przekazywania wiedzy w zakres
statutu Fundacji, Sponsorowanie finansowe funkcjonowania
placówek oświatowych, Tworzenie i organizowanie zbiórek
funduszy na cele dobroczynne, Wspieranie finansowe działalności naukowej, naukowo-technicznej, oświatowej, kulturalnej, edukacyjnej, programy stypendialne i nagrody, programy dotacji i funduszy celowych dla podmiotów objętych
celami działania Fundacji, 41 Usługi kulturalne, edukacyjne
lub rozrywkowe, Organizowanie i prowadzenie konferencji,
seminariów, sympozjów i warsztatów, Organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, Organizowanie i prowadzenie koncertów, Publikowanie tekstów innych
niż teksty reklamowe, Produkcja filmów, Udostępnianie publikacji, Inicjowanie działalności naukowej, oświatowej, kulturalnej i edukacyjnej, Prowadzenie edukacyjnych działań,
projektów, programów, akcji oraz kampanii informacyjnych
i edukacyjnych dla społeczeństwa w celu promocji postaw
humanitarnych, 42 Udzielanie technicznego wsparcia osobom i podmiotom w związku z realizacją celów Fundacji,
administrowanie portalem internetowym.
(210) 538920
(220) 2022 01 21
(731) PIEŃKOS GRAŻYNA, Szepietowo-Wawrzyńce
(540) (znak słowny)
(540) GP Pani Księgowa
(510), (511) 35 Rachunkowość, księgowość i audyt: audyt
skomputeryzowany, audyt przedsiębiorstw, audyt finansowy, audyt działalności gospodarczej, audyt sprawozdań finansowych, doradztwo związane z audytem.
539613
(220) 2022 02 08
G-CODE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) DNA ART
(510), (511) 16 Papierowe wyroby artystyczne, Obrazy artystyczne, Obrazy w postaci wydrukowanych zdjęć, Reprezentacje graficzne [rysunki, obrazy], Druki w formie obrazów,
Obrazy na płótnie, Płótna malarskie, Oprawki na zdjęcia lub
obrazy, Obrazy na szkle, 25 Odzież, Bielizna, Body [bielizna],
Biustonosze, Halki, Gorsety, Komplety koszulek i spodenek, Komplety sportowe, Opaski na głowę, Sukienki, Topy
[odzież], Bluzki, Bluzy sportowe, Bluzy z kapturem, Tuniki,
Spodnie dresowe, Bluzy dresowe, Kombinezony, Koszule, Koszule nocne, Spodnie, Spodenki, Spódnice, Szlafroki, Podomki, Skarpety, Rajstopy, Pończochy, Szale, Rękawice, w tym rękawice ze skóry, skóry surowej lub futra, rękawice narciarskie,
rękawice motocyklowe, Obuwie, Nakrycia głowy, Czapki,
Kapelusze, Opaski na głowę [odzież], Opaski przeciwpotne,
Opaski na oczy, 40 Usługi drukowania, Drukowanie 3D, Usługi druku na tkaninach, Usługi druku na szkle, Drukowanie cyfrowo przechowywanych obrazów i zdjęć, Usługi druku UV,
42 Projektowanie wizualne, Przygotowywanie parametrów
projektowych dla obrazów wizualnych.
(210)
(731)

539943
(220) 2022 02 16
IZOLING-AKAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tarnowskie Góry
(540) (znak słowny)
(540) IZOLING
(510), (511) 1 Rekultywacyjna masa uzyskana z rozdrobnionych, odpadowych materiałów włóknistych z włókien
naturalnych i sztucznych, w tym z odpadów komunalnych,
do użytku jako środek uzdatniający powierzchnię zdegra(210)
(731)
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dowanego podłoża (gleby), 17 Masa uzyskana z rozdrobnionych, odpadowych materiałów włóknistych z włókien
naturalnych i sztucznych, w tym z odpadów komunalnych,
sprzyjająca zatrzymywaniu wilgoci w pokrytym nią zdegradowanym podłożu - glebie (materiał uszczelniająco-izolacyjny), 22 Rozdrobnione, odpadowe materiały włókniste z włókien naturalnych i sztucznych.

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

Nr ZT25/2022

541073
(220) 2022 03 17
POPOWSKI TADEUSZ, Lubicz
(znak słowno-graficzny)
GF

540976
(220) 2022 03 16
KUSHNIR ANDRII, Kijów, UA;
BARAN OLEH, Solonka, UA;
MAKSYSKO ANDRIY, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KIEVSKA GRAND 482
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 23.01.07, 27.07.01
(510), (511) 33 Alkohole wysokoprocentowe [napoje], Destylowane napoje alkoholowe na bazie zbóż, Gazowane
napoje alkoholowe, z wyjątkiem piwa, Gotowe napoje alkoholowe inne niż na bazie piwa, Napoje alkoholowe aromatyzowane, Napoje alkoholowe na bazie trzciny cukrowej,
Napoje alkoholowe niskoprocentowe, Napoje alkoholowe
wspomagające trawienie [likiery i alkohole wysokoprocentowe], Napoje alkoholowe z owoców, Napoje alkoholowe
(z wyjątkiem piwa), Napoje alkoholowe zawierające owoce,
Napoje energetyczne zawierające alkohol, Smakowe napoje alkoholowe tonizujące, Wymieszane napoje alkoholowe,
Napoje alkoholowe na bazie herbaty, Napoje alkoholowe
na bazie kawy, Japońskie regenerowane napoje alkoholowe
[naoshi], Akvavit [wódka], Wódka, Aguardiente [wyroby spirytusowe z trzciny cukrowej].
(551) wspólne prawo ochronne
541019
(220) 2022 03 17
ANEX PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ustka
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BISTRO Kanał

(210)
(731)

(531) 26.05.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 34 Bibułka papierosowa, filtry do papierosów,
gilzy do papierosów, ustniki do papierosów, papierosy, papierosy elektroniczne, papierosy zawierające substytuty tytoniu nie do celów leczniczych, zioła do palenia, cygaretki,
tabaka, tytoń, fajki, przybory do czyszczenia fajek, pojemniki
na tytoń, woreczki na tytoń, kieszonkowe przyrządy do skręcania papierosów, zapalniczki dla palaczy tytoniu, 35 Prowadzenie usług w zakresie: dystrybucji i rozpowszechniania materiałów reklamowych - próbek, druków, prospektów i broszur, Rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, Reklama
za pośrednictwem sieci komputerowej, Reklama prasowa,
radiowa i telewizyjna, Publikowanie tekstów reklamowych,
Pokazy towarów, Organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, Agencje importowo-eksportowych,
Handlowe informacje i porady udzielane konsumentom,
Promocja sprzedaży dla osób trzecich, Wyselekcjonowanie
z myślą o osobach trzecich produktów takich jak: bibułka papierosowa, filtry do papierosów, gilzy do papierosów, ustniki
do papierosów, papierosy, papierosy elektroniczne, papierosy zawierające substytuty tytoniu nie do celów leczniczych,
zioła do palenia, cygaretki, tabaka, tytoń, fajki, przybory
do czyszczenia fajek, pojemniki na tytoń, woreczki na tytoń,
kieszonkowe przyrządy do skręcania papierosów, zapalniczki dla palaczy tytoniu - tak, aby umożliwić konsumentom
obejrzenie i dokonanie zakupu w korzystnych warunkach,
42 Prowadzenie usług w zakresie: badań biologicznych, badań chemicznych, badań bakteriologicznych, testowania
materiałów, projektowania opakowań, opracowywania projektów technicznych, wzornictwa przemysłowego.
541086
(220) 2022 03 17
ANEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ożarów Mazowiecki
(540) (znak słowny)
(540) Happy Kiddo
(510), (511) 16 Papier, karton, artykuły papiernicze, artykuły
szkolne pomocne do nauki przedszkolnej i szkolnej, kredki
szkolne i dla artystów, ołówki szkolne i dla artystów, palety do akwareli, kartony rysunkowe, kartony barwne, papier
w arkuszach, bloki rysunkowe, kalkomanie, kleje biurowe,
książeczki do kolorowania, pędzle i pędzelki szkolne i dla artystów, przybory kreślarskie, tablice do pisania, kreda, nalepki, naklejki, modele do składania i sklejania do celów edukacyjnych, obrusy papierowe, serwetki papierowe, papierowe
torebki na prezenty, 28 Gry, zabawki, sprzęt sportowy, balony
do gry, karty do gry, kule do gry, kulki do gry, piłki do gry,
pionki do gry, rakiety do gry, gry planszowe, gry towarzy(210)
(731)

(531)

01.01.05, 27.05.01, 26.01.01, 26.01.04, 26.01.15, 05.09.24,
03.05.07
(510), (511) 43 Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, Usługi barów i restauracji,
Serwowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach,
Serwowanie żywności i napojów w restauracjach i barach,
Serwowanie żywności i napojów dla gości.
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skie (salonowe), huśtawki, klocki, konie na biegunach, kości
do gry, kubki na kości do gry, kręgle, samochody do zabawy, rowerki, latawce, szpule do latawców, lotki do gry, lotnie, maskotki, maski zabawkowe, misie pluszowe, paralotnie,
pierścienie do rzucania, stoły do piłki nożnej, piłeczki do gier,
piniaty, kapiszonowe pistolety, pistolety (zabawki), plansze
do gry w warcaby, pluszowe zabawki, pojazdy (zabawki),
wrotki, rolki, sanki, szachy, warcaby, zabawki ruchome, zabawki sterowane radiem, żaglówki zabawkowe, kukiełki, lalki,
ubranka dla lalek, zestawy wyposażeniowe dla lalek, butelki
dla lalek, domki dla lalek, łóżka dla lalek, pokoiki dla lalek, nosidełka dla lalek, wózki dla lalek, smoczki dla lalek, śliniaki dla
lalek, przybory toaletowe zabawkowe, pieluchy dla lalek, buciki dla lalek, zastawa zabawkowa, czapeczki dla lalek, sztuczne jedzenie zabawkowe, pościel dla lalek.
(210)
(731)
(540)
(540)

541180
(220) 2022 03 21
KRÓL JAROSŁAW JAN, Wrocław
(znak słowno-graficzny)
US Legend Jeans designed by Krol

(531) 27.05.01
(510), (511) 25 Spodnie z tkaniny denim pochodzenia USA.
(210)
(731)
(540)
(540)

541234
(220) 2022 03 30
CITROSUCO S/A AGROINDÚSTRIA, Matao, BR
(znak słowno-graficzny)
neofusion

(531) 27.05.01, 26.13.99
(510), (511) 32 Piwo, Wody [napoje], Wody mineralne, Wody
napowietrzane, Wody gazowane, Wody stołowe, Napoje
bezalkoholowe, Bezalkoholowe napoje owocowe, Soki owocowe, Napoje bezalkoholowe z soków owocowych, Syropy
do napojów, Bezalkoholowe preparaty do przygotowywania
napojów.
(210)
(731)
(540)
(540)

541235
(220) 2022 03 30
CITROSUCO S/A AGROINDÚSTRIA, Matao, BR
(znak słowno-graficzny)
neofusion

(531) 27.05.01, 29.01.11, 26.13.25
(510), (511) 32 Piwo, Wody [napoje], Wody mineralne, Wody
napowietrzane, Wody gazowane, Wody stołowe, Napoje
bezalkoholowe, Bezalkoholowe napoje owocowe, Soki owocowe, Napoje bezalkoholowe z soków owocowych, Syropy
do napojów, Bezalkoholowe preparaty do przygotowywania
napojów.
(210)
(731)

541257
(220) 2022 04 01
ONE DAY MED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin

17

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CENTRUM TERAPII Psyche

(531)

27.05.01, 29.01.14, 26.01.01, 26.01.03, 26.04.02, 26.04.05,
26.04.18
(510), (511) 44 Usługi psychologów, Leczenie odwykowe
pacjentów nadużywających środków odurzających, Sporządzanie leków wykorzystywanych w leczeniu psychiatrycznym przez farmaceutów, Porady medyczne dla osób
niepełnosprawnych oraz porady w zakresie farmakologii
niezbędnej w leczeniu psychiatrycznym, Analizy medyczne
do celów diagnostycznych i leczniczych świadczone przez
laboratoria medyczne niezbędne do prowadzenia leczenia
psychiatrycznego, Usługi oceny zdrowia, Usługi telemedyczne, Usługi terapeutyczne, Usługi w zakresie terapii zajęciowej, w zakresie psychiatrii i psychologii, Zdalne monitorowanie danych medycznych niezbędnych do diagnozowania
medycznego i prowadzenia leczenia psychiatrycznego, Prowadzenie ośrodków zdrowia, Udzielanie pomocy medycznej w zakresie psychiatrii i psychologii, opieki pielęgniarskiej,
w tym domowej opieki pielęgniarskiej, a także domów opieki nad starszymi ludźmi z opieką pielęgniarską lub medyczną
opieką paliatywną, Prowadzenie placówek rekonwalescencji dla osób leczonych psychiatrycznie, Prowadzenie badań
przesiewowych w kierunku nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD), w kierunku zaburzeń
koncentracji (ADD) oraz pod kątem niepełnosprawności intelektualnej, Wspomaganie leczenia psychiatrycznego i psychologicznego aromaterapią, muzyko terapią, terapia sztuki, terapią tańcem, terapią z udziałem zwierząt (zooterapią),
medycyną alternatywną, Uzupełnianie leczenia w zakresie
psychiatrii i psychologii o doradztwo w zakresie żywienia
i odżywiania oraz o usługi w zakresie akupunktury.
541259
(220) 2022 04 01
PPG DECO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) POLINIT
(510), (511) 2 Farby, Pokosty, Lakiery, Bejce, Barwniki, w tym
barwniki do drewna, Środki zapobiegające korozji, Środki
zabezpieczające drewno, Preparaty do konserwacji drewna, Barwniki dla budownictwa, Zaprawy farbiarskie, Żywice
naturalne, Folie metaliczne i formy proszkowe dla malarzy,
dekoratorów, drukarzy i artystów, Preparaty do gruntowania
ścian i powierzchni malowanych, Powłoki gruntowe i środki
do gruntowania zawarte w tej klasie, Emalie do malowania,
Podkłady do farb i lakierów zawarte w tej klasie, Rozcieńczalniki i barwniki do farb i lakierów, Pigmenty, Środki do usuwania tapet zawarte w tej klasie, 19 Materiały budowlane
niemetalowe, Rury sztywne niemetalowe stosowane w budownictwie, Asfalt, smoła i bitumy, Budynki przenośne
niemetalowe, Pomniki niemetalowe, Zaprawy budowlane,
Masy i zaprawy klejące na bazie cementu lub gipsu, Zaprawy klejowe na bazie cementu lub gipsu, Zaprawy klejące
do systemów ociepleń budowlanych, Powłoki cementowe,
Powłoki gipsowe, Masy i gładzie szpachlowe, Masy i zaprawy
tynkarskie, Wylewki budowlane, Wylewki samopoziomujące,
Zaprawy do fugowania, w tym fugi i spoiny.
(210)
(731)
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541260
(220) 2022 04 01
PPG DECO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) STUDIO DEKORAL
(510), (511) 1 Kity stolarskie, Szpachlówki (pasty do wypełniania dla przemysłu budowlanego), 2 Farby, Pokosty,
Lakiery, Bejce, Barwniki, w tym barwniki do drewna, Środki zapobiegające korozji, Środki zabezpieczające drewno,
Preparaty do konserwacji drewna, Barwniki dla budownictwa, Zaprawy farbiarskie, Żywice naturalne, Folie metaliczne i formy proszkowe dla malarzy, dekoratorów, drukarzy
i artystów, Preparaty do gruntowania ścian i powierzchni
malowanych, Powłoki gruntowe i środki do gruntowania
zawarte w tej klasie, Emalie do malowania, Podkłady do farb
i lakierów zawarte w tej klasie, Rozcieńczalniki i barwniki
do farb i lakierów, Pigmenty, Środki do usuwania tapet zawarte w tej klasie, 19 Materiały budowlane niemetalowe,
Rury sztywne niemetalowe stosowane w budownictwie,
Asfalt, smoła i bitumy, Budynki przenośne niemetalowe,
Pomniki niemetalowe, Zaprawy budowlane, Masy i zaprawy klejące na bazie cementu lub gipsu, Zaprawy klejowe
na bazie cementu lub gipsu, Zaprawy klejące do systemów ociepleń budowlanych, Powłoki cementowe, Powłoki
gipsowe, Masy i gładzie szpachlowe, Masy i zaprawy tynkarskie, Wylewki budowlane, Wylewki samopoziomujące, Zaprawy do fugowania, w tym fugi i spoiny, 35 Usługi
w zakresie sprzedaży hurtowej, detalicznej i internetowej
farb, pokostów, lakierów, bejc, barwników, w tym barwników do drewna, środków zapobiegających korozji, środków
zabezpieczających drewno, preparatów do konserwacji
drewna, barwników dla budownictwa, zapraw farbiarskich,
żywic naturalnych, folii metalicznych i form proszkowych
dla malarzy, dekoratorów, drukarzy i artystów, preparatów
do gruntowania ścian i powierzchni malowanych, powłok
gruntowych i środków do gruntowania, szpachlówek, kitów stolarskich, emalii do malowania, podkładów do farb
i lakierów, rozcieńczalników i barwników do farb i lakierów,
pigmentów i środków do usuwania tapet, Usługi w zakresie
sprzedaży hurtowej, detalicznej i internetowej niemetalowych materiałów budowlanych, rur sztywnych niemetalowych stosowanych w budownictwie, asfaltu, smoły i bitumów, budynków przenośnych niemetalowych i pomników niemetalowych, zapraw budowlanych, mas i zapraw
klejących na bazie cementu lub gipsu, zapraw klejowych
na bazie cementu lub gipsu, zapraw klejących do systemów ociepleń budowlanych, powłok cementowych, powłok gipsowych, mas i gładzi szpachlowych, mas i zapraw
tynkarskich, wylewek budowlanych, wylewek samopoziomujących, zapraw do fugowania, w tym fug i spoin, Usługi
w zakresie prowadzenia sklepów detalicznych, hurtowych
i internetowych zajmujących się sprzedażą ww. towarów,
Usługi w zakresie gromadzenia ww. towarów w celu umożliwienia odbiorcom wygodnego oglądania i kupowania
tych towarów w sklepach detalicznych, hurtowych i internetowych, Usługi w zakresie reklamy, marketingu i promocji
sprzedaży ww. towarów, Usługi w zakresie public relations,
Usługi w zakresie reklamy telewizyjnej, radiowej, prasowej,
korespondencyjnej i internetowej oraz reklamy umieszczanej w aplikacjach przeznaczonych dla urządzeń elektronicznych, Usługi reklamowe i promocyjne świadczone
z wykorzystaniem billboardów, afiszy, plakatów, neonów,
flag i transparentów, Usługi w zakresie rozpowszechniania
materiałów reklamowych w postaci próbek, ulotek, katalogów, prospektów i broszur informacyjnych, Usługi w zakresie organizowania i prowadzenia loterii, zawodów i konkursów w celach reklamowych i promocyjnych, Usługi w za(210)
(731)
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kresie organizacji i prowadzenia targów, wystaw, pokazów
i prezentacji towarów w celach handlowych, reklamowych
i promocyjnych, Usługi w zakresie wynajmu powierzchni reklamowej, Usługi w zakresie wynajmu czasu reklamowego
we wszystkich środkach przekazu, Usługi w zakresie tworzenia, redagowania, edycji i publikowania tekstów reklamowych i marketingowych oraz tekstów sponsorowanych,
Usługi w zakresie tworzenia, aktualizacji i rozpowszechniania reklam oraz materiałów reklamowych i marketingowych przy zastosowaniu środków elektronicznych i tradycyjnych, Usługi w zakresie reklamy, marketingu i promocji
sprzedaży oraz usługi polegające na dostarczaniu informacji o charakterze handlowym, biznesowym, reklamowym
i marketingowym, świadczone również za pośrednictwem
sieci informatycznych, portali internetowych i mediów
społecznościowych, Usługi w zakresie planowania, organizowania i prowadzenia strategii marketingowych i kampanii reklamowych, Usługi w zakresie prac biurowych, Usługi
pośrednictwa sprzedaży, Usługi w zakresie badania opinii
publicznej, Usługi w zakresie badania rynku, Usługi w zakresie przygotowywania i prowadzenia sondaży i ankiet,
Usługi w zakresie sporządzania informacji statystycznych,
Usługi w zakresie zarządzania i administrowania zbiorami
informatycznymi zgromadzonymi w pamięci komputerów
oraz w pamięci bezprzewodowych urządzeń elektronicznych, Usługi w zakresie wyszukiwania danych i informacji
w plikach i bazach komputerowych, Usługi w zakresie wyszukiwania danych i informacji za pośrednictwem Internetu
i sieci bezprzewodowych, Usługi w zakresie pozyskiwania
danych do komputerowych baz danych oraz w zakresie
sortowania, systematyzacji i wyszukiwania danych w komputerowych bazach danych, Usługi informacyjne, konsultacyjne i doradcze dotyczące wszystkich wymienionych
wyżej usług.
541325
(220) 2022 03 22
PRZEDSIĘBIORSTWO FARMACEUTYCZNE ZIOŁOLEK
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) T TERBINAFINA
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 Leki.
541347
(220) 2022 03 22
MASARNIA BOROWE J.B. PLUTA SPÓŁKA JAWNA,
Borowe
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) JPB MASARNIA BOROWE Wędliny z tradycją

(210)
(731)
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(531) 27.05.01, 26.01.02, 26.01.18
(510), (511) 29 Mięso, Wędliny, Wyroby z mięsa, Wyroby
garmażeryjne na bazie mięsa, Wyroby na bazie mięsa, Wyroby wędliniarskie, Pasztety, Słoniny, Wędzonki, Podroby,
Wyroby podrobowe, Konserwy, Flaki, Galaretki, Zupy, Rosoły, Gotowe do spożycia dania na bazie mięs, podrobów
lub ryb, nabiału, Filety rybne, Krokiety, Pasty rybne do kanapek, Pasty rybne, Pasztety, Sałatki: warzywne, jarzynowe,
owocowe i rybne, Konserwy mięsne i rybne, 32 Aperitify
bezalkoholowe, Cydr bezalkoholowy, Drinki na bazie piwa,
Koktajle bezalkoholowe, Lemoniada, Napoje bezalkoholowe, Piwo, Woda, Woda gazowana, Woda mineralna, Woda
sodowa, 35 Sprzedaż za pośrednictwem sieci Internet oraz
sklepów detalicznych i hurtowych mięs, wędlin, kiełbas,
wyrobów z mięsa, wyrobów garmażeryjnych na bazie
mięsa, wyrobów na bazie mięsa, wyrobów wędliniarskich,
pasztetów, słonin, wędzonek, podrobów, wyrobów podrobowych, konserw, flaków, galaretek, zup, dań gotowych
do szybkiego spożycia, w tym na bazie: mięs, podrobów,
reklamy radiowe i telewizyjne, Reklamy za pośrednictwem
mediów elektronicznych, zwłaszcza Internetu, Usługi reklamowe i marketingowe świadczone za pośrednictwem mediów społecznościowych, Dystrybucja materiałów reklamowych (próbek, druków, prospektów, broszur), 40 Ubój
zwierząt, Przetwórstwo mięsne, Przetwórstwo rybne,
Przetwarzanie i przerabianie surowców mięsnych, Usługi
w zakresie konserwowania żywności, Wędzenie żywności,
Mrożenie żywności.
541350
(220) 2022 03 22
BIOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) BIOPAP
(510), (511) 5 Leki dla ludzi, leki pomocnicze do celów medycznych, leki wzmacniające, preparaty farmaceutyczne.
(210)
(731)

541410
(220) 2022 03 25
WITKIEWICZ MAGDALENA PRACOWNIA DOBRYCH
MYŚLI, Gdańsk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) flow WYDAWNICTWO
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.11, 20.07.02
(510), (511) 9 E-booki, Publikacje elektroniczne, Programy komputerowe, Publikacje elektroniczne, do pobrania,
Interaktywne publikacje elektroniczne, Publikacje w formie elektronicznej do pobrania, Publikacje elektroniczne
do pobrania w postaci magazynów, Oprogramowanie
komputerowe w dziedzinie elektronicznej działalności
wydawniczej, Oprogramowanie do publikowania, Książki
elektroniczne do pobrania, Książki audio, Książki dźwiękowe, Książki zapisane na płytach, Płyty CD-ROM zawierające
elektroniczne książki telefoniczne, Czasopisma elektronicz-
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ne, Nagrane magnetyczne nośniki danych, Magnetyczne
nośniki danych, Czytniki książek cyfrowych, Mobilne odbiorniki danych, Mobilne aplikacje, 16 Publikacje edukacyjne, Publikacje drukowane dotyczące komputerów, Publikacje encyklopedyczne, Publikacje periodyczne drukowane,
Publikacje drukowane, Książki, Gazety, Dzienniki, Podręczniki, Słowniki, Przewodniki, Atlasy, Broszury, Fotografie, Kalendarze, Katalogi, Naklejki, Nalepki, Prospekty, Dyplomy drukowane, Poradniki [podręczniki], Almanachy [roczniki], Afisze, plakaty, Plakaty reklamowe, Obwoluty książek, Okładki,
obwoluty [artykuły papiernicze], Książki dla dzieci, Książki
dla dzieci z elementem audio, Książki beletrystyczne, Książki edukacyjne, Książki fantasy, Książki niebeletrystyczne,
Książki kucharskie, Książki z obrazkami, Książki z opowiadaniami, Formularze [blankiety, druki], Czasopisma branżowe,
Czasopisma o tematyce ogólnej, Czasopisma [periodyki],
Ilustrowane albumy, 41 Usługi wydawnicze, Usługi wydawnicze (w tym elektroniczne usługi wydawnicze), Usługi wydawnicze w zakresie utworów muzycznych, Usługi wydawnicze w zakresie książek i czasopism, Usługi wydawnicze
w zakresie elektronicznych książek i czasopism w Internecie,
Usługi wydawnicze za pośrednictwem środków skomputeryzowanych, Publikowanie, Publikowanie czasopism, Publikowanie czasopism w postaci elektronicznej w Internecie,
Publikowanie dydaktycznych materiałów edukacyjnych,
Publikowanie książek, Publikowanie książek, czasopism,
Publikowanie książek edukacyjnych, Publikowanie książek
i czasopism elektronicznych online, Publikowanie książek,
magazynów, almanachów i czasopism, Publikowanie książek i recenzji, Publikowanie książek związanych z rozrywką,
Publikowanie materiałów drukowanych, Publikowanie materiałów multimedialnych online, Usługi wydawania publikacji periodycznych i nieperiodycznych, innych niż teksty
reklamowe, Publikowanie on-line elektronicznych książek
i czasopism, Udostępnianie elektronicznych publikacji on-line, Udostępnianie publikacji on-line.
541457
(220) 2022 03 25
ARCHI-MEDIUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FORMS PLACE

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 26.03.23
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży, w tym przez internet następujących sektorach: wyposażenie wnętrz, Meble, meble
ogrodowe, Wyroby szklane, wyroby ceramiczne, wyroby
porcelanowe, wyroby metalowe, wyroby drewniane i wyroby z tworzyw sztucznych do użytku domowego i kuchennego, Akcesoria dekoracyjne, artykuły i materiały dekoracyjne,
Obrazy, rzeźby, lustra, lampy, ozdoby, antyki, 42 Usługi projektowe, projektowanie mebli, usługi projektowania wnętrz,
wzornictwo przemysłowe i projektowanie graficzne.
541486
(220) 2022 03 28
GEMINI POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk
(540) (znak graficzny)
(210)
(731)
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(540)

(531) 26.01.01, 26.01.03, 26.01.16, 29.01.12
(510), (511) 35 Reklama, Zarządzanie w działalności handlowej, Pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, Usługi
reklamowe, marketingowe i promocyjne, Usługi sprzedaży
w aptekach i sklepach produktów dla zdrowia i urody, Usługi
sprzedaży detalicznej, wysyłkowej sprzedaży detalicznej,
sprzedaży detalicznej online lub za pomocą katalogów oraz
usługi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: farmaceutyki i naturalne środki lecznicze, kosmetyki,
żywność i napoje, witaminy i produkty dla zdrowia, preparaty i artykuły higieniczne, środki toaletowe i produkty do higieny osobistej, środki wybielające i inne substancje stosowane w praniu, środki do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania, mydła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne,
kosmetyki, płyny do pielęgnacji włosów, środki do czyszczenia zębów, kremy, pasty, dezodoranty, preparaty do kąpieli,
preparaty do golenia, preparaty do pielęgnacji jamy ustnej,
preparaty do pielęgnacji włosów, szampony, preparaty
do opalania, preparaty do odchudzania, maseczki kosmetyczne, perfumy, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, chusteczki nasączone płynami kosmetycznymi, depilatory, Usługi
sprzedaży detalicznej, wysyłkowej sprzedaży detalicznej,
sprzedaży detalicznej online lub za pomocą katalogów oraz
usługi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: przybory toaletowe i kosmetyczne, środki sanitarne,
preparaty do dezodoryzacji i oczyszczania powietrza, produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, preparaty do pielęgnacji zwierząt, produkty lecznicze, 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, preparaty i artykuły do tępienia szkodników, fungicydy,
herbicydy, witaminy do celów leczniczych, minerały wspomagające leczenie i wzmacniające organizm do celów leczniczych, mineralne dodatki do żywności, mineralne wody
do celów leczniczych, suplementy diety do stosowania
przez ludzi w leczeniu, profilaktyce lub wspomaganiu leczenia chorób, Usługi sprzedaży detalicznej, wysyłkowej sprzedaży detalicznej, sprzedaży detalicznej online lub za pomocą katalogów oraz usługi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: preparaty ziołowe do celów leczniczych, zioła lecznicze, napary lecznicze, herbatki lecznicze,
produkty biobójcze, produkty biologiczne do celów medycznych, szczepionki, surowice, produkty krwiopochodne
do celów medycznych, insulina, wyroby medyczne do celów
leczniczych, preparaty i artykuły dentystyczne oraz lecznicze środki do czyszczenia zębów, preparaty i materiały diagnostyczne, aparatura i instrumenty chirurgiczne, medyczne, stomatologiczne i weterynaryjne, protezy i sztuczne im-
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planty, artykuły ortopedyczne, materiały do zszywania stosowane w chirurgii, sprzęt medyczny, sprzęt do rehabilitacji,
urządzenia i przyrządy do fizjoterapii, odzież, nakrycia głowy
i obuwie, aparaty i podpory do celów medycznych, odzież,
nakrycia głowy i obuwie dla personelu medycznego i pacjentów, meble i pościel do celów medycznych, sprzęt
do przenoszenia pacjentów, artykuły do karmienia i smoczki,
aparaty do ochrony słuchu, akcesoria wspomagające współżycie seksualne, preparaty i materiały diagnostyczne, opatrunki medyczne, materiały opatrunkowe i aplikatory, Administrowanie i organizacja usług sprzedaży wysyłkowej, Dostarczanie informacji dotyczących produktów konsumpcyjnych za pośrednictwem Internetu, Administrowanie sprzedażą, Dostarczanie informacji handlowych konsumentom,
Dostarczanie informacji konsumentom na temat towarów
i usług, Elektroniczne przetwarzanie zamówień, Gromadzenie, na rzecz innych osób, różnych usług ubezpieczeniowych
w celu umożliwienia klientom wygodnego porównywania
i kupowania tych usług, Handlowe informacje i porady
udzielane konsumentom w wyborze towarów i usług, Informacje na temat rankingu sprzedaży produktów, Negocjowanie i zawieranie transakcji handlowych dla osób trzecich
za pośrednictwem systemów telekomunikacji, Negocjowanie umów z podmiotami opłacającymi usługi w zakresie
opieki zdrowotnej, Organizowanie prenumeraty publikacji
dla osób trzecich, Organizowanie prezentacji osób w celach
biznesowych w związku z zakupem i sprzedażą produktów,
Organizowanie subskrypcji w zakresie publikacji online dla
osób trzecich, Pozyskiwanie umów kupna i sprzedaży towarów i usług, na rzecz innych, Pozyskiwanie umów na rzecz
osób trzecich związanych ze sprzedażą towarów, Pośrednictwo w działalności handlowej dla osób trzecich, Pośrednictwo w zakresie transakcji handlowych i umów handlowych,
Procedury administracyjne związane ze składaniem zleceń
kupna za pośrednictwem telefonu lub komputera, Reklamowanie usług innych dostawców, umożliwiając klientom dogodne obejrzenie i porównanie usług tych dostawców,
Skomputeryzowane usługi w zakresie składania zamówień
online, Udostępnianie porad dotyczących konsumenckich
produktów kosmetycznych, Udzielanie informacji konsumenckich o produktach w zakresie kosmetyków, Udzielanie
informacji rynkowej w odniesieniu do produktów konsumpcyjnych, Świadczenie usług porównania cen online, Usługi
biurowe dotyczące przyjmowania zamówień sprzedaży,
Usługi doradcze związane z transakcjami handlowymi, Usługi informacyjne i doradcze dla konsumentów w zakresie wyboru nabywanych towarów, Usługi pośrednictwa związane
z reklamowaniem, Usługi w zakresie administrowania działalnością gospodarczą w celu obsługi transakcji sprzedaży dokonywanych za pomocą Internetu, Zapewnianie platformy
internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług,
Zarządzanie administracyjne zamówieniami na zakup w ramach usług świadczonych przez firmy wysyłkowe, Zarządzanie handlowe w zakresie koncesjonowania dóbr i usług
na rzecz osób trzecich, Zawieranie transakcji handlowych
na rzecz innych, przez sklepy online, Administrowanie działalnością gospodarczą, Organizacja, prowadzenie i nadzorowanie programów lojalnościowych dla klientów i programów motywacyjnych, Dostarczanie informacji gospodarczych i handlowych online, Udzielanie informacji z zakresu
zarządzania działalnością gospodarczą, Usługi wsparcia administracyjnego i przetwarzania danych, Usługi świadczone
przez franczyzodawcę, mianowicie pomoc w prowadzeniu
przedsiębiorstw przemysłowych lub handlowych lub w zarządzaniu nimi, Wsparcie w dziedzinie zarządzania przedsiębiorstwami działającymi w oparciu o franczyzę, Usługi zarządzania działalnością gospodarczą dotyczące handlu elektro-
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nicznego, Usługi zarządzania łańcuchem dostaw, Zarządzanie biznesowe programami refundacji w imieniu osób trzecich, Zapewnianie rankingów użytkowników w celach handlowych lub reklamowych, Zapewnianie recenzji użytkowników w celach handlowych lub reklamowych, Dystrybucja
materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych,
Oferowanie i wynajem przestrzeni reklamowej, czasu reklamowego i mediów na reklamy, Usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych, Usługi public relations, Usługi w zakresie targów i wystaw handlowych, Usługi w zakresie wystaw i prezentacji produktów, Prowadzenie
aptek, Prowadzenie hurtowni farmaceutycznych, Informacja
o powyższych usługach, 36 Crowdfunding, Inwestowanie
funduszy na cele charytatywne, Oferowanie dotacji na projekty uświadamiające w dziedzinie ochrony środowiska
i zdrowia, Organizacja zbiórek, Organizacja zbiórek charytatywnych, Organizowanie działań mających na celu zbieranie
funduszy na cele biznesowe, Organizowanie działań mających na celu zbieranie funduszy na cele charytatywne, Organizowanie wydarzeń mających na celu zbieranie funduszy
na cele charytatywne, Organizowanie zbierania funduszy,
Organizowanie zbiórek charytatywnych na rzecz osób trzecich, Pozyskiwanie funduszy na projekty humanitarne, Pozyskiwanie funduszy na projekty pomocy zagranicznej, Przydzielanie dotacji pieniężnych dla organizacji charytatywnych, Sponsorowanie finansowe, Sponsorowanie i patronat
finansowy, Udzielanie informacji związanych ze zbiórkami
funduszy na cele charytatywne, Usługi charytatywne, mianowicie usługi finansowe, Usługi filantropijne w zakresie datków pieniężnych, Usługi funduszu dobroczynnego, Zbieranie funduszy, Gromadzenie funduszy i sponsorowanie finansowe, Usługi finansowe, monetarne i bankowe, Usługi ubezpieczeniowe, Informacja finansowa, usługi doradcze i konsultingowe w zakresie finansów, Przelewy i transakcje finansowe oraz usługi płatnicze, Usługi udzielania pożyczek i kredytów, usługi leasingowe, Usługi finansowania, Administracja
finansowa przedpłaconych programów opieki medycznej,
Administrowanie finansowe w zakresie prywatnego ubezpieczenia kosztów leczenia dentystycznego, Doradztwo dotyczące pożyczek, Doradztwo dotyczące pożyczek i usługi
związane z uzyskiwaniem pożyczek, Organizacja pożyczek,
Udostępnianie pożyczek i kredytów, Przygotowywanie
umów pożyczkowych, Pożyczki, finansowanie, Udzielanie
pożyczek, Usługi kredytowe, 42 Usługi w zakresie technologii
informacyjnych, Usługi projektowania, Usługi naukowe
i technologiczne, Testowanie, stwierdzanie autentyczności
i kontrola jakości, Doradztwo, konsultacje i informacja w zakresie technologii informacyjnych, Hosting, oprogramowanie jako usługa oraz wypożyczanie oprogramowania komputerowego, Rozwój sprzętu komputerowego, Rozwój, programowanie i wdrażanie oprogramowania komputerowego,
Usługi w zakresie kopiowania i konwersji danych, usługi kodowania danych, Usługi w zakresie ochrony, bezpieczeństwa
i odzyskiwania systemów informatycznych, Wypożyczanie
sprzętu i urządzeń komputerowych, Administracja serwerami pocztowymi, Administracja serwerów, Administrowanie
prawami użytkowników w sieciach komputerowych, Aktualizowanie stron internetowych dla osób trzecich, Planowanie,
projektowanie i rozwój stron internetowych online na rzecz
osób trzecich, Projektowanie i opracowywanie systemów
komputerowych, Projektowanie i opracowywanie oprogramowania do elektronicznych baz danych, Projektowanie
i opracowywanie systemów do przechowywania danych,
Projektowanie i opracowywanie systemów do wprowadzania, wyprowadzania, przetwarzania, wyświetlania i przechowywania danych, Projektowanie komputerów i oprogramowania komputerowego do analiz i sprawozdawczości han-
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dlowej, Projektowanie, tworzenie i programowanie stron internetowych, Rozwiązywanie problemów w postaci diagnozowania problemów z elektroniką użytkową, Tworzenie
i prowadzenie stron internetowych na telefony komórkowe,
Tworzenie platform komputerowych na rzecz osób trzecich,
Udzielanie informacji na temat projektowania i opracowywania oprogramowania, systemów i sieci komputerowych,
Usługi konfiguracji sieci komputerowych, Usługi migracji danych, Usługi podmiotów zewnętrznych w dziedzinie informatyki, Usługi technologiczne w zakresie komputerów, Usługi w zakresie projektowania i programowania komputerów,
Usługi w zakresie sieci komputerowej, Zarządzanie projektami informatycznymi w dziedzinie elektronicznego przetwarzania danych (EDP), Zarządzanie projektami w zakresie technologii informacyjnych, Zdalne administrowanie serwerem,
Certyfikacja danych za pośrednictwem łańcucha blokowego
(blockchain), Doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa internetowego, Eksploracja danych, Integracja systemów i sieci
komputerowych, Monitoring systemów komputerowych
przy użyciu dostępu zdalnego, Obsługiwanie wyszukiwarek,
Opracowywanie systemów komputerowych, Doradztwo
techniczne związane z instalacją i konserwacją oprogramowania komputerowego, Doradztwo związane z tworzeniem
stron głównych i stron internetowych, Dostarczanie informacji o technologii komputerowej i programowaniu za pośrednictwem strony internetowej, Usługi badawcze w dziedzinie
medycyny i farmakologii, Usługi w dziedzinie nauk przyrodniczych, Wynajem sprzętu naukowego i technologicznego,
Badania laboratoryjne, Badania i analizy naukowe, Badania
genetyczne, Badania laboratoryjne w dziedzinie kosmetyki,
Badania laboratoryjne w dziedzinie ekspresji genu, Badania
naukowe dotyczące kosmetyków, Badania naukowe i przemysłowe, Badania naukowe wspomagane komputerowo,
Badania naukowe związane z produktami do pielęgnacji
włosów, Badania przemysłowe wspomagane komputerowo,
Badania techniczne, Badania w dziedzinie żywności, Badania
w dziedzinie mediów społecznościowych, Badania w dziedzinie kosmetyki na rzecz osób trzecich, Badania w dziedzinie kosmetyki, Badania w zakresie nowych produktów, Doradztwo techniczne w dziedzinie telekomunikacji, Doradztwo techniczne w zakresie usług badawczych dotyczących
artykułów spożywczych i suplementów diety, Doradztwo
techniczne związane z programowaniem komputerów, Doradztwo w zakresie badań naukowych, Doradztwo w zakresie badań przemysłowych, Konsultacje techniczne z zakresu
rozwoju produktu, Laboratoria optyczne, Laboratoryjne
usługi analityczne, Konsultacje na temat higieny żywności,
Ekspertyzy w zakresie technologii, Dostarczanie informacji
i wyników badań naukowych z bazy danych dostępnej online z możliwością wyszukiwania, Opracowywanie produktów
konsumenckich, Opracowywanie procesów przemysłowych,
Opracowywanie nowych technologii dla osób trzecich,
Opracowywanie metod testowych, Prace badawcze nad
produktami, Planowanie projektów technicznych, Opracowywanie sond pomiarowych do zastosowań biotechnologicznych, Projektowanie i opracowywanie technologii medycznej, Projektowanie i opracowywanie produktów konsumenckich, Prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami, Świadczenie usług badawczych, Sporządzanie raportów dotyczących badań naukowych, Sporządzanie raportów dotyczących badań technicznych, 44 Usługi medyczne, Usługi weterynaryjne, Usługi w zakresie higieny
i pielęgnacji urody ludzi, Usługi apteczne, Usługi przygotowania i wydawania lekarstw, Usługi informacyjne dla sektora
farmaceutycznego i medycznego, Usługi informacyjne przeznaczone dla branży farmaceutycznej i branży medycznej,
Usługi doradcze w zakresie używania i stosowania lekarstw,
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Usługi opieki zdrowotnej, Usługi doradcze w zakresie farmakologii, Usługi doradcze dotyczące produktów farmaceutycznych, Usługi doradcze dotyczące farmacji, Usługi w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi, Usługi w zakresie pielęgnacji zwierząt, Doradztwo świadczone za pośrednictwem
Internetu w dziedzinie pielęgnacji ciała i urody, Udzielanie
informacji o urodzie, Udzielanie informacji w dziedzinie stylizacji włosów, Usługi doradztwa dotyczącego makijażu
świadczone online lub osobiście, Udzielanie informacji związanych z usługami salonów piękności, Zdrowotne usługi odnowy biologicznej w zakresie zdrowia i dobrego samopoczucia ciała i ducha, Usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne w zakresie wszystkich wymienionych usług, Informacja o powyższych usługach.
(210)
(731)
(540)
(540)

541508
(220) 2022 03 29
PIKUL KATARZYNA CREAFIT, Siedlec
(znak słowno-graficzny)
matepro

(531) 27.05.01, 26.01.01, 26.01.04, 29.01.14
(510), (511) 28 Dart, Etui na rzutki do gry w darta, Pojemniki
na rzutki do darta, Shafty do rzutek (do gry w darta), Gry z tarczami strzelniczymi, Nakładki z tarczą do gry w rzutki, Artykuły do gier w rzutki, Elektroniczne gry w rzutki, Rzutki, strzałki
[gra], Rzutki strzelnicze [tarcze], Tarcze do gry w rzutki.
(210)
(731)
(554)
(540)

541510
(220) 2022 03 29
WYTWÓRCZA SPÓŁDZIELNIA PRACY SPOŁEM, Kielce
(znak przestrzenny)
Rok założenia 1920 KIELCE MUSZTARDA KIELECKA
Ostra Bez substancji konserwujących

(531) 27.05.01, 07.01.25, 24.09.02, 29.01.15
(510), (511) 30 Musztarda.
541630
(220) 2022 04 01
IZOPANEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) IZOPANEL

(210)
(731)

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.13.25
(510), (511) 6 Materiały budowlane metalowe, konstrukcje
metalowe lub składowe części hal magazynowych, produkcyjnych, handlowych, wystawowych, garaży, warsztatów, hal
sportowych, wiat, pomieszczeń socjalnych, metalowe bramy,
metalowe drzwi, metalowe okna, metalowe okna fasadowe,
metalowe płyty warstwowe do celów budowlanych, metalowe płyty izolacyjne warstwowe do celów budowlanych,
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metalowe płyty izolacyjne warstwowe z rdzeniem ze sztywnej pianki poliizocyjanurowej, z rdzeniem styropianowym,
z rdzeniem z wełny mineralnej do celów budowlanych, metalowe płyty warstwowe z rdzeniem izolacyjnym do celów
budowlanych, kształtowniki metalowe, materiały blacharskie
dla budownictwa, blacha, płyty metalowe, metalowe płyty
konstrukcyjne, metalowe okładziny konstrukcyjne i budowlane, metalowe kasety, metalowe płyty dachowe, podłogowe i ścienne, rury i rynny metalowe, 17 płyty izolacyjne,
izolacyjne płyty warstwowe do celów budowlanych, płyty
z materiału izolacyjnego do użytku w produkcji, styropian,
wata szklana do izolacji, wełna mineralna, tworzywa sztuczne półprzetworzone, płyty izolacyjne warstwowe z rdzeniem ze sztywnej pianki poliizocyjanurowej, z rdzeniem
styropianowym, z rdzeniem z wełny mineralnej do celów
budowlanych, płyta izolacyjna wykonana z wełny mineralnej, płyty izolacyjne z miki, materiały izolacyjne, ognioodporne materiały izolacyjne, artykuły i materiały izolacyjne
i zabezpieczające, izolacja do celów budowlanych, 19 Materiały budowlane niemetalowe, Płyty izolacyjne, niemetalowe, niemetalowe płyty warstwowe do celów budowlanych,
niemetalowe konstrukcje i budynki przenośne, niemetalowe
materiały i elementy budowlane i konstrukcyjne, niemetalowe drzwi, bramy, okna i osłony okienne, zaprawy budowlane, podłogi niemetalowe, wylewki podłogowe materiały
podłogowe niemetalowe, pokrycia dachowe niemetalowe,
rury i rynny niemetalowe, niemetalowe płyty warstwowe
do celów budowlanych, niemetalowe płyty izolacyjne warstwowe do celów budowlanych, niemetalowe płyty izolacyjne warstwowe z rdzeniem ze sztywnej pianki poliizocyjanurowej, z rdzeniem styropianowym, z rdzeniem z wełny
mineralnej do celów budowlanych, 35 Usługi handlu detalicznego i hurtowego oraz usługi handlu detalicznego online w zakresie: materiałów budowlanych i konstrukcyjnych
metalowych i niemetalowych, konstrukcji stalowych, płyt
izolacyjnych, płyt warstwowych, płyt izolacyjnych warstwowych, materiałów do budowy hal magazynowych, produkcyjnych, handlowych, wystawowych, garaży, warsztatów, hal
sportowych, wiat, pomieszczeń socjalnych, wkrętów, uszczelek świetlików, drzwi, okien, narzędzi ręcznych, materiałów
wypełniających i uszczelniających, materiałów izolacyjnych
i ochronnych, Handlowe informacje i porady udzielane konsumentom [punkty informacji konsumenckiej], organizowanie targów i wystaw w celach handlowych lub reklamowych,
reklama, działania marketingowe, Usługi analizy i informacji
biznesowej oraz badania rynkowe, sługi reklamowe za pośrednictwem Internetu, Reklama za pośrednictwem mediów
elektronicznych, w szczególności Internetu, Publikowanie
materiałów reklamowych online Usługi w zakresie zamówień online, Promocja sprzedaży dla osób trzecich, 37 Usługi
budowlane, Usługi konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe, Usługi instalacyjne i naprawcze w zakresie hal magazynowych, produkcyjnych, handlowych, wystawowych,
garaży, warsztatów, hal sportowych, wiat, pomieszczeń
socjalnych, domów, pomieszczeń gospodarczych, usługi
remontowe w zakresie hal magazynowych, produkcyjnych,
handlowych, wystawowych, garaży, warsztatów, hal sportowych, wiat, pomieszczeń socjalnych, domów, pomieszczeń
gospodarczych, montaż instalacji budowlanych oraz wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych, budownictwo specjalistyczne, usługi budowy hal magazynowych,
produkcyjnych, handlowych, wystawowych, garaży, warsztatów, hal sportowych, wiat, pomieszczeń socjalnych, domów, wynajem sprzętu budowlanego i burzącego z obsługą
operatorską, usługi w zakresie nadzoru budowlanego Prace
wydobywcze, odwierty ropy naftowej i gazu, 40 Obróbka
i przetwarzanie materiałów, Formowanie metali na zimno,
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kucie, prasowanie, wytłaczanie, walcowanie i gięcie metali,
nakładanie powłok na metale, obróbka skrawaniem metali,
Formowanie materiałów z tworzyw sztucznych, 42 usługi
projektowania i wykonywanie dokumentacji technicznej,
usługi projektowania hal magazynowych, produkcyjnych,
handlowych, wystawowych, garaży, warsztat ów, hal sportowych, wiat, pomieszczeń socjalnych, analizy techniczne, analizy materiałów, analizy przemysłowe, analizy wykonalności
projektu, badania przemysłowe i usługi w zakresie projektowania przemysłowego, projektowanie i rozwój komputerowego sprzętu i oprogramowania.
541631
(220) 2022 04 01
IZOPANEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) IZOPANEL
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 26.13.25
(510), (511) 6 Materiały budowlane metalowe, konstrukcje
metalowe lub składowe części hal magazynowych, produkcyjnych, handlowych, wystawowych, garaży, warsztatów, hal
sportowych, wiat, pomieszczeń socjalnych, metalowe bramy,
metalowe drzwi, metalowe okna, metalowe okna fasadowe,
metalowe płyty warstwowe do celów budowlanych, metalowe płyty izolacyjne warstwowe do celów budowlanych,
metalowe płyty izolacyjne warstwowe z rdzeniem ze sztywnej pianki poliizocyjanurowej, z rdzeniem styropianowym,
z rdzeniem z wełny mineralnej do celów budowlanych, metalowe płyty warstwowe z rdzeniem izolacyjnym do celów
budowlanych, kształtowniki metalowe, materiały blacharskie
dla budownictwa, blacha, płyty metalowe, metalowe płyty
konstrukcyjne, metalowe okładziny konstrukcyjne i budowlane, metalowe kasety, metalowe płyty dachowe, podłogowe
i ścienne, rury i rynny metalowe, 17 Płyty izolacyjne, Płyty izolacyjne warstwowe, Płyty z materiału izolacyjnego do użytku
w produkcji, Styropian, Wata szklana do izolacji, Wełna mineralna, Tworzywa sztuczne półprzetworzone, Płyty izolacyjne
warstwowe z rdzeniem ze sztywnej pianki poliizocyjanurowej, z rdzeniem styropianowym, z rdzeniem z wełny mineralnej, Płyta izolacyjna wykonana z wełny mineralnej, Płyty izolacyjne z miki, Materiały izolacyjne, Ognioodporne materiały
izolacyjne, Artykuły i materiały izolacyjne i zabezpieczające,
Izolacja do celów budowlanych płyty izolacyjne, izolacyjne
płyty warstwowe do celów budowlanych, płyty z materiału
izolacyjnego do użytku w produkcji, styropian, wata szklana
do izolacji, wełna mineralna, tworzywa sztuczne półprzetworzone, płyty izolacyjne warstwowe z rdzeniem ze sztywnej pianki poliizocyjanurowej, z rdzeniem styropianowym,
z rdzeniem z wełny mineralnej do celów budowlanych, płyta
izolacyjna wykonana z wełny mineralnej, płyty izolacyjne
z miki, materiały izolacyjne, ognioodporne materiały izolacyjne, artykuły i materiały izolacyjne i zabezpieczające, izolacja do celów budowlanych, 19 Materiały budowlane niemetalowe, Płyty izolacyjne, niemetalowe, niemetalowe płyty
warstwowe do celów budowlanych, niemetalowe konstrukcje i budynki przenośne, niemetalowe materiały i elementy
budowlane i konstrukcyjne, niemetalowe drzwi, bramy, okna
i osłony okienne, zaprawy budowlane, podłogi niemetalowe,
wylewki podłogowe materiały podłogowe niemetalowe,
pokrycia dachowe niemetalowe, rury i rynny niemetalowe,
niemetalowe płyty warstwowe do celów budowlanych, niemetalowe płyty izolacyjne warstwowe do celów budowla-
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nych, niemetalowe płyty izolacyjne warstwowe z rdzeniem
ze sztywnej pianki poliizocyjanurowej, z rdzeniem styropianowym, z rdzeniem z wełny mineralnej do celów budowlanych, 35 Usługi handlu detalicznego i hurtowego oraz usługi
handlu detalicznego online w zakresie: materiałów budowlanych i konstrukcyjnych metalowych i niemetalowych, konstrukcji stalowych, płyt izolacyjnych, płyt warstwowych, płyt
izolacyjnych warstwowych, materiałów do budowy hal magazynowych, produkcyjnych, handlowych, wystawowych,
garaży, warsztatów, hal sportowych, wiat, pomieszczeń socjalnych, wkrętów, uszczelek świetlików, drzwi, okien, narzędzi ręcznych, materiałów wypełniających i uszczelniających,
materiałów izolacyjnych i ochronnych, Handlowe informacje
i porady udzielane konsumentom [punkty informacji konsumenckiej], organizowanie targów i wystaw w celach handlowych lub reklamowych, reklama, działania marketingowe,
Usługi analizy i informacji biznesowej oraz badania rynkowe, sługi reklamowe za pośrednictwem Internetu, Reklama
za pośrednictwem mediów elektronicznych, w szczególności Internetu, Publikowanie materiałów reklamowych online,
Usługi w zakresie zamówień online, Promocja sprzedaży dla
osób trzecich, 37 Usługi budowlane, Usługi konstrukcyjne,
rozbiórkowe i wyburzeniowe, Usługi instalacyjne i naprawcze w zakresie hal magazynowych, produkcyjnych, handlowych, wystawowych, garaży, warsztatów, hal sportowych,
wiat, pomieszczeń socjalnych, domów, pomieszczeń gospodarczych, usługi remontowe w zakresie hal magazynowych, produkcyjnych, handlowych, wystawowych, garaży,
warsztatów, hal sportowych, wiat, pomieszczeń socjalnych,
domów, pomieszczeń gospodarczych, montaż instalacji budowlanych oraz wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych, budownictwo specjalistyczne, usługi budowy
hal magazynowych, produkcyjnych, handlowych, wystawowych, garaży, warsztatów, hal sportowych, wiat, pomieszczeń socjalnych, domów, wynajem sprzętu budowlanego
i burzącego z obsługą operatorską, usługi w zakresie nadzoru
budowlanego Prace wydobywcze, odwierty ropy naftowej
i gazu, 40 Obróbka i przetwarzanie materiałów, Formowanie
metali na zimno, kucie, prasowanie, wytłaczanie, walcowanie
i gięcie metali, nakładanie powłok na metale, obróbka skrawaniem metali, Formowanie materiałów z tworzyw sztucznych, 42 usługi projektowania i wykonywanie dokumentacji
technicznej, usługi projektowania hal magazynowych, produkcyjnych, handlowych, wystawowych, garaży, warsztat
ów, hal sportowych, wiat, pomieszczeń socjalnych, analizy
techniczne, analizy materiałów, analizy przemysłowe, analizy
wykonalności projektu, badania przemysłowe i usługi w zakresie projektowania przemysłowego, projektowanie i rozwój komputerowego sprzętu i oprogramowania.
541651
(220) 2022 04 04
TENSOR POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) TENSOR OFFICE PARK
(510), (511) 35 Reklama, Zarządzanie i doradztwo w sprawach działalności gospodarczej, Pomoc w prowadzeniu
działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie
działalnością gospodarczą, Wynajmowanie przestrzeni reklamowej, Usługi w zakresie ekspertyzy dotyczącej działalności gospodarczej, 36 Dzierżawa i wynajem pomieszczeń
handlowych, Dzierżawa lub wynajem budynków, Organizowanie najmu nieruchomości na wynajem, Wynajem
biur do coworkingu, Wynajem nieruchomości, Wynajem
pomieszczeń biurowych, Inwestycje majątkowe [nieruchomości], Inwestycje finansowe, Zarządzanie majątkiem, Po(210)
(731)
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średnictwo w obrocie nieruchomościami, Usługi finansowe,
Usługi ubezpieczeniowe, 37 Budowlany sprzęt (Wynajem -),
Doradztwo inżynieryjne (usługi budowlane), Doradztwo inżynieryjne [budownictwo], Nadzór budowlany, Nadzór nad
remontami budynków, Usługi w zakresie remontów budynków, Remontowanie budynków, Budowa nieruchomości
[budownictwo], Budownictwo komercyjne, Przygotowanie
terenu [budownictwo], Naprawcze roboty budowlane, Usługi instalacyjne w zakresie rusztowań budowlanych, platform
roboczych i budowlanych, Konserwacja i naprawa wyposażenia budynków, Konserwacja i naprawy budynków, 39 Wynajem garaży i miejsc parkingowych.
541653
(220) 2022 04 04
TENSOR POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TENSOR

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.04, 26.11.03
(510), (511) 35 Reklama, Zarządzanie i doradztwo w sprawach działalności gospodarczej, Pomoc w prowadzeniu
działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie
działalnością gospodarczą, Wynajmowanie przestrzeni reklamowej, Usługi w zakresie ekspertyzy dotyczącej działalności
gospodarczej, 36 Dzierżawa lub wynajem budynków, Dzierżawa i wynajem pomieszczeń handlowych, Organizowanie
najmu nieruchomości na wynajem, Wynajem nieruchomości, Wynajem biur do coworkingu, Wynajem pomieszczeń
biurowych, Inwestycje majątkowe [nieruchomości], Inwestycje finansowe, Zarządzanie majątkiem, Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, Usługi finansowe, Usługi ubezpieczeniowe, 37 Budowlany sprzęt (Wynajem -), Doradztwo
inżynieryjne (usługi budowlane), Doradztwo inżynieryjne
[budownictwo], Nadzór budowlany, Nadzór nad remontami budynków, Usługi w zakresie remontów budynków, Remontowanie budynków, Budowa nieruchomości [budownictwo], Budownictwo komercyjne, Przygotowanie terenu
[budownictwo], Naprawcze roboty budowlane, Usługi instalacyjne w zakresie rusztowań budowlanych, platform roboczych i budowlanych, Konserwacja i naprawa wyposażenia
budynków, Konserwacja i naprawy budynków, 39 Wynajem
garaży i miejsc parkingowych.
(210) 541657
(220) 2022 04 04
(731) Pastel s.r.l.s., Montecchio Maggiore, IT
(540) (znak słowny)
(540) GOLOSIA
(510), (511) 30 Mieszanki cukiernicze w proszku
i nie w proszku, Mieszanki w proszku i nie w proszku do wyrobów lodowych, mieszanki do tart i ciasta w proszku
i nie w proszku, Mieszanki do ciastek w proszku i nie w proszku, Mieszanki do pączków w proszku i nie w proszku, Mieszanki ciast w proszku i nie w proszku, Mieszanki mąki, Mieszanki do naleśników w proszku i nie w proszku, Mieszanki
do muffinów w proszku nie w proszku, Mieszanki do ciast
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brownie w proszku i nie w proszku, Mieszanki do kremów
w proszku i nie w proszku, Lody, ciasta, ciastka, tarty i herbatniki (ciasteczka).
(210)
(731)
(540)
(540)

541668
(220) 2022 04 05
GRABAREK TOMASZ, Kościelna Wieś
(znak słowno-graficzny)
e Elmot

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 7 Części do rozruszników, 12 Części do rozruszników pojazdów lądowych.
541670
(220) 2022 04 05
PRZEDSIĘBIORSTWO WDROŻEŃ I ZASTOSOWAŃ
BIOTECHNOLOGII I INŻYNIERII GENETYCZNEJ
BIO-GEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Namysłów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FosfoPower

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 05.03.15, 29.01.13
(510), (511) 1 Preparaty chemiczne stosowane w rolnictwie,
Stymulatory wzrostu i plonowania roślin.
541671
(220) 2022 04 05
PRZEDSIĘBIORSTWO WDROŻEŃ I ZASTOSOWAŃ
BIOTECHNOLOGII I INŻYNIERII GENETYCZNEJ
BIO-GEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Namysłów
(540) (znak słowny)
(540) VegePower
(510), (511) 1 Preparaty chemiczne stosowane w rolnictwie,
Stymulatory wzrostu i plonowania roślin.

(210)
(731)

541684
(220) 2022 04 05
COLIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opatówek
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Goplana 1912 Jeżyki coolki MILK 3 NAJEŻONE
CHRUPIĄCE KULKI W MLECZNEJ CZEKOLADZIE

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 27.07.01, 29.01.15, 05.07.06
(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.
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541687
(220) 2022 04 05
CHRZANOWSCY DEVELOPMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Ch Chrzanowscy GROUP

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 26.13.01, 29.01.13
(510), (511) 35 Sprzedaż aukcyjna nieruchomości, Pomoc
w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, Usługi reklamowe,
marketingowe i promocyjne, Usługi reklamowe, promocyjne
i marketingowe, Usługi aukcyjne, Agencje eksportowe i importowe, Notowania cenowe towarów lub usług, Negocjowanie umów kupna i sprzedaży towarów, Negocjowanie
transakcji handlowych dla osób trzecich, Porównywarki cen
zakwaterowania, Pośrednictwo w kontraktach na kupno
i sprzedaż produktów, Usługi w zakresie organizacji i zarządzania przedsięwzięciami inwestycyjnymi w celu budowy
i/lub przygotowania obiektów mieszkalnych i niemieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży, wynajmowania, użyczania, Usługi organizowania, prowadzenia i zarządzania działalnością gospodarczą w dziedzinie nieruchomości, Usługi zarządzania przedsięwzięciami dotyczącymi obrotu nieruchomościami, Pomoc w zarządzaniu przedsięwzięciami obrotu
nieruchomościami, Usługi marketingu gruntów dla budownictwa, zasobów lokalowych, nieruchomości przeznaczonych do zagospodarowania, do sprzedaży, najmu, użyczenia,
Usługi organizowania targów, wystaw i promocji obrotu nieruchomościami, Usługi organizowania przetargów na rynku
obrotu gruntami, nieruchomościami, powierzchniami użytkowymi i lokalami mieszkalnymi, Usługi wynajmowania powierzchni na cele reklamowe, Usługi prowadzenia agencji
importowo-eksportowych na rzecz osób trzecich i pośrednictwa eksportowo-importowego w obrocie produktami,
artykułami i technologiami, Usługi doradztwa w zarządzaniu
nieruchomościami, Usługi inwestora budowlanego w aspekcie ekonomiczno-organizacyjnym planowania inwestycji
budowlanej, 36 Administrowanie inwestycjami, Administrowanie nieruchomościami, Dzierżawa i wynajem pomieszczeń handlowych, Dzierżawa lub wynajem budynków, Organizowanie najmu nieruchomości na wynajem, Wynajem budynków, Wynajem biur do coworkingu, Wynajem mieszkań
i pomieszczeń biurowych, Wynajem nieruchomości, Usługi
agencji nieruchomości dotyczące sprzedaży i wynajmu budynków, Usługi agencji nieruchomości związane z kupnem
i sprzedażą ziemi, Usługi agencji nieruchomości związane
z kupnem i sprzedażą budynków, Usługi agencji w zakresie
sprzedaży nieruchomości za prowizję, Usługi w zakresie organizacji i zarządzania finansowaniem przedsięwzięć inwestycyjnych polegających na budowie i/lub przygotowaniu
obiektów mieszkalnych i niemieszkalnych przeznaczonych
do sprzedaży, Usługi wynajmowania, użyczania, zarządzania
nieruchomościami, Usługi pośrednictwa w sprawach kupna,
sprzedaży, najmu budynków, lokali i powierzchni użytkowej,
Usługi wyceny nieruchomości, Usługi wynajmowania i/lub
dzierżawy nieruchomości, lokali mieszkalnych i powierzchni
użytkowych, Usługi administrowania nieruchomościami, lo-

25

kalami, powierzchnią użytkową, Usługi doradztwa w zakresie zarządzania i administrowania obiektami mieszkalnymi
i zespołami osiedlowymi i gruntami, Pośrednictwo w nabywaniu, sprzedaży, najmie domów, lokali i powierzchni
użytkowej, Usługi w zakresie sprzedaży domów, lokali mieszkalnych i użytkowych, Usługi przedsiębiorcy odpowiedzialnego za budowę pod względem finansowym w aspekcie
projektowania i realizacji budowy, Usługi opracowywania
koncepcji użytkowania nieruchomości, 37 Doradztwo inżynieryjne (usługi budowlane), Doradztwo w zakresie inżynierii
wodno-lądowej [usługi budowlane], Dostarczanie informacji z zakresu przemysłu budowlanego, Informacja o najmie
sprzętu budowlanego, Konsultacje budowlane, Konsultacje
w zakresie nadzoru budowlanego, Naprawa lub konserwacja sprzętu budowlanego, Naprawcze roboty budowlane,
Podwodne prace budowlane i konstrukcyjne, Podziemne
prace budowlane w zakresie systemu rur, Podziemne prace
budowlane w zakresie instalowania rur, Prace budowlane
w zakresie konstrukcji stalowych, Usługi budowlane, Usługi
budowlane i konstrukcyjne, Usługi budowlane i naprawy
budynków, Usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe
i wyburzeniowe, Usługi budowlane w zakresie stawiania budynków, Usługi budowlane w zakresie budynków mieszkalnych, Usługi budowlane w zakresie budowania na potrzeby
przemysłu, Usługi doradztwa budowlanego, Usługi inspekcji
budowlanej [w trakcie prac budowlanych], Usługi nadzoru
budowlanego w zakresie projektów budowlanych, Usługi
nadzoru budowlanego w zakresie projektów dotyczących
nieruchomości, Usuwanie gruzu z budynków [usługi budowlane], Wynajem narzędzi, instalacji i sprzętu budowlanego,
rozbiórkowego, czyszczącego i konserwacyjnego, Wynajem
sprzętu budowlanego, Wynajem sprzętu konstrukcyjnego
i budowlanego, Budowa bloków mieszkalnych, Budowa
budynków edukacyjnych, Budowa budynków instytucjonalnych, Budowa budynków mieszkalnych i komercyjnych,
Budowlany sprzęt (Wynajem -), Usługi w zakresie: budownictwa, nadzoru budowlanego, realizacji i nadzoru nad przedsięwzięciami inwestycyjnymi polegającymi na budowie
i/lub przygotowaniu obiektów mieszkalnych i niemieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży, wynajmowania, użyczania, Usługi w zakresie budowania lokali mieszkalnych
i osiedli mieszkaniowych wraz z infrastrukturą, Usługi developerskie związane z budową i zagospodarowaniem obiektów mieszkalnych i niemieszkalnych od fazy pozyskiwania
gruntu do fazy sprzedaży lub wynajmu powierzchni użytkowej pozyskanej w ramach przedsięwzięć deweloperskich,
Usługi w zakresie: prowadzenia robót ziemnych, nadzoru budowlanego, prac wykonawczych, rozbiórki, burzenia obiektów budowlanych, budowania lokali mieszkalnych i osiedli
mieszkaniowych wraz z infrastrukturą wykonywania robót
ogólnobudowlanych, konstrukcyjnych i montażowych, Usługi remontowe, naprawy obiektów, restauracji budynków,
konserwacji obiektów budowlano-mieszkaniowych, Udzielanie informacji budowlanych.
(210) 541711
(220) 2022 04 06
(731) CYFROWY POLSAT SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Grupa Polsat Plus
(510), (511) 35 Zarządzanie i administrowanie działalnością
gospodarczą, Zarządzanie i administrowanie grupą przedsiębiorstw, Pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej,
Analizy biznesowe, Rachunkowość, Usługi księgowe, Sporządzanie sprawozdań finansowych, Sporządzanie sprawozdań
dotyczących działalności gospodarczej, Audyty działalności
gospodarczej, Usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne
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dotyczące uprzednio wymienionych usług, 36 Zarządzanie
finansowe przedsiębiorstwami, Zarządzanie finansowe podmiotami w ramach grupy kapitałowej, Zarządzanie finansowe holdingami, Doradztwo podatkowe, Audyty w zakresie
finansów, Usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług.
541962
(220) 2022 04 12
WÓJCIK-KAGER ANNA, Nałęczów; UNIWERSYTET
PRZYRODNICZY W LUBLINIE, Lublin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Miejskie Wyspy Kwietne Floral Urban Islands
(210)
(731)

(531)

05.01.09, 05.05.23, 07.01.12, 07.01.24, 26.01.21, 27.05.01,
29.01.15
(510), (511) 31 Sadzonki roślin, Krzewy, Cebulki roślin, Rośliny, Rośliny kwitnące, Nasiona, 44 Sadzenie roślin, Uprawa
roślin, Wysiew nasion, Pielęgnacja ogrodów, Usługi ogrodnicze, Planowanie [projektowanie] ogrodów, Ogrodnictwo
krajobrazowe, Doradztwo z zakresu ogrodnictwa.
(551) wspólne prawo ochronne
541967
(220) 2022 04 12
PREDENKIEWICZ RAFAŁ PRZEDSIĘBIORSTWO
WIELOBRANŻOWE ARPOL, Toruń
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HOTEL PAŁAC ROMANTYCZNY W TURZNIE
(210)
(731)

(531) 01.01.05, 07.01.01, 26.01.18, 26.01.16
(510), (511) 35 Zarządzanie hotelami, 41 Kultura fizyczna, Organizowanie balów, Organizowanie i prowadzenie konferencji, Organizowanie i prowadzenie kongresów, Organizowanie
i prowadzenie seminariów, Organizowanie i prowadzenie
warsztatów [szkolenie], Organizowanie imprez w celach
rozrywkowych, Organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, Udostępnianie obiektów i sprzętu
rekreacyjnego, Usługi rozrywkowe, 43 Biura zakwaterowania
[hotele, pensjonaty], Kafeterie [bufety], Rezerwacje miejsc
w hotelach, Usługi recepcyjne dla tymczasowego zakwate-
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rowania [zarządzanie przyjazdami i wyjazdami], Usługi restauracyjne, Usługi w zakresie zakwaterowania w hotelach,
Wynajmowanie sal na zebrania, 44 Usługi saun.
541990
(220) 2022 04 13
VASTINT POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BUSINESS GARDEN Poznań

(210)
(731)

(531) 29.01.03, 27.05.01, 05.01.16
(510), (511) 35 Biznesowe zarządzanie inwestycjami budowlanymi, 36 Usługi w zakresie zarządzania i administrowania
nieruchomościami, nadzór inwestorski w zakresie finansów,
usługi wynajmu pomieszczeń biurowych i budynków, usługi
w zakresie dzierżawy majątku nieruchomego, usługi w zakresie zarządzania majątkiem nieruchomym, usługi kupna
i sprzedaży nieruchomości, wynajem mieszkań, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, finansowe zarządzanie
inwestycjami, 37 Usługi w zakresie budownictwa, przygotowywanie terenów pod budowę, wznoszenie kompletnych
obiektów budowlanych lub ich części, usługi w zakresie
nadzoru budowlanego, przebudowy, remonty budynków,
usługi inżynierskie w zakresie budownictwa lądowego, wykonywanie robót wykończeniowych, 39 Wynajmowanie garaży i miejsc parkingowych, 42 Opracowywanie projektów
technicznych, ekspertyzy inżynieryjne, usługi nadzoru inspekcji technicznej, usługi w zakresie dekoracji i projektowania wnętrz biur i pomieszczeń handlowych, usługi w zakresie
projektowania architektonicznego i budowlanego, 44 Projektowanie i urządzanie przestrzeni zielonej wokół budynków biurowych i handlowych, 45 Obsługa prawna inwestycji
budowlanych.
541997
(220) 2022 04 13
VASTINT POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BUSINESS GARDEN Poznań

(210)
(731)

(531) 29.01.12, 27.05.01, 05.01.16
(510), (511) 35 Biznesowe zarządzanie inwestycjami budowlanymi, 36 Usługi w zakresie zarządzania i administrowania
nieruchomościami, nadzór inwestorski w zakresie finansów,
usługi wynajmu pomieszczeń biurowych i budynków, usługi
w zakresie dzierżawy majątku nieruchomego, usługi w za-
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kresie zarządzania majątkiem nieruchomym, usługi kupna
i sprzedaży nieruchomości, wynajem mieszkań, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, finansowe zarządzanie
inwestycjami, 37 Usługi w zakresie budownictwa, przygotowywanie terenów pod budowę, wznoszenie kompletnych
obiektów budowlanych lub ich części, usługi w zakresie
nadzoru budowlanego, przebudowy, remonty budynków,
usługi inżynierskie w zakresie budownictwa lądowego, wykonywanie robót wykończeniowych, 39 Wynajmowanie garaży i miejsc parkingowych, 42 Opracowywanie projektów
technicznych, ekspertyzy inżynieryjne, usługi nadzoru inspekcji technicznej, usługi w zakresie dekoracji i projektowania wnętrz biur i pomieszczeń handlowych, usługi w zakresie
projektowania architektonicznego i budowlanego, 44 Projektowanie i urządzanie przestrzeni zielonej wokół budynków biurowych i handlowych, 45 Obsługa prawna inwestycji
budowlanych.
542023
(220) 2022 04 14
Hypred Société par actions simplifiée
(Société a associé unique), Dinard, FR
(540) (znak słowny)
(540) VIREX
(510), (511) 1 Produkty chemiczne stosowane w rolnictwie i w przemyśle, 3 Preparaty i środki do czyszczenia
i szorowania materiałów, urządzeń, instalacji, pomieszczeń
i powierzchni wykorzystywanych w rolnictwie, przemyśle spożywczym oraz w pojazdach do transportu zwierząt,
5 Preparaty higieniczne, środki dezynfekcyjne, preparaty
dezynfekcyjne oraz preparaty i środki odkażające do materiałów, urządzeń, instalacji, pomieszczeń i powierzchni wykorzystywanych w rolnictwie, przemyśle spożywczym oraz
w pojazdach do transportu zwierząt.
(210)
(731)

(210) 542095
(220) 2022 04 15
(731) BOBAŁO MARCIN, Długołęka
(540) (znak słowny)
(540) BROWARY JEDNOŚCI
(510), (511) 32 Piwo, Piwo bezalkoholowe, Drinki na bazie
piwa, Napoje na bazie piwa, Korzenne piwa, Piwo rzemieślnicze, Piwa smakowe, Brzeczka piwna, Piwo i produkty piwowarskie, Ekstrakty chmielu do produkcji piwa, 35 Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, Analiza marketingowa
nieruchomości, Usługi reklamowe dotyczące nieruchomości,
Obsługa marketingowa obrotu nieruchomościami, Reklamowanie nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych,
Zarządzanie mieszkaniami, 36 Administrowanie nieruchomościami, Agencje nieruchomości, Agencje pośrednictwa
w handlu nieruchomościami, Biura pośrednictwa handlu
nieruchomościami, Doradztwo w dziedzinie zakupu nieruchomości, Doradztwo w zakresie nieruchomości, Dostarczanie informacji dotyczących nieruchomości, Finansowanie inwestycji budowlanych, Finansowanie projektów deweloperskich, Nabywanie nieruchomości na rzecz osób trzecich, Organizowanie finansowania w zakresie operacji budowlanych,
Organizowanie finansowania zakupu nieruchomości, Organizowanie wynajmu mieszkań, Pobieranie czynszu, Pomoc
w zakresie nabywania nieruchomości i w zakresie udziałów
finansowych w nieruchomościach, Pośrednictwo w obrocie
nieruchomościami, Udzielanie informacji dotyczących nieruchomości, Usługi doradcze dotyczące nieruchomości, Usługi
doradcze dotyczące wyceny nieruchomości, Usługi kredytowania nieruchomości, Usługi nabywania nieruchomości,
Usługi w zakresie wyszukiwania nieruchomości mieszkaniowych, Usługi zarządzania nieruchomościami, Usługi zarzą-
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dzania nieruchomościami związane z budynkami mieszkalnymi, Usługi zarządzania nieruchomościami w zakresie osiedli mieszkaniowych, Wynajem nieruchomości i majątku, Zarządzanie lokalami niemieszkalnymi, Zarządzanie portfelem
nieruchomości, Finansowanie kredytów mieszkaniowych,
Udzielanie pożyczek mieszkaniowych, Doradztwo związane z kredytami hipotecznymi na nieruchomości mieszkaniowe, 37 Usługi deweloperskie w zakresie budownictwa,
Budowa budynków mieszkalnych i komercyjnych, Budowa
bloków mieszkalnych, Budowa budynków wielorodzinnych,
Budowa kompleksów biznesowych, Budowa nieruchomości
mieszkalnych, Budowanie nieruchomości, Nadzór budowlany, Nadzór nad renowacją budynków, Nadzór nad robotami
budowlanymi, Udzielanie informacji związanych z renowacją
budynków, Udzielanie informacji związanych z odbudową
budynków, Usługi budowlane w zakresie budynków mieszkalnych, Zarządzanie projektem budowy, Naprawa i konserwacja budynków mieszkalnych, Konstruowanie budynków
mieszkalnych i handlowych, 42 Planowanie i projektowanie
osiedli mieszkaniowych, Usługi projektowe dotyczące nieruchomości mieszkalnych, Usługi w zakresie planowania osiedli mieszkaniowych, 43 Usługi restauracyjne, Bary, Usługi barmanów, Usługi barów piwnych, Usługi ogródków piwnych,
Serwowanie napojów w małych browarniach, Serwowanie
napojów w pubach z browarem, Serwowanie napojów alkoholowych.
(210)
(731)
(540)
(540)

542138
(220) 2022 04 19
FEDUK DAMIAN, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
Real invest DEVELOPMENT

(531) 27.05.01, 05.03.11, 29.01.12
(510), (511) 35 Usługi w zakresie organizacji i zarządzania
przedsięwzięciami inwestycyjnymi w celu budowy i/lub
przygotowania obiektów mieszkalnych i niemieszkalnych
przeznaczonych do sprzedaży, wynajmowania, użyczania,
Usługi organizowania, prowadzenia i zarządzania działalnością gospodarczą w dziedzinie nieruchomości, Usługi zarządzania przedsięwzięciami dotyczącymi obrotu nieruchomościami, Pomoc w zarządzaniu przedsięwzięciami obrotu
nieruchomościami, Usługi marketingu gruntów dla budownictwa, zasobów lokalowych, nieruchomości przeznaczonych do zagospodarowania, do sprzedaży, najmu, użyczenia,
Usługi organizowania targów, wystaw i promocji obrotu nieruchomościami, Usługi doradztwa w zarządzaniu nieruchomościami, Usługi inwestora budowlanego w aspekcie ekonomiczno-organizacyjnym planowania inwestycji budowlanej,
36 Usługi w zakresie organizacji i zarządzania finansowaniem
przedsięwzięć inwestycyjnych polegających na budowie
i/lub przygotowaniu obiektów mieszkalnych i niemieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży, Usługi wynajmowania,
użyczania, zarządzania nieruchomościami, Usługi pośrednictwa w sprawach kupna, sprzedaży, najmu budynków, lokali
i powierzchni użytkowej, Usługi wyceny nieruchomości,
Usługi wynajmowania i/lub dzierżawy nieruchomości, lokali
mieszkalnych i powierzchni użytkowych, Usługi administrowania nieruchomościami, lokalami, powierzchnią użytkową,
Usługi doradztwa w zakresie zarządzania i administrowania
obiektami mieszkalnymi i zespołami osiedlowymi i gruntami, Pośrednictwo w nabywaniu, sprzedaży, najmie domów,
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lokali i powierzchni użytkowej, Usługi w zakresie sprzedaży
domów, lokali mieszkalnych i użytkowych, Usługi przedsiębiorcy odpowiedzialnego za budowę pod względem
finansowym w aspekcie projektowania i realizacji budowy,
37 Usługi w zakresie: budownictwa, nadzoru budowlanego,
realizacji i nadzoru nad przedsięwzięciami inwestycyjnymi
polegającymi na budowie i/lub przygotowaniu obiektów
mieszkalnych i niemieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży, wynajmowania, użyczania, Usługi w zakresie budowania lokali mieszkalnych i osiedli mieszkaniowych wraz z infrastrukturą, Usługi developerskie związane z budową i zagospodarowaniem obiektów mieszkalnych i niemieszkalnych
od fazy pozyskiwania gruntu do fazy sprzedaży lub wynajmu
powierzchni użytkowej pozyskanej w ramach przedsięwzięć
deweloperskich, Usługi w zakresie: prowadzenia robót ziemnych, nadzoru budowlanego, prac wykonawczych, rozbiórki,
burzenia obiektów budowlanych, budowania lokali mieszkalnych i osiedli mieszkaniowych wraz z infrastrukturą wykonywania robót ogólnobudowlanych, konstrukcyjnych i montażowych, Usługi remontowe, naprawy obiektów, restauracji
budynków, konserwacji obiektów budowlano-mieszkaniowych, Usługi remontowe, naprawy obiektów, restauracji
budynków, konserwacji obiektów budowlano-mieszkaniowych, Udzielanie informacji budowlanych.
542145
(220) 2022 04 20
FOLWARCZNA GÓRSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Gdynia
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Hewelke restaurant
(210)
(731)

Nr ZT25/2022

malnych, Udostępnianie wanien do gorących kąpieli, Usługi
doradcze dotyczące urody, Usługi kosmetyczne, Usługi łaźni, Usługi manicure i pedicure, Usługi saun, Usługi solariów,
Usługi spa, Usługi terapii mikroigłowej, Usługi w zakresie pielęgnacji skóry, Zabiegi higieniczne dla ludzi, Zabiegi kosmetyczne, Zabiegi pielęgnacji urody, Zdrowotne usługi odnowy
biologicznej w zakresie zdrowia i dobrego samopoczucia
ciała i ducha, Usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody
ludzi, Higiena i pielęgnacja urody dla ludzi.
542155
(220) 2022 04 20
Kingston Technology Corporation,
Fountain Valley, US
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) F
(210)
(731)

(531) 27.05.01
(510), (511) 9 Dyski półprzewodnikowe do przechowywania danych (SSD), moduły pamięci DRAM do komputerów
i systemów do gier, czytniki kart pamięci, pamięci zewnętrzne USB, urządzenia pamięci flash, w tym karty SD i microSD
oraz inne produkty i urządzenia pamięci komputerowej
i programowej, Sprzęt komputerowy, mianowicie, dodatkowe karty rozszerzeń do komputerów i karty rozszerzeń pamięci do komputerów.
542157
(220) 2022 04 20
CINELIGHT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) cinelight

(210)
(731)
(531) 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 36 Usługi w zakresie nieruchomości, Timesharing nieruchomości, Administrowanie nieruchomościami,
Zarządzanie nieruchomościami, Usługi doradcze dotyczące
nieruchomości, Wynajem nieruchomości i majątku, Dostarczanie informacji dotyczących nieruchomości, Usługi zarządzania nieruchomościami w systemie timesharingu, Usługi
zarządzania nieruchomościami w zakresie osiedli mieszkaniowych, Usługi zarządzania nieruchomościami w zakresie
kompleksów budynków, Usługi agencji nieruchomości dotyczące sprzedaży i wynajmu budynków, Pobieranie czynszu,
Organizowanie najmu nieruchomości na wynajem, Administrowanie sprawami finansowymi dotyczącymi nieruchomości, 43 Tymczasowe zakwaterowanie, Usługi zaopatrzenia
w żywność i napoje, Wynajmowanie pomieszczeń na pobyt
czasowy, Usługi agencji wynajmu mieszkań [time share], Hotele, hostele i pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne, Tymczasowy wynajem pokoi, Usługi recepcyjne dla
tymczasowego zakwaterowania [zarządzanie przyjazdami
i wyjazdami], Wynajmowanie pokoi, Oferowanie żywności
i napojów dla gości w restauracjach, Przygotowywanie posiłków i napojów, Serwowanie żywności i napojów dla gości
w restauracjach, Usługi kawiarni, Usługi restauracyjne, Usługi
informacji, doradztwa i rezerwacji w zakresie zakwaterowania tymczasowego, Usługi informacji, doradztwa i rezerwacji w zakresie dostarczania żywności i napojów, Wynajem
pokoi jako tymczasowego zakwaterowania, 44 Pielęgnacja
urody, Salony piękności, Solaria, Udostępnianie instalacji ter-

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 Wynajem kamer filmowych, Wynajem sprzętu audiowizualnego, Wynajem projektorów filmowych, Wynajem urządzeń kinematograficznych, Wynajem sprzętu
i urządzeń audiowizualnych i fotograficznych.
542160
(220) 2022 04 20
MATOGA ANDRZEJ FIRMA PRODUKCYJNOHANDLOWA MAAN, Rzeszotary
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) maan
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.01, 29.01.11
(510), (511) 6 Klamki do drzwi metalowe, Kłódki, Okucia
metalowe, 8 Łopaty do śniegu, Narzędzia budowlane o napędzie ręcznym, Kielnie, Packi metalowe, Przyrządy do cięcia, Szpachle i łopatki, Grabie, Kopaczki, Skrobaki, Nożyce,
9 Instalacje elektryczne, Kable elektryczne, Miarki, Przełącz-

Nr ZT25/2022

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

niki elektryczne, Gniazdka elektryczne, 11 Zlewozmywaki,
Natryski, Prysznice, Umywalki, Krany, Instalacje i urządzenia
wentylacyjne, Łazienkowe instalacje wodno-kanalizacyjne,
16 Pędzle, Wałki do malowania ścian, 21 Miotły, Szczotki,
Urządzenia i aparaty nieelektryczne do zamiatania, Kosze
na śmieci.
542166
(220) 2022 04 20
TOWER OFFICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Office Tower
(510), (511) 35 Administrowanie programami lojalności konsumenta, Administrowanie programami dla osób często podróżujących drogą powietrzną, Agencje informacji handlowej, Aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych
bazach danych, Aktualizacja i utrzymywanie informacji w rejestrach, Analizy kosztów, Audyt działalności gospodarczej,
Audyt finansowy, Badania biznesowe, Badania dotyczące
działalności gospodarczej, Badania opinii publicznej, Badania
rynkowe, Badania w zakresie biznesu, Bezpośrednia reklama
pocztowa, Biura pośrednictwa pracy, Dekoracja wystaw sklepowych, Doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych
public relations, Doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych w reklamie, Doradztwo w zakresie organizacji działalności gospodarczej, Doradztwo w zakresie organizowania
i prowadzenia działalności gospodarczej, Doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, Doradztwo w zakresie zarządzania personelem, Dostarczanie informacji dotyczących
kontaktów handlowych i biznesowych, Ekonomiczne prognozy, Fakturowanie, Fotokopiowanie, Handlowe informacje
i porady udzielane konsumentom w wyborze towarów
i usług, Impresariat w działalności artystycznej, Indeksowanie
stron internetowych w celach handlowych lub reklamowych, Informacja o działalności gospodarczej, Kolportaż próbek, Pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych,
Komputerowe zarządzanie plikami, Marketing ukierunkowany, Marketing w ramach wydawania oprogramowania, Maszynopisanie, Negocjowanie i rozliczanie transakcji handlowych dla osób trzecich, Negocjowanie umów biznesowych
dla osób trzecich, Obróbka tekstów, Obsługa administracyjna firm na zlecenie, Obsługiwanie centrali telefonicznych
na rzecz innych, Opracowywanie CV dla osób trzecich, Optymalizacja stron internetowych, Organizacja pokazów mody
w celach promocyjnych, Organizowanie targów handlowych, Outsourcing [doradztwo biznesowe], Pisanie scenariuszy do celów reklamowych, Pokazy towarów, Pomoc przy
zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, Pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą,
Poszukiwania w zakresie patronatu, Prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, Produkcja
filmów reklamowych, Produkcja programów typu telezakupy, Profilowanie konsumentów do celów komercyjnych lub
marketingowych, Promocja sprzedaży dla osób trzecich, Promowanie towarów i usług w formie sponsorowania wydarzeń sportowych, Przeprowadzanie testów psychologicznych w celu selekcji personelu, Przygotowanie listy płac,
Przygotowywanie zeznań podatkowych, Publikowanie tekstów reklamowych, Rejestracja komunikatów pisemnych
i danych, Reklama, Reklama korespondencyjna, Reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, Reklama typu
„płać za kliknięcie”, Reklama zewnętrzna, Reklamy radiowe,
Reklamy telewizyjne, Rekrutacja personelu, Rozpowszechnianie reklam, Rozwijanie koncepcji reklamowych, Sporządzanie indeksów informacji do celów handlowych lub reklamowych, Sporządzanie wyciągów z konta, Sprzedaż deta(210)
(731)
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liczna środków farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz zaopatrzenia medycznego, Statystyczne zestawienia, Stenografia, Systematyzacja danych w komputerowych
bazach danych, Telefoniczne udzielanie informacji [dla nieobecnych abonentów], Telemarketing, Transkrypcja wiadomości [prace biurowe], Tworzenie tekstów reklamowych,
Tymczasowe zarządzanie przedsiębiorstwem, Uaktualnianie
materiałów reklamowych, Udostępnianie informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej, Usługi administracyjne w zakresie skierowań lekarza,
Usługi agencji importowo-eksportowych, Usługi aukcyjne,
Usługi doradcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą,
Usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej, Usługi ekspertów w zakresie efektywności biznesowej, Usługi
handlu detalicznego online w zakresie dzwonków telefonicznych do pobrania, 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 w zakresie dzieł
sztuki świadczone przez galerie sztuki, Usługi handlu detalicznego w zakresie wyrobów piekarniczych, Usługi handlu
hurtowego w zakresie preparatów farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz materiałów medycznych,
Usługi komunikacji korporacyjnej, Usługi lobbingu handlowego, Usługi marketingowe, Usługi menedżerskie dla sportowców, Usługi modelek i modeli do celów reklamowych lub
promocji sprzedaży, Usługi pośrednictwa biznesowego dotyczące kontaktowania ze sobą potencjalnych inwestorów
prywatnych z przedsiębiorcami potrzebującymi finansowania, Usługi pośrednictwa w handlu, Usługi pośrednictwa
w zakresie nabywania usług telekomunikacyjnych dla osób
trzecich, Usługi prenumeraty gazet dla osób trzecich, Usługi
przeglądu prasy, Usługi przypominania o spotkaniach [prace
biurowe], Usługi public relations, Usługi relacji z mediami,
Usługi sekretarskie, Usługi umawiania spotkań [prace biurowe], Usługi w zakresie nabywania dla osób trzecich [zakupy
produktów i usług dla innych przedsiębiorstw], Usługi w zakresie opracowania graficznego do celów reklamowych,
Usługi w zakresie porównywania cen, Usługi w zakresie wywiadu konkurencyjnego, Usługi w zakresie wywiadu rynkowego, Usługi wypełniania zeznań podatkowych, Usługi
związane z listami prezentów, Usługi związane z przenoszeniem przedsiębiorstw, Wsparcie administracyjne w zakresie
odpowiedzi na ogłoszenia przetargowe, Wynajem fotokopiarek, Wynajmowanie przestrzeni reklamowej, Wynajmowanie urządzeń i wyposażenia biurowego, Wypożyczanie
materiałów reklamowych, Wypożyczanie stoisk handlowych,
Wypożyczanie wyposażenia biurowego w obiektach do co-workingu, Wystawy w celach handlowych lub reklamowych, Wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych
dla osób trzecich, Zapewnianie platformy internetowej dla
nabywców i sprzedawców towarów i usług, Zapewnianie
rankingów użytkowników w celach handlowych lub reklamowych, Zapewnianie recenzji użytkowników w celach handlowych lub reklamowych, 36 Administrowanie domami
czynszowymi, Agencje kredytowe, Agencje nieruchomości,
Analizy finansowe, Bankowość hipoteczna, Bankowość online, Crowdfunding, Depozyty kosztowności, Doradztwo
w sprawach finansowych, Doradztwo w sprawach ubezpieczeniowych, Doradztwo w zakresie długów, Dzierżawa gospodarstw rolnych, Emisja bonów wartościowych, Emisja
czeków podróżnych, Emisja kart kredytowych, Faktoring, Finansowa wycena drewna na pniu, Finansowe izby rozrachunkowe, Firmy windykacyjne, Fundusze inwestycyjne
wzajemne, Gwarantowanie ubezpieczeń na życie, Handel
walutami i wymiana walut, Informacja o ubezpieczeniach,
Informacje finansowe, Inwestycje finansowe, Inwestycje ka-
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pitałowe, Leasing finansowy, Maklerstwo, Notowania giełdowe, Ocena finansowa aktywów własności intelektualnej,
Ocena finansowa kosztów rozwoju w odniesieniu do przemysłu naftowego, gazowego i wydobywczego, Opracowywanie kosztorysów do celów wyceny kosztów, Organizacja
zbiórek pieniężnych, Organizowanie finansowania projektów
budowlanych, Organizowanie wynajmu nieruchomości, Pobieranie czynszu, Pośrednictwo giełdowe [akcje i obligacje],
Pośrednictwo ubezpieczeniowe, Pośrednictwo w obrocie
akcjami i obligacjami, Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, Pośrednictwo w zakresie pozwoleń na emisję dwutlenku węgla, Powiernictwo, Pożyczanie pod zastaw, Pożyczki [finansowanie], Pożyczki ratalne, Przetwarzanie płatności
dokonanych za pomocą kart debetowych, Przetwarzanie
płatności dokonanych za pomocą kart kredytowych, Sponsorowanie finansowe, Szacowanie kosztów naprawy [wycena finansowa], Transakcje finansowe, Transfer elektroniczny
środków pieniężnych, Transfery elektroniczne wirtualnych
walut, Udostępnianie informacji finansowych za pośrednictwem strony internetowej, Udzielanie rabatów w uczestniczących obiektach innych osób poprzez wykorzystanie karty
członkowskiej, Usługi aktuarialne, Usługi badań dotyczących
finansów, Usługi banków oszczędnościowych, Usługi depozytów sejfowych, Usługi dotyczące maklerstwa giełdowego,
Usługi finansowania, Usługi funduszy zapomogowych, Usługi gwarancyjne, Usługi gwarantowania ubezpieczeń morskich, Usługi gwarantowania ubezpieczeń od pożarów, Usługi gwarantowania ubezpieczeń od wypadków, Usługi gwarantowania ubezpieczeń zdrowotnych, Usługi likwidacji
przedsiębiorstw, finansowe, Usługi portfela elektronicznego
(usługi w zakresie płatności), Usługi pośrednictwa finansowego w zakresie ceł, Usługi ubezpieczeniowe, Usługi w zakresie świadczeń emerytalnych, Usługi związane z majątkiem nieruchomym, Weryfikacja czeków, Wycena antyków,
Wycena biżuterii, Wycena dzieł sztuki, Wycena finansowa
[ubezpieczenia, bankowość, nieruchomości], Wycena finansowa wełny, Wycena nieruchomości, Wycena zbiorów numizmatycznych, Wycena znaczków, Wyceny finansowe
w związku z odpowiedzią na ogłoszenia przetargowe, Wyceny fiskalne, Wymiana finansowa waluty wirtualnej, Wynajem
biur do coworkingu, Wynajem mieszkań, Wynajem powierzchni biurowej, Wynajem zakwaterowania [mieszkania],
Zarządzanie finansami, Zarządzanie finansowe płatnościami
z tytułu refundacji w imieniu osób trzecich, Zarządzanie nieruchomością, Zbiórki funduszy na cele dobroczynne.
542168
(220) 2022 04 20
LEŚNA OAZA ALTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Osielsko
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LEŚNA OAZA
(210)
(731)

Nr ZT25/2022

(531) 27.05.01, 29.01.14, 02.09.17, 05.01.16
(510), (511) 43 Hotele, hostele i pensjonaty, zakwaterowanie
wakacyjne i turystyczne, Usługi hotelowe, Ośrodki wypoczynkowe, Pensjonaty, domy turystyczne, Restauracje, bary,
Pizzerie, Puby, Stołówki, Kawiarnie, Herbaciarnie, Bary szybkiej obsługi [snack-bar], Usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, Dokonywanie rezerwacji restauracji i posiłków, Obsługa
gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, Usługi cateringowe w zakresie zaopatrzenia w żywność, Usługi w zakresie sprzedaży posiłków na wynos, Usługi
w zakresie żywności i napojów na wynos, Usługi restauracji
sprzedających posiłki na wynos, Usługi barów typu fast-food
na wynos, Usługi informacji, doradztwa i rezerwacji w zakresie dostarczania żywności i napojów, Udzielanie informacji
dotyczących restauracji, Udzielanie informacji w zakresie
barów, Udostępnianie opinii na temat restauracji i barów,
Przygotowywanie żywności dla innych na zasadzie zlecania
na zewnątrz, Kontraktowe usługi w zakresie żywności.
542190
(220) 2022 04 21
PYPNO WOJCIECH, KOZŁOWSKI PIOTR, SURDYKA
GRZEGORZ SISOFT SPÓŁKA CYWILNA, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SiSOFT CYBERSECURITY CONSULTING

(210)
(731)

(531) 27.05.05, 27.05.17, 26.11.01, 26.11.07
(510), (511) 9 Urządzenia do kontroli bezpieczeństwa,
Oprogramowanie do zapewnienia bezpieczeństwa poczty
elektronicznej, Tokeny bezpieczeństwa, urządzenia szyfrujące, Urządzenia ostrzegawcze do celów bezpieczeństwa,
Alarmowe systemy bezpieczeństwa, inne niż do pojazdów,
35 Doradztwo związane z audytem, Pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, Zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, 42 Doradztwo techniczne
dotyczące bezpieczeństwa, Profesjonalne doradztwo
dotyczące bezpieczeństwa komputerowego, Doradztwo
w dziedzinie bezpieczeństwa internetowego, Doradztwo
w dziedzinie bezpieczeństwa danych, Doradztwo w zakresie bezpieczeństwa sieci telekomunikacyjnych, Usługi w zakresie testów bezpieczeństwa technologicznego,
Monitorowanie systemów komputerowych do celów bezpieczeństwa, Usługi w zakresie monitorowania systemów
bezpieczeństwa komputerowego, Usługi uwierzytelniania
w zakresie bezpieczeństwa komputerowego, Projektowanie i opracowywanie systemów bezpieczeństwa danych
elektronicznych, Usługi programowania komputerowego
w zakresie bezpieczeństwa danych elektronicznych, Usługi
bezpieczeństwa komputerowego w postaci administrowania certyfikatami cyfrowymi, Udostępnianie programów
bezpieczeństwa komputerowego w zakresie zarządzania ryzykiem, Analizowanie zagrożeń dla bezpieczeństwa
komputerowego w celu ochrony danych, Utrzymanie
oprogramowania komputerowego dotyczące bezpieczeństwa komputerowego oraz ochraniające komputer przed
zagrożeniami, Projektowanie, opracowywanie i programowanie oprogramowania komputerowego, Programowanie
komputerów, Programowanie elektronicznych systemów
kontroli, Programowanie sprzętu do przetwarzania danych,
Programowanie programów do przetwarzania danych,
Programowanie oprogramowania do elektronicznego
przetwarzania danych, Programowanie oprogramowania
do zarządzania bazami danych, Programowanie kompute-

Nr ZT25/2022
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rowe do przetwarzania danych, Programowanie komputerów i konserwacja programów komputerowych, Programowanie programów zabezpieczających przed zagrożeniami
internetowymi, Usługi programowania komputerowego
do magazynowania danych, Doradztwo techniczne związane z programowaniem komputerów, Usługi w zakresie
projektowania i programowania komputerów, Programowanie oprogramowania do importowania danych i zarządzania nimi, 45 Usługi informacyjne w zakresie bezpieczeństwa, Usługi doradcze w odniesieniu do bezpieczeństwa,
Wynajem urządzeń systemu bezpieczeństwa, Usługi elektronicznego monitorowania w celach bezpieczeństwa,
Usługi doradztwa w dziedzinie potrzeb w zakresie bezpieczeństwa przedsiębiorstw handlowych i przemysłowych,
Audyty zgodności z przepisami.
(210)
(731)
(540)
(540)
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(531) 02.03.04, 05.13.01, 11.03.01, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 33 Napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa).
(210)
(731)
(540)
(540)

542218
(220) 2022 04 21
GĄSIOROWSKI MIROSŁAW FIRMA SOLO, Zakopane
(znak słowno-graficzny)
GÓRALSKA

542216
(220) 2022 04 21
GĄSIOROWSKI MIROSŁAW FIRMA SOLO, Zakopane
(znak słowno-graficzny)
GAŹDZINA

(531) 25.01.25, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 33 Napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa).
(210) 542232
(220) 2022 04 21
(731) TELE-FONIKA KABLE SPÓŁKA AKCYJNA, Myślenice
(540) (znak słowny)
(540) TFPowerPack
(510), (511) 9 Urządzenia do magazynowania energii elektrycznej, Aparatura i urządzenia do gromadzenia i przechowywania energii elektrycznej, Banki energii, Superkondensatory do magazynowania energii, Ultrakondensatory
do magazynowania energii, 39 Magazynowanie energii
elektrycznej.
(531) 27.05.01, 29.01.15, 05.07.09, 06.01.99, 25.01.25
(510), (511) 33 Napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa).
(210)
(731)
(540)
(540)

542217
(220) 2022 04 21
GĄSIOROWSKI MIROSŁAW FIRMA SOLO, Zakopane
(znak słowno-graficzny)
GÓRALECZKA Zakopiańska Góraleczka stworzona
z pasji do natury oraz tradycji. Skomponowana
z najwyższej jakości polskich produktów oraz
krystalicznie czystej wody.

542247
(220) 2022 04 21
MAJEWSKI DANIEL DM PROMOTION, Wrocław;
SFD SPÓŁKA AKCYJNA, Opole
(540) (znak słowny)
(540) ALLDEYNN CALMROSE
(510), (511) 5 Mineralne suplementy diety, Mineralne suplementy diety dla ludzi, Mineralne suplementy odżywcze, Odżywcze suplementy diety, Preparaty witaminowe w postaci
suplementów diety, Suplementy dietetyczne i odżywcze,
Suplementy diety, Suplementy diety dla ludzi, Suplementy
diety dla osób ze specjalnymi wymaganiami dietetycznymi, Suplementy diety dla sportowców, Suplementy diety
do użytku dietetycznego, Suplementy diety i preparaty dietetyczne, Suplementy diety o działaniu kosmetycznym, Suplementy diety składające się z aminokwasów, Suplementy
diety składające się z witamin, Suplementy diety składające
się z pierwiastków śladowych, Suplementy diety sporządzone głównie z minerałów, Suplementy diety sporządzone
głównie z witamin, Suplementy diety zawierające enzymy,
Suplementy mineralne do żywności, Suplementy ziołowe,
Suplementy żywnościowe, Zdrowotne suplementy diety
sporządzone głównie z minerałów, Ziołowe suplementy
diety dla osób o szczególnych wymaganiach dietetycznych,
Mieszane preparaty witaminowe, Preparaty witaminowe,
Preparaty witaminowe i mineralne, Preparaty wzbogacające
organizm w niezbędne witaminy i mikroelementy, Witaminy
i preparaty witaminowe, Dietetyczne dodatki do żywności,
(210)
(731)

32
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Preparaty dietetyczne i odżywcze, Dodatki witaminowe
i mineralne, Dodatki witaminowe, Spraye do jamy ustnej
do użytku medycznego, Spraye ziołowe do celów medycznych, Preparaty farmaceutyczne działające na ośrodkowy
układ nerwowy, Preparaty farmaceutyczne do zapobiegania chorobom i zaburzeniom układu nerwowego, Konopie
indyjskie do celów medycznych, Terpentyna do celów farmaceutycznych, Suplementy odżywcze w płynie, Ekstrakty
roślinne i ziołowe do celów leczniczych, Ekstrakty ziołowe
do celów medycznych, Lecznicze wyciągi ziołowe do celów
medycznych, Mieszanki ziołowe do użytku medycznego,
Preparaty ziołowe do celów medycznych, Suplementy ziołowe w płynie, Ziołowe dodatki dietetyczne dla osób ze specjalnymi wymaganiami dietetycznymi, Ekstrakty roślinne
do celów farmaceutycznych.
(551) wspólne prawo ochronne
542248
(220) 2022 04 21
MAJEWSKI DANIEL DM PROMOTION, Wrocław;
SFD SPÓŁKA AKCYJNA, Opole
(540) (znak słowny)
(540) ALLDEYNN CRAZYROSE
(510), (511) 5 Mineralne suplementy diety, Mineralne suplementy diety dla ludzi, Mineralne suplementy odżywcze, Odżywcze suplementy diety, Preparaty witaminowe w postaci
suplementów diety, Suplementy dietetyczne i odżywcze, Suplementy diety, Suplementy diety dla ludzi, Suplementy diety dla osób ze specjalnymi wymaganiami dietetycznymi, Suplementy diety dla sportowców, Suplementy diety do użytku dietetycznego, Suplementy diety i preparaty dietetyczne,
Suplementy diety składające się z aminokwasów, Suplementy diety składające się z witamin, Suplementy diety składające się z pierwiastków śladowych, Suplementy diety sporządzone głównie z minerałów, Suplementy diety sporządzone
głównie z witamin, Suplementy diety zawierające enzymy,
Suplementy mineralne do żywności, Suplementy żywnościowe, Zdrowotne suplementy diety sporządzone głównie
z minerałów, Ziołowe suplementy diety dla osób o szczególnych wymaganiach dietetycznych, Mieszane preparaty
witaminowe, Preparaty witaminowe, Preparaty witaminowe
i mineralne, Preparaty wzbogacające organizm w niezbędne
witaminy i mikroelementy, Witaminy i preparaty witaminowe, Dietetyczne dodatki do żywności, Preparaty dietetyczne i odżywcze, Dodatki witaminowe i mineralne, Dodatki
witaminowe, Suplementy odżywcze w płynie, Dietetyczne
napoje przystosowane do celów medycznych, Napoje witaminizowane, Napoje z dodatkami dietetycznymi, 32 Napoje energetyzujące, Napoje energetyzujące [nie do celów
medycznych], Napoje energetyzujące zawierające kofeinę,
Bezalkoholowe aromatyzowane napoje gazowane, Bezalkoholowe gazowane napoje na bazie soków owocowych, Bezalkoholowe napoje gazowane, Bezalkoholowe napoje niskokaloryczne, Napoje bezalkoholowe, Napoje bezalkoholowe
o podwyższonej zawartości witamin, Napoje bezalkoholowe
o smaku owocowym, Napoje bezalkoholowe wzbogacone
witaminami i solami mineralnymi, Napoje bezalkoholowe
zawierające soki owocowe, Napoje dla sportowców, Napoje
dla sportowców zawierające elektrolity, Napoje izotoniczne,
Napoje izotoniczne [nie do celów medycznych], Napoje zawierające witaminy.
(551) wspólne prawo ochronne
(210)
(731)

(210)
(731)

542249
(220) 2022 04 21
MAJEWSKI DANIEL DM PROMOTION, Wrocław;
SFD SPÓŁKA AKCYJNA, Opole

Nr ZT25/2022

(540) (znak słowny)
(540) ALLDEYNN VEGEROSE
(510), (511) 5 Mineralne suplementy diety, Mineralne suplementy diety dla ludzi, Mineralne suplementy odżywcze, Odżywcze suplementy diety, Preparaty witaminowe w postaci
suplementów diety, Suplementy dietetyczne i odżywcze,
Suplementy diety, Suplementy diety dla ludzi, Suplementy
diety dla osób ze specjalnymi wymaganiami dietetycznymi, Suplementy diety dla sportowców, Suplementy diety
do użytku dietetycznego, Suplementy diety i preparaty dietetyczne, Suplementy diety składające się z aminokwasów,
Suplementy diety składające się z witamin, Suplementy diety
składające się z pierwiastków śladowych, Suplementy diety
sporządzone głównie z minerałów, Suplementy diety sporządzone głównie z witamin, Suplementy diety zawierające
enzymy, Suplementy mineralne do żywności, Suplementy
żywnościowe, Zdrowotne suplementy diety sporządzone
głównie z minerałów, Ziołowe suplementy diety dla osób
o szczególnych wymaganiach dietetycznych, Mieszane
preparaty witaminowe, Preparaty witaminowe, Preparaty
witaminowe i mineralne, Preparaty wzbogacające organizm
w niezbędne witaminy i mikroelementy, Witaminy i preparaty witaminowe, Dietetyczne dodatki do żywności, Preparaty
dietetyczne i odżywcze, Dodatki witaminowe i mineralne,
Dodatki witaminowe, Suplementy odżywcze w płynie, Dietetyczne napoje przystosowane do celów medycznych, Napoje witaminizowane, Napoje z dodatkami dietetycznymi,
Białkowe suplementy diety, Suplementy diety o działaniu
kosmetycznym, Suplementy diety poprawiające kondycję
i wytrzymałość, Suplementy diety z białek serwatkowych,
Suplementy diety z białkiem sojowym, Suplementy diety
zawierające białko, Suplementy prebiotyczne, Suplementy
żywnościowe w postaci proszku, Koktajle białkowe, Błonnik
pokarmowy, Błonnik pokarmowy do wspomagania trawienia, Mielone siemię lniane do użytku jako suplement diety,
Suplementy diety zawierające siemię lniane, Probiotyki (suplementy), Preparaty probiotyczne do celów medycznych
pomagające w utrzymaniu naturalnej równowagi flory
w układzie trawiennym, Konopie indyjskie do celów medycznych, Przeciwutleniacze do użytku dietetycznego, Mieszanki do picia w proszku z dodatkami odżywczymi, Mieszanki
do picia w proszku będące suplementami diety o smaku
owocowym, Odżywcze mieszanki do picia do stosowania
jako zamienniki posiłków, Proszki jako zamienniki posiłków.
(551) wspólne prawo ochronne
(210)
(731)
(540)
(540)

542262
(220) 2022 04 21
PRECZ AGNIESZKA, Ostrów Wielkopolski
(znak słowno-graficzny)
AVALON MEDICAL BEAUTY

Nr ZT25/2022
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(531) 26.04.07, 26.04.11, 26.04.18, 27.05.01, 27.05.11, 29.01.14
(510), (511) 41 Szkolenia edukacyjne, Szkolenia personelu,
Szkolenia w dziedzinie medycyny, Szkolenia w zakresie pielęgnacji urody, Szkolenia w zakresie zabiegów medycznych,
rehabilitacyjnych, kosmetycznych i odnowy biologicznej,
Szkolenia w zakresie kosmetyki pielęgnacyjnej twarzy
i ciała, makijażu, Szkolenia w zakresie zabiegów pielęgnacyjnych i kosmetycznych włosów i skóry głowy, Szkolenia
w zakresie dermatologii estetycznej i leczniczej, Szkolenia
w zakresie pielęgnacji dłoni i stóp, pedicure i manicure, epilacji i depilacji, 44 Usługi kosmetyczne, Salony piękności,
Usługi w zakresie kosmetyki pielęgnacyjnej twarzy i ciała, makijażu, Usługi w zakresie zabiegów pielęgnacyjnych
i kosmetycznych włosów i skóry głowy, Usługi w zakresie
dermatologii estetycznej i leczniczej, peeling twarzy i ciała,
Udzielanie porad z zakresu kosmetyki, porady dietetyczne,
Usługi pielęgnacji dłoni i stóp, Pedicure i manicure, Epilacja, Depilacja, Usługi rehabilitacyjne, fizykoterapii, masażu,
okładów, solarium, sauna, Terapia, aromatoterapia, fizjoterapia, rehabilitacja, Porady w zakresie rehabilitacji, fizjoterapii
i fizykoterapii, Porady z zakresu dietetyki, Usługi w zakresie
ustalania programu fizykoterapii, Usługi w zakresie planowania rehabilitacji,, Usługi w zakresie planowania rehabilitacji połączonej z zażywaniem środków dietetycznych
i/lub wzmacniających, Usługi medyczne, doraźna pomoc
medyczna, kliniki medyczne, Usługi lekarskie, usługi w zakresie prowadzenia specjalistycznych przychodni lekarskich
różnych, Specjalności, doradztwo w zakresie profilaktyki
zdrowotnej, Usługi ortopedyczne i chirurgiczne, Usługi pracowni analitycznej i diagnostycznej, diagnostyka laboratoryjna, usługi pracowni RTG, Usługi stomatologiczne, protetyka stomatologiczna, Usługi otolaryngologiczne, protetyka słuchu, Usługi pielęgniarskie, opieka zdrowotna, opieka
pielęgniarska.
542271
(220) 2022 04 21
60 ZIAREN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 60 ziaren
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jaśminowa, Herbata miętowa, Herbata mrożona, Mieszanki
kawy i cykorii, Mieszanki wyciągów z kawy słodowej i kawy,
Mate [herbata], Yerba mate, Nielecznicza herbata sypka,
Herbata earl grey, Herbata w torebkach, Biała herbata, Artykuły żywnościowe zawierające czekoladę (jako podstawowy składnik), 35 Usługi sprzedaży detalicznej w związku
z kawą, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z kawą, Usługi
sprzedaży detalicznej w związku z herbatą, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z herbatą, Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w zakresie następujących towarów: filtry
[dripy] nieelektryczne do parzenia kawy, filtry do herbaty,
młynki do kawy, mieszadełka do kawy, kubki do kawy, filiżanki do kawy, miarki do kawy, dzbanki do kawy, ekspresy
do kawy, spieniacze mleka do kawy, serwisy do kawy [zastawa stołowa], nieelektryczne zaparzacze do kawy z tłokiem,
zestawy filiżanek do kawy składające się z małych filiżanek
i spodków, 40 Mielenie kawy, Palenie i przetwarzanie kawy,
43 Usługi kawiarni.
542275
(220) 2022 04 21
60 ZIAREN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 60 ziaren
(210)
(731)

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 27.05.25, 27.07.01, 27.07.25
(510), (511) 30 Kawa, Kawa mielona, Kawa w postaci całych
ziaren, Mieszanki kawowe, Palone ziarna kawy, Ziarna kawy,
Mielone ziarna kawy, Przetworzone ziarna, Torebki z kawą,
Mieszanki kawowe, Kawa aromatyzowana, Gotowe napoje
kawowe, Mieszanki wyciągów z kawy słodowej i kawy, Ziarna kawy powlekane cukrem, Aromaty kawowe, Czekolada,
Ekstrakty z kawy, Esencje kawowe, Koncentraty kawy, Wyroby cukiernicze, Wyroby piekarnicze, Ciastka, Ciastka migdałowe, Babeczki, Ciasteczka, Herbata, Herbata czarna, Herbata zielona, Herbata owocowa, inna niż do celów medycznych, Herbata do zaparzania, Gorąca czekolada, Herbata

(531)

26.04.17, 26.04.18, 27.05.01, 27.05.25, 27.07.01, 27.07.25,
29.01.12
(510), (511) 30 Kawa, Kawa mielona, Kawa w postaci całych
ziaren, Mieszanki kawowe, Palone ziarna kawy, Ziarna kawy,
Mielone ziarna kawy, Przetworzone ziarna, Torebki z kawą,
Mieszanki kawowe, Kawa aromatyzowana, Gotowe napoje
kawowe, Mieszanki wyciągów z kawy słodowej i kawy, Ziarna kawy powlekane cukrem, Aromaty kawowe, Czekolada,
Ekstrakty z kawy, Esencje kawowe, Koncentraty kawy, Wyroby cukiernicze, Wyroby piekarnicze, Ciastka, Ciastka migdałowe, Babeczki, Ciasteczka, Herbata, Herbata czarna, Herbata zielona, Herbata owocowa, inna niż do celów medycznych, Herbata do zaparzania, Gorąca czekolada, Herbata
jaśminowa, Herbata miętowa, Herbata mrożona, Mieszanki
kawy i cykorii, Mieszanki wyciągów z kawy słodowej i kawy,
Mate [herbata], Yerba mate, Nielecznicza herbata sypka,
Herbata earl grey, Herbata w torebkach, Biała herbata, Artykuły żywnościowe zawierające czekoladę (jako podstawowy składnik), 35 Usługi sprzedaży detalicznej w związku
z kawą, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z kawą, Usługi
sprzedaży detalicznej w związku z herbatą, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z herbatą, Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w zakresie następujących towarów: filtry
[dripy] nieelektryczne do parzenia kawy, filtry do herbaty,
młynki do kawy, mieszadełka do kawy, kubki do kawy, filiżanki do kawy, miarki do kawy, dzbanki do kawy, ekspresy
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do kawy, spieniacze mleka do kawy, serwisy do kawy [zastawa stołowa], nieelektryczne zaparzacze do kawy z tłokiem,
zestawy filiżanek do kawy składające się z małych filiżanek
i spodków, 40 Mielenie kawy, Palenie i przetwarzanie kawy,
43 Usługi kawiarni.

Nr ZT25/2022

(540) EDYCJA LIMITOWANA Delecta SMAK MORELA
GRUSZKA JABŁKO GALARETKA INTENSYWNY KOLOR
SMAKI LATA

542280
(220) 2022 04 21
60 ZIAREN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 60 ziaren

(210)
(731)

(531)

(531) 27.05.01, 27.05.25, 27.07.01, 27.07.25
(510), (511) 30 Kawa, Kawa mielona, Kawa w postaci całych
ziaren, Mieszanki kawowe, Palone ziarna kawy, Ziarna kawy,
Mielone ziarna kawy, Przetworzone ziarna, Torebki z kawą,
Mieszanki kawowe, Kawa aromatyzowana, Gotowe napoje
kawowe, Mieszanki wyciągów z kawy słodowej i kawy, Ziarna
kawy powlekane cukrem, Aromaty kawowe, Czekolada, Ekstrakty z kawy, Esencje kawowe, Koncentraty kawy, Wyroby
cukiernicze, Wyroby piekarnicze, Ciastka, Ciastka migdałowe,
Babeczki, Ciasteczka, Herbata, Herbata czarna, Herbata zielona, Herbata owocowa (inna niż do celów medycznych), Herbata do zaparzania, Gorąca czekolada, Herbata jaśminowa,
Herbata miętowa, Herbata mrożona, Mieszanki kawy i cykorii,
Mieszanki wyciągów z kawy słodowej i kawy, Mate [herbata],
Yerba mate, Herbata sypka (nielecznicza -), Herbata earl grey,
Herbata w torebkach, Biała herbata, Artykuły żywnościowe
zawierające czekoladę (jako podstawowy składnik), 35 Usługi sprzedaży detalicznej w związku z kawą, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z kawą, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z herbatą, Usługi sprzedaży hurtowej w związku
z herbatą, Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w zakresie
następujących towarów: filtry [dripy] nieelektryczne do parzenia kawy, filtry do herbaty, młynki do kawy, mieszadełka
do kawy, kubki do kawy, filiżanki do kawy, miarki do kawy,
dzbanki do kawy, ekspresy do kawy, spieniacze mleka
do kawy, serwisy do kawy [zastawa stołowa], nieelektryczne zaparzacze do kawy z tłokiem, zestawy filiżanek do kawy
składające się z małych filiżanek i spodków, 40 Mielenie kawy,
Palenie i przetwarzanie kawy, 43 Usługi kawiarni.

27.05.01, 29.01.15, 25.05.01, 25.07.25, 05.03.20, 26.04.02,
26.04.06, 26.04.22, 26.01.02, 26.01.16, 26.01.18,
05.05.20, 05.07.14, 05.07.13, 05.07.15, 05.07.22, 25.01.19,
11.01.01, 11.01.02, 11.03.02, 11.03.05
(510), (511) 29 Desery owocowe, Galareta, Galaretki, Galaretki owocowe, Galaretki owocowe do smarowania, Kompozycje owoców przetworzonych, Koncentraty na bazie owoców
przeznaczone do gotowania, Proszki owocowe, Przekąski
na bazie owoców, Przekąski z owoców, 30 Gotowe desery
w formie galaretki, Nielecznicze wyroby cukiernicze w formie galaretki. Owocowe galaretki jako słodycze, Wyroby cukiernicze zawierające galaretkę.
542397
(220) 2022 04 26
E-REMEDIUM SKLEP INTERNETOWY SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Dęba
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OXYvit
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 27.05.17, 29.01.13
(510), (511) 5 Suplementy diety i preparaty dietetyczne.
(210)
(731)
(540)
(540)

542420
(220) 2022 04 26
BRYCHCY LUCJAN, Świętochłowice
(znak słowno-graficzny)
RCU UBEZPIECZENIA

542367
(220) 2022 04 25
GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice
(540) (znak słowny)
(540) Pasta Station
(510), (511) 7 Automaty do sprzedaży, Dystrybutory automatyczne, Automaty do ponownego napełniania, Automaty typu
refill, Automaty do ponownego uzupełniania, Refillomaty.

(531) 27.05.01, 27.05.17, 29.01.12
(510), (511) 36 Usługi, doradztwo i pośrednictwo finansowe,
Usługi, doradztwo i pośrednictwo ubezpieczeniowe.

(210) 542382
(220) 2022 04 25
(731) BAKALLAND SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)

(210) 542421
(220) 2022 04 26
(731) BRYCHCY LUCJAN, Świętochłowice
(540) (znak słowno-graficzny)

(210)
(731)

Nr ZT25/2022
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(540) rcuwakacjepl

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 39 Usługi biura turystycznego oraz usługi turystyczne w zakresie organizacji transportu, wycieczek, wypoczynku i rekreacji (za wyjątkiem rezerwacji miejsc w hotelach
i pensjonatach), Usługi pośrednictwa w sprzedaży wycieczek, Rezerwacja biletów i rezerwacja miejsc na podróż.
(210)
(731)
(540)
(540)

542464
(220) 2022 04 26
STANISZEWSKI WALDEMAR OMEGA, Izabelin
(znak słowno-graficzny)
the Kong JAKOŚĆ PREMIUM

(531) 27.05.01, 29.01.15, 24.09.07
(510), (511) 16 Papier higieniczny, Ręczniki papierowe, Chusteczki higieniczne.
542626
(220) 2022 04 29
ELEKTROEKO ORGANIZACJA ODZYSKU SPRZĘTU
ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO SPÓŁKA
AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) E EkoMaster

(210)
(731)

trycznego, a także pomoc w zakresie takiego zarządzania,
pokazy sprzętu elektronicznego lub elektrycznego, pomoc
w zakresie działalności gospodarczej polegającej na zbiórkach, przetwarzaniu, odzyskiwaniu, sprzedawaniu zużytego
lub nowego sprzętu elektronicznego albo elektrycznego,
36 Organizowanie funduszy na zbieranie, przetwarzanie,
procesy odzysku, unieszkodliwianie, niszczenie zużytego
sprzętu elektrycznego i elektronicznego, usługi i czynności
finansowe, udzielanie kredytów, pożyczek, dotacji, wsparcia finansowego, transakcje finansowe, analizy finansowe,
41 Edukacja, nauczanie, kształcenie praktyczne, organizowanie i prowadzenie wykładów, konferencji, kongresów,
zjazdów, seminariów, sympozjów, szkoleń w zakresie ekologii, administrowania oraz gospodarowania odpadami,
w tym zużytym sprzętem elektronicznym i elektrycznym,
publikowanie, w szczególności elektroniczne i na papierze
raportów, analiz, ewidencji, książek, a także innych wydawnictw lub tekstów, organizowanie wystaw edukacyjnych,
w szczególności z zakresu ekologii oraz odzysku zużytego
sprzętu elektronicznego i elektrycznego, 42 Doradztwo
w zakresie ochrony środowiska, tworzenie lub wdrażanie
oprogramowania albo sprzętu komputerowego, konstruowanie i projektowanie urządzeń oraz instalacji służących
do zbiórki, składowania, przetwarzania, segregowania i odzyskiwania zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego, usługi certyfikacji, testowania oraz akredytacji w zakresie
produkcji, wprowadzania do obrotu i przetwarzania sprzętu
elektrycznego i elektronicznego, a także w zakresie działalności ekologicznej, 45 Administrowanie własnością intelektualną, udzielanie i nabywanie licencji i innych upoważnień
w zakresie praw własności intelektualnej, w tym handlowej
i przemysłowej, udzielanie licencji na korzystanie ze wspólnych znaków towarowych gwarancyjnych i innych oznaczeń
potwierdzających określone cechy towarów lub usług albo
podmiotów, doradztwo w zakresie własności intelektualnej.
542636
(220) 2022 04 29
PROLEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Oh!Drop!
(510), (511) 3 Olejki eteryczne, Cytrynowe olejki eteryczne,
Olejki eteryczne cytrynowe, Terpeny [olejki eteryczne], Emulgowane olejki eteryczne, Aromaty [olejki eteryczne], Roślinne olejki eteryczne, Zmieszane olejki eteryczne, Naturalne
olejki eteryczne, Aromatyczne olejki eteryczne, Kocanka
[olejki eteryczne], Olejki eteryczne z cytryny, Esencje i olejki eteryczne, Aromaty do napojów [olejki eteryczne], Olejki
eteryczne o zastosowaniu kosmetycznym, Olejki eteryczne
do użytku osobistego, Olejki eteryczne z drzewa cedrowego, Aromaty do żywności [olejki eteryczne], Olejki eteryczne
na kojenie nerwów, Olejki eteryczne do pielęgnacji skóry,
Olejki eteryczne z drzewa sandałowego, Olejki eteryczne
do użytku przemysłowego, Olejki eteryczne do stosowania
w aromaterapii, Olejki eteryczne jako zapachy do prania,
Olejki eteryczne do użytku w odświeżaczach powietrza,
Olejki eteryczne do użytku w gospodarstwie domowym,
Olejki eteryczne do użytku w procesach produkcyjnych,
Olejki eteryczne do stosowania w wytwarzaniu roztworu inhalacyjnego, Olejki eteryczne do użytku w produkcji
wyrobów zapachowych, Eyelinery [kosmetyki], Kosmetyki
funkcjonalne, Kosmetyki naturalne, Kosmetyki organiczne,
Kosmetyki nielecznicze, Kosmetyki i preparaty kosmetyczne,
Maski kosmetyczne, Kosmetyki, Perfumy, Ekstrakty perfum,
Kremy perfumowane, Krem przeciwzmarszczkowy, Krem bazowy, Kremy ochronne, Kremy odżywcze, Kremy samoopa(210)
(731)

(531) 26.01.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 16 Wydawnictwa, publikacje, książki, poradniki,
gazetki, dzienniki, serwisy prasowe, instrukcje, periodyki, prospekty, czasopisma, magazyny, raporty, kalendarze, ankiety-bez względu na rodzaj ich nośnika, a w szczególności elektroniczne i papierowe, 35 Badania rynku i opinii publicznej,
sondaże, ekspertyzy oraz prognozy rynkowe i ekonomiczne,
doradztwo i informacja w zakresie działalności gospodarczej,
czynności i funkcje biurowe, organizowanie wystaw handlowych, promocyjnych i reklamowych, doradztwo w sprawach
zarządzania personelem, dobór personelu, działalność polegająca na zaopatrywaniu osób trzecich w towary lub usługi,
analizy kosztów, reprezentacja interesów podmiotów zrzeszonych w organizacji pracodawców, wytwórców, producentów, usługodawców lub w innej organizacji o charakterze
gospodarczym lub zawodowym, zgrupowanie w celu sprzedaży klientom odpadów, złomu albo przedmiotów i materiałów powstałych wskutek odzysku sprzętu elektrycznego
lub elektronicznego, prowadzenie baz danych i ewidencji
dotyczących bezpośrednio lub pośrednio podmiotów zajmujących się zbieraniem, przetwarzaniem, odzyskiwaniem,
sprzedażą zużytego lub nowego sprzętu elektronicznego
albo elektrycznego, a także pozyskiwanie informacji w tym
zakresie, zarządzanie działalnością gospodarczą polegającą
na zbiórkach, przetwarzaniu, odzyskiwaniu, sprzedawaniu
zużytego lub nowego sprzętu elektronicznego albo elek-
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lające, Chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, Chusteczki nasączane preparatami kosmetycznymi, Kosmetyki
w formie olejków, Kosmetyki w gotowych zestawach, Krem
do skórek wokół paznokci, Lakier do celów kosmetycznych,
Maści do celów kosmetycznych, Nielecznicze balsamy, Nielecznicze kuracje do skóry głowy, Olejki do celów kosmetycznych, Olejki do masażu, Olejki do masażu, nielecznicze,
Olejki eteryczne o zastosowaniu kosmetycznym, Olejki i płyny do masażu, Olejki mineralne [kosmetyki], Olejki toaletowe,
Preparaty do pedicure, Preparaty higieniczne w postaci środków toaletowych, Preparaty kosmetyczne do odchudzania,
Preparaty kosmetyczne do twarzy, Preparaty kosmetyczne
do pielęgnacji ciała, Preparaty kosmetyczne o działaniu
wyszczuplającym, Preparaty kosmetyczne wspomagające
odchudzanie, Preparaty ścierne do ciała, Preparaty toaletowe, Olej kokosowy do celów kosmetycznych, Aromaty,
Aromaty do ciast jako olejki eteryczne, Olej rycynowy do celów kosmetycznych, Olejek golteriowy, Olejek jaśminowy,
Olejek lawendowy, Olejek miętowy surowy, Olejek migdałowy, Olejek różany, Olejek sosnowy, Olejki eteryczne, Olejki eteryczne cytrynowe, Olejki eteryczne cytrynowe, Olejki
eteryczne do stosowania w aromaterapii, Olejki eteryczne
do stosowania w wytwarzaniu roztworu inhalacyjnego, Olejki eteryczne do użytku w gospodarstwie domowym, Olejki
eteryczne do użytku w procesach produkcyjnych, Olejki eteryczne do użytku przemysłowego, Olejki eteryczne do użytku w produkcji wyrobów zapachowych, Olejki eteryczne
do użytku osobistego, Olejki eteryczne na kojenie nerwów,
Olejki eteryczne z cytryny, Olejki eteryczne z drzewa cedrowego, Olejki eteryczne z drzewa sandałowego, Olejki naturalne do celów kosmetycznych, Olejki nielecznicze, Olejki
perfumowane do produkcji preparatów kosmetycznych,
Olejki zapachowe, Woda kwiatowa, 35 Usługi sprzedaży detalicznej związane z olejkami eterycznymi, Usługi sprzedaży
detalicznej związane z cytrynowymi olejkami eterycznymi,
Usługi sprzedaży detalicznej związane z terpenami, Usługi
sprzedaży detalicznej związane z emulgowanymi olejkami
eterycznymi, Usługi sprzedaży detalicznej związane z aromatami, Usługi sprzedaży detalicznej związane z roślinnymi
olejkami eterycznymi, Usługi sprzedaży detalicznej związane
ze zmieszanymi olejkami eterycznymi, Usługi sprzedaży detalicznej związane z naturalnymi olejkami eterycznymi, Usługi sprzedaży detalicznej związane z aromatycznymi olejkami
eterycznymi, Usługi sprzedaży hurtowej związane z olejkami
eterycznymi, Usługi sprzedaży hurtowej związane z cytrynowymi olejkami eterycznymi, Usługi sprzedaży hurtowej
związane z terpenami, Usługi sprzedaży hurtowej związane
z emulgowanymi olejkami eterycznymi, Usługi sprzedaży
hurtowej związane z aromatami, Usługi sprzedaży hurtowej
związane z roślinnymi olejkami eterycznymi, Usługi sprzedaży hurtowej związane ze zmieszanymi olejkami eterycznymi,
Usługi sprzedaży hurtowej związane z naturalnymi olejkami
eterycznymi, Usługi sprzedaży hurtowej związane z aromatycznymi olejkami eterycznymi, Administrowanie sprzedażą,
Administrowanie sprawami przedsiębiorstwa, Administrowanie zawodami w celach reklamowych, Administrowanie
konkursami w celach reklamowych, Administrowanie odnoszące się do metod sprzedaży.
(210) 542669
(220) 2022 05 02
(731) TYBURCZY LESZEK, Szczecin
(540) (znak słowny)
(540) ELDACH
(510), (511) 35 Zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych
towarów w ofercie handlowej pozwalające nabywcy wygodnie je oglądać i kupować na zamówienie oraz w sklepach

Nr ZT25/2022

i hurtowniach zawierających artykuły motoryzacyjne, elektryczne, aparaty i urządzenia do mycia samochodów, urządzenia i systemy lakiernicze, elementy oświetleniowe, badania rynku i opinii publicznej, usługi marketingowe, pośrednictwo handlowe polegające na przefakturowaniu towarów, 36 Usługi pośrednictwa w handlu nieruchomościami,
37 Usługi remontowo-budowlane budynków mieszkalnych,
użyteczności publicznej, budynków i hal przemysłowych,
41 Informacja o imprezach rozrywkowych i rekreacyjnych,
organizacja i obsługa imprez kulturalnych, 44 Usługi w zakresie fizjoterapii, fizykoterapii, usługi medyczne w zakresie
leczenia ludzi.
(210)
(731)
(540)
(540)

542673
(220) 2022 05 04
PILARSKI PAWEŁ LOBO SERWIS, Huta
(znak słowno-graficzny)
LOBO SERWIS

(531) 26.04.01, 26.05.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 Biura pośrednictwa pracy, Outsourcing [doradztwo biznesowe], Tymczasowe wyznaczenie pracowników, Usługi w zakresie tymczasowego przydziału pracowników, Usługi w zakresie pracowników tymczasowych,
37 Usługi budowlane, Usługi budowlane i konstrukcyjne,
Malowanie, Malowanie budynków, Usługi malowania domów, Remont nieruchomości, Remontowanie budynków,
Budowa podłóg, Montaż podłóg laminowanych, Montaż
podłóg z imitacji drewna, Konserwacja i naprawa podłóg,
Układanie płytek podłogowych, Układanie pokryć podłogowych, Usługi w zakresie oczyszczania przez szorowanie,
Usługi w zakresie oczyszczania przez piaskowanie, Zabezpieczanie przed korozją, Usługi zabezpieczania przed korozją,
Budowa i konserwacja rurociągów, Budowa i naprawa magazynów, Budownictwo, Czyszczenie budynków od wewnątrz
i zewnątrz, Czyszczenie okien, Informacja o naprawach, Instalacja, konserwacja i naprawa maszyn, Izolowanie budynków, Konsultacje budowlane, Montaż drzwi i okien, Montaż
instalacji na placach budowy, Montaż rusztowań, Murarstwo,
Rozbiórka budynków, Szlifowanie papierem ściernym, Tapetowanie, Tynkowanie, Układanie kabli, Układanie sztucznej
nawierzchni, Usługi dekarskie, Usługi doradztwa budowlanego, Usługi elektryków, Usługi hydrauliczne, Usługi montowania związane z instalacją mebli, Uszczelnianie budynków,
Wynajem sprzętu budowlanego.
(210)
(731)
(540)
(540)

542698
(220) 2022 05 04
DOBNER KRZYSZTOF RAMOFAKTURA, Bielsko-Biała
(znak słowno-graficzny)
LOVE BELFORD Born in Beskidia

Nr ZT25/2022
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(531) 27.05.01
(510), (511) 9 Etui na okulary, Etui na okulary dziecięce, Etui
na okulary i okulary przeciwsłoneczne, Etui na okulary przeciwsłoneczne, Etui na okulary słoneczne, Futerały na okulary, Futerały na okulary słoneczne, Łańcuszki do okularów
i do okularów przeciwsłonecznych, Łańcuszki do okularów
przeciwsłonecznych, Modne okulary, Modne okulary przeciwsłoneczne, Oprawki do okularów, Oprawki do okularów
i okularów przeciwsłonecznych, Oprawki do okularów słonecznych, Oprawki do okularów wykonane z metalu, Oprawki do okularów wykonane z metalu lub metalu łączonego
z tworzywem sztucznym, Oprawki do okularów wykonane
z metalu i materiału syntetycznego, Oprawki okularów wykonane z połączenia metalu i tworzyw sztucznych, Oprawki
okularów wykonane z tworzyw sztucznych, Oprawki okularowe [puste], Paski do okularów przeciwsłonecznych, Sznureczki do okularów, Sznurki do okularów, Sznurki do okularów przeciwsłonecznych.
542709
(220) 2022 05 04
MARVIPOL ROTUNDA DYNASY SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) D

(210)
(731)

(531) 25.01.09, 27.05.01, 29.01.02
(510), (511) 16 Kalendarze, Ulotki, Katalogi, Informatory,
Prospekty, Czasopisma, Wydawnictwa periodyczne i nieperiodyczne, Dokumentacja projektowa: architektoniczna, budowlana, konstrukcyjna i instalacyjna na nośnikach papierowych, w tym na kalce technicznej, 35 Zgrupowanie na rzecz
osób trzecich następujących towarów: artykuły spożywcze,
gadżety reklamowe, magnetyczne i optyczne nośniki danych, płyty (dyski) z nagraniami, urządzenia do nagrywania,
transmisji, reprodukcji danych, dźwięku lub obrazu, urządzenia i przyrządy naukowe, elektryczne, optyczne, pomiarowe,
sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowania życia, do celów dydaktycznych, publikacje internetowe i elektroniczne, oprogramowanie komputerowe, nagrane oprogramowanie komputerowe, oprogramowanie komputerowe ściągalne, aplikacje mobilne, interfejsy komputerowe, gry komputerowe,
osprzęt komputerowy, akcesoria komputerowe, etui na okulary, futerały na przyrządy i aparaturę fotograficzną, wyroby
z papieru i tektury, mianowicie: aktówki jako artykuły biurowe, albumy do wklejania, almanachy jako roczniki, artykuły
biurowe (z wyjątkiem mebli), atlasy, biuletyny informacyjne,
bloki jako artykuły papiernicze, bloki do pisania, bloki rysunkowe, arkusze do pakowania z celulozy regenerowanej, drukowane rozkłady, etykiety nie z materiału tekstylnego, figurki
jako statuetki z papieru mâché, formularze jako blankiety, gazety, indeksy, skorowidze, kartki grające z życzeniami, kartki
z życzeniami, karty do kolekcjonowania inne niż do gier, kokardy papierowe, koperty jako artykuły piśmienne, koperty

37

na butelki z kartonu lub papieru, materiały do rysowania, materiały drukowane, pozwalające nabywcy wygodnie oglądać
i kupować te towary: w sklepie, z katalogu, wykorzystując
zamówienie korespondencyjne, za pośrednictwem usługi
elektronicznej, na stronie internetowej, używając środków
telekomunikacji, Zgrupowanie na rzecz osób trzecich następujących towarów: naklejki jako materiały piśmienne,
notatniki jako notesy, okładki, obwoluty jako artykuły papiernicze, opakowania do butelek z tektury lub papieru, papier
do pisania jako papier listowy, papier pergaminowy, papier
przebitkowy jako materiały piśmienne, papier srebrny, papier świecący, papier w arkuszach jako artykuły piśmienne,
podkładki do pisania z klipsem, podręczniki jako książki, podstawki na stół papierowe, pudełka kartonowe lub papierowe, rysunki jako ryciny, segregatory jako artykuły biurowe,
serwetki papierowe, skoroszyty, skoroszyty na dokumenty,
szablony jako artykuły piśmienne, szyldy z papieru lub z kartonu, taśmy samoprzylepne papierowe do celów papierniczych lub do użytku domowego, teczki na dokumenty jako
artykuły biurowe, teczki z notatnikiem, torebki do pakowania
jako koperty, woreczki z papieru, zawiadomienia jako artykuły papiernicze, zeszyty, publikacje drukowane, czasopisma,
magazyny, przewodniki, książki, komiksy, broszury, foldery,
ulotki, katalogi, kalendarze, mapy, plakaty, etykiety papierowe, karty pocztowe, druki, fotografie, artykuły papiernicze,
materiały piśmienne, materiały biurowe, materiały szkoleniowe i instruktażowe, materiały z tworzyw sztucznych do pakowania, kubki, szklanki, kufle, termosy, otwieracze do butelek, wyroby szklane, porcelanowe i ceramiczne, bilety, chorągiewki papierowe, podstawki pod kufle do piwa, zakładki
do książek, odzież, nakrycia głowy, gry i zabawki, modele
do sklejania, modele pojazdów przeskalowane, pojazdy jako
zabawki, maskotki, pluszowe zabawki, pozwalające nabywcy
wygodnie oglądać i kupować te towary: w sklepie, z katalogu, wykorzystując zamówienie korespondencyjne, za pośrednictwem usługi elektronicznej, na stronie internetowej,
używając środków telekomunikacji, Reklama i promocja,
Badania i analizy rynku i opinii publicznej, Doradztwo organizacyjne i specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, Pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej,
Zarządzanie i pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwami
handlowymi na zasadzie franchisingu, Usługi w zakresie
organizowania, prowadzenia i zarządzania działalnością gospodarczą związaną z marketingiem gruntów i budownictwa, zasobami lokalowymi, nieruchomościami przeznaczonymi do najmu, zagospodarowania, sprzedaży, użyczenia,
Pomoc w zarządzaniu przedsięwzięciami dotyczącymi obrotu nieruchomościami, Organizowanie targów i wystaw handlowych reklamowych w zakresie budownictwa, urbanistyki,
architektury i technologii w tej dziedzinie, Rozpowszechnianie materiałów reklamowych, Organizowanie przetargów
na rynku obrotu gruntami, nieruchomościami, powierzchniami użytkowymi i lokalami mieszkalnymi, Usługi wynajmowania miejsc na umieszczanie ogłoszeń i reklam, Zarządzanie miejscami wystawowymi, Informacja o powyższych
usługach, 36 Usługi deweloperskie w zakresie: organizacji
i zarządzania finansowaniem przedsięwzięć inwestycyjnych
polegających na budowie i/lub przygotowaniu obiektów
mieszkalnych i niemieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży, wynajmowania, użyczania, pośrednictwa w sprawach
kupna, sprzedaży, najmu budynków, lokali i powierzchni
użytkowej, Doradztwo w zakresie zarządzania i administrowania obiektami mieszkalnymi i zespołami osiedlowymi,
wyceny nieruchomości, wynajmowania i/lub dzierżawy nieruchomości, lokali mieszkalnych i powierzchni użytkowej,
zarządzania i administrowania nieruchomościami, lokalami,
powierzchnią użytkową, Usługi wyszukiwania i formalnego
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przygotowywania terenów i nieruchomości celem ich pozyskania dla budownictwa mieszkalnego, Usługi wynajmu,
kupna i sprzedaży budynków, lokali i powierzchni użytkowej,
Pośrednictwo finansowe, Usługi kredytowania, Doradztwo
inwestycyjne, Doradztwo finansowe, Usługi w zakresie doradztwa w zarządzaniu i administrowaniu nieruchomościami, obiektami mieszkalnymi i zespołami osiedlowymi, sprzedaży domów, lokali mieszkalnych i użytkowych, Informacja
o powyższych usługach, 37 Usługi deweloperskie w zakresie
budownictwa, w tym usługi związane z pracami wykonawczymi obiektów budowlanych, Nadzór budowlany, Usługi
remontowe, Naprawy obiektów, Restauracja budynków,
Konserwacja obiektów budowlano - mieszkaniowych, Budowanie lokali mieszkalnych i osiedli mieszkaniowych wraz
z infrastrukturą, Roboty ziemne, Wykonywanie robót ogólnobudowlanych, konstrukcyjnych i montażowych, Usługi
związane z rozbiórką i burzeniem obiektów, Usługi związane
z wykonywaniem wykopów i wierceń geologiczno - inżynierskich, Wykonywanie instalacji elektrycznych budynków
i budowli, Wykonywanie instalacji elektrycznych sygnalizacyjnych, Instalowanie dźwigów osobowych i towarowych
oraz ruchomych schodów, Wykonywanie pozostałych instalacji elektrycznych, ogrzewania i wentylacyjnych, instalacji
wodnokanalizacyjnych, instalacji gazowych, Wynajem sprzętu budowlanego i burzącego wraz z obsługą operatorską,
Doradztwo budowlane, Informacja o powyższych usługach,
39 Usługi wynajmowania garaży i miejsc parkingowych, Informacja o powyższych usługach, 42 Usługi deweloperskie
w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego,
architektonicznego i technologicznego, Projektowanie konstrukcji, budynków, Wykonywanie badań, ekspertyz, opinii
i analiz technicznych w zakresie budownictwa, Usługi w zakresie architektury, planowania urbanistycznego, Badania,
ekspertyzy i pomiary geologiczne, geodezyjne i kartograficzne oraz pomiary podwykonawcze dotyczące inwestycji,
Ekspertyzy inżynieryjne, Badania techniczne, Doradztwo
w zakresie ochrony środowiska, Dekoracja wnętrz, Planowanie urbanistyczne, Pomiary terenu, Projektowanie osiedli, Informacja o powyższych usługach, 44 Pielęgnowanie
i utrzymanie trawników, Usługi w zakresie architektury krajobrazu, Projektowanie krajobrazów, Ogrodnictwo krajobrazowe, Ogrodnictwo i kształtowanie krajobrazu, Doradztwo
w zakresie projektowania krajobrazu, Pielęgnacja ogrodów,
Informacja o powyższych usługach.
(210)
(731)
(540)
(540)

542713
(220) 2022 05 04
QuEST Global Services Pte. Ltd, Singapur, SG
(znak słowno-graficzny)
Quest global

(531) 26.01.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 Oprogramowanie, nagrane i do pobrania,
Utrwalone na nośnikach informacje i dane, 42 Prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami dla osób trzecich,
Usługi w zakresie technologii informacyjnych.

Nr ZT25/2022

542716
(220) 2022 05 05
MPPK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) ZOOKAZJE
(510), (511) 31 Karmy i pasze dla zwierząt, Napoje dla zwierząt domowych, Pokarm dla zwierząt domowych w formie gryzaków, Piasek aromatyczny [ściółka] dla zwierząt
domowych, Spożywcze pasze wzmacniające dla zwierząt,
Suchary dla psów, Ściółka dla zwierząt, Pokarm dla zwierząt
domowych, 35 Usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe, Usługi reklamowe i promocyjne przy wykorzystaniu
telewizji, radia, poczty, Usługi reklamowe i promocyjne w
zakresie sprzedaży, Promowanie sprzedaży towarów i usług
osób trzecich poprzez dystrybucję materiałów drukowanych i konkursy promocyjne, Promocyjne usługi handlowe.
(210)
(731)

542721
(220) 2022 05 04
SEMMELROCK STEIN + DESIGN SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kołbiel
(540) (znak słowny)
(540) CARAT
(510), (511) 19 Materiały budowlane niemetalowe: związane z płytami tarasowymi wykonanymi z dodatkiem betonu, płytami tarasowymi betonowymi z dodatkiem bazaltu,
związane z materiałami brukarskimi, Konstrukcyjne elementy niemetalowe dla budownictwa zawierające beton
do użytku zewnętrznego, w szczególności w ogrodach,
Niemetalowe elementy budowlane i konstrukcyjne dotyczące płyt tarasowych, Prefabrykowane materiały budowlane betonowe, Płyty betonowe, 35 Usługi handlu detalicznego w zakresie materiałów budowlanych, Usługi handlu
hurtowego w zakresie materiałów budowlanych, Usługi
sprzedaży materiałów budowlanych niemetalowych, Import materiałów budowlanych, materiałów budowlanych
niemetalowych, Eksport materiałów budowlanych, materiałów budowlanych niemetalowych, Usługi sprzedaży
kostki brukowej, Wszystkie z wyżej wymienionych usług
w odniesieniu do ogrodu, chodników, płyt tarasowych, płyt
betonowych.
(210)
(731)

542749
(220) 2022 05 05
TRANSKOM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Biała Podlaska
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TRANSCOM

(210)
(731)

(531) 24.15.01, 26.01.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 39 Usługi transportowe, Usługi pośrednictwa
transportowego, Usługi nawigacji w zakresie transportu,
Usługi lokalizacji pojazdów, Usługi parkingowe, Udostępnianie parkingów i usługi związane z parkowaniem samochodów, Usługi informacyjne związane z transportem,
Parkowanie i przechowywanie pojazdów, Pakowanie i składowanie towarów, Logistyka transportu, Spedycja, Usługi
magazynowe, Usługi wynajmu związane z pojazdami,
transportem i magazynowaniem, Dostarczanie przesyłek,
Usługi kurierskie.

Nr ZT25/2022
(210)
(731)
(540)
(540)
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542800
(220) 2022 05 08
WIERZBOWSKI PIOTR, Gdynia
(znak słowno-graficzny)
WANOGA GRAVEL RACE

39

ne, piwo, alkohole wysokoprocentowe, napoje alkoholowe,
napoje na bazie wina, arak, brandy, cydr, dżin, rum, sake, whisky, wino, wódka, koktajle, likiery, miód pitny, Usługi sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego online związane
ze słodyczami, wyrobami cukierniczymi, napojami, piwem
i napojami alkoholowymi.
542882
(220) 2022 05 10
FIRMA PRODUKCYJNO-HANDLOWA KOLOREX
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Rzeszów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KOLOREX

(210)
(731)

(531) 01.15.24, 01.03.02, 26.01.01, 26.01.13, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 41 Edukacja, rozrywka i sport, Organizowanie
imprez rowerowych, Organizowanie imprez sportowych,
Organizowanie imprez sportowych, zawodów i turniejów
sportowych.
542844
(220) 2022 05 09
ANDRZEJEWSKI TOMASZ, ANDRZEJEWSKI
KRZYSZTOF SPÓŁKA CYWILNA, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) S.O.S. SEA OF SWEETS
(210)
(731)

(531)

01.03.02, 01.15.24, 18.03.07, 15.07.07, 08.01.23, 24.17.02,
27.05.01
(510), (511) 30 Cukierki, Karmelki, Pastylki [wyroby cukiernicze], Pralinki, Pomadki [cukierki], Żelki, Pianki, Wyroby
cukiernicze, Ciasta, Ciasteczka, Ciastka, Czekolada, Guma
do żucia, Słodycze w postaci musów, Lody spożywcze, Jogurt mrożony [lody spożywcze], Sorbety, Słodycze owocowe, Sosy i galaretki owocowe [słodycze], Musy czekoladowe,
Orzechy w czekoladzie, Napoje czekoladowe z mlekiem, Napoje na bazie kakao, Napoje na bazie kawy, Kawa, Herbata,
35 Sprzedaż detaliczna i hurtowa oraz pośrednictwo handlowe w sprzedaży detalicznej i hurtowej, w tym za pomocą
środków komunikacji elektronicznej oraz innych środków
komunikacji w zakresie towarów: cukierki, karmelki, pastylki, pralinki, pomadki, żelki, pianki, wyroby cukiernicze, ciasta, ciasteczka, ciastka, czekolada, guma do żucia, słodycze
w postaci musów, lody spożywcze, jogurt mrożony, sorbety,
słodycze, sosy i galaretki owocowe, musy czekoladowe, orzechy w czekoladzie, napoje czekoladowe z mlekiem, napoje
na bazie kakao, napoje na bazie kawy, kawa, herbata, napoje,
aperitify i koktajle bezalkoholowe, napoje energetyzujące
i izotoniczne, soki, nektary i syropy owocowe, soki warzyw-

(531) 27.05.01, 27.05.17, 29.01.14
(510), (511) 35 Usługi reklamowe i promocyjne, usługi sprzedaży hurtowej, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie następujących towarów: barwniki do drewna, barwniki, bejce
do drewna, emalie, lakiery, emalie do malowania, farby, folie
metalowe do stosowania w malarstwie, dekorowaniu, drukarstwie i sztuce, lakiery i pokosty, minia ołowiana, powłoki
do drewna, farby, powłoki zabezpieczające przed korozją
podwozie pojazdów, rozcieńczalniki do farb, rozcieńczalniki
do lakierów, środki zabezpieczające przed rdzą, terpentyna
- rozcieńczalnik do farb, utrwalacze - lakiery, żywice naturalne w stanie surowym, asfalt, balustrady niemetalowe, baraki,
belki policzkowe/wangi jako części schodów niemetalowe,
betonowe elementy budowlane, boazerie, budowlana asfaltowana tektura, budowlane konstrukcje niemetalowe,
budynki niemetalowe przenośne, dzieła sztuki wykonane
z kamienia, betonu lub marmuru, gips - materiał budowlany,
izolacyjne szkło - dla budownictwa, konstrukcyjne elementy
niemetalowe dla budownictwa, kształtki rurowe rozgałęzieniowe niemetalowe, nadproża niemetalowe, podłogi niemetalowe, podłogowe płytki niemetalowe, płytki ścienne niemetalowe dla budownictwa, płyty brukowe, niemetalowe,
płyty budowlane niemetalowe, posążki z kamienia, betonu
lub marmuru, rurociągi zasilające niemetalowe, pomniki niemetalowe, rury spustowe niemetalowe, rury sztywne niemetalowe dla budownictwa, rury drenażowe niemetalowe,
rury kamionkowe, rury wodociągowe niemetalowe, smoła,
tynki, wapno, zaprawy budowlane, rolety okienne tekstylne
wewnętrzne, bielizna stołowa i pościelowa, bieżniki stołowe niepapierowe, dywanowe wykładziny podłogowe, ceraty - obrusy, kapy na łóżka, kotary na drzwi - zasłony, narzuty na łóżka, podkładki na stół z materiałów tekstylnych,
podkładki pod szklanki z materiałów tekstylnych, pokrowce
i narzuty na meble, pokrycia mebli z tworzyw sztucznych,
pokrycia na meble z tkanin, poszewki na poduszki - poszwy
na poduszki, prześcieradła na łóżka, ręczniki, serwetki tekstylne, serwety na stół niepapierowe, tekstylne maty na stół,
tekstylne ręczniki do twarzy, tworzywa sztuczne - substytuty tkanin, zasłony, zasłony prysznicowe z materiałów tekstylnych lub tworzyw sztucznych, zasłony z tkaniny lub z tworzyw sztucznych, Doradztwo w zakresie organizacji działalności gospodarczej, Handlowe informacje i porady udzielane konsumentom w wyborze towarów i usług, Pomoc
w zarządzaniu działalnością gospodarczą, Usługi doradztwa
w zakresie działalności gospodarczej.
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(731)
(540)
(540)
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542891
(220) 2022 05 10
PRIMA MODA SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław
(znak słowno-graficzny)
PRIMAMODA

(531) 27.05.01, 29.01.06
(510), (511) 3 Pasty do butów, obuwia i skór, środki do nadawania połysku, preparaty kosmetyczne i środki do konserwacji skór i wyrobów skórzanych, wosk szewski, 18 Pasy i paski
skórzane, teczki, torby i torebki skórzane, 25 Środki antypoślizgowe do butów i obuwia, buty, boty, botki, kalosze, sandały, obcasy i napiętki do butów, obuwie, obuwie plażowe
i sportowe, cholewki, czubki, paski, wkładki, prawidła, sznurowadła, pantofle, paski do odzieży, pończochy, napiętki
do pończoch, rajstopy, rajtuzy, legginsy, skarpetki, ubrania,
odzież, 35 Sprzedaż hurtowa i detaliczna past do butów,
obuwia i skór, środków do nadawania połysku, preparatów
kosmetycznych i środków do konserwacji skór i wyrobów
skórzanych, wosku szewskiego, pasów i pasków skórzanych,
teczek, toreb i torebek skórzanych, środków antypoślizgowych do butów i obuwia, butów, botów, botków, kaloszy,
sandałów, obcasów i napiętek do butów, obuwia, obuwia
plażowego i sportowego, cholewek, czubków, pasków, wkładek, prawideł, sznurowadeł, pantofli, pasków do odzieży,
pończoch, napiętek do pończoch, rajstop, rajtuzów, legginsów, skarpetek, ubrań, odzieży.
542907
(220) 2022 05 11
SALON TOWARZYSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) st
(210)
(731)

(540) Mentali

(531) 26.01.06, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 41 Nauczanie i szkolenia, 44 Doradztwo psychologiczne, Konsultacje psychologiczne, Leczenie psychologiczne, Opieka psychologiczna, Poradnictwo psychologiczne,
Poradnictwo psychologiczne dla personelu, Porady psychologiczne, Przeprowadzanie ocen i badań psychologicznych,
Przeprowadzanie testów psychologicznych, Przeprowadzanie
testów psychologicznych do celów medycznych, Przeprowadzanie testów psychometrycznych do celów medycznych,
Przygotowywanie profili psychologicznych, Przygotowywanie profilów psychologicznych do celów medycznych, Psychoterapia, Terapia dialektyczno-behawioralna (DBT), Sporządzanie raportów psychologicznych, Terapia psychologiczna
dla małych dzieci, Terapia poznawczo-behawioralna (ang.
cognitive-behavioral therapy – CBT), Terapia sztuką, Terapia
z udziałem zwierząt [zooterapia], Testy psychiatryczne, Udostępnianie obiektów i sprzętu do rehabilitacji psychicznej,
Udzielanie informacji dotyczących modyfikacji zachowania,
Udzielanie informacji z zakresu psychologii, Usługi diagnozy psychologicznej, Usługi doradcze dotyczące zachowania
ludzkiego, Usługi poradnictwa psychologicznego w zakresie
sportu, Usługi psychiatryczne, Usługi psychologów, Usługi
psychoterapeuty, Usługi psychoterapeutyczne, Usługi w zakresie ocen i badań psychologicznych.
(210)
(731)
(540)
(540)

(531) 29.01.15, 27.05.01, 26.01.06, 26.04.01
(510), (511) 43 Wynajem pomieszczeń na uroczystości towarzyskie, Wynajem pomieszczeń na przyjęcia towarzyskie,
Wynajem pomieszczeń na wystawy, Tymczasowy wynajem
pokoi, Wynajem pawilonów, Wynajem pokoi jako tymczasowego zakwaterowania, Organizowanie bankietów, Organizacja cateringu na imprezy urodzinowe, Organizowanie
i udostępnianie zakwaterowania tymczasowego, Organizacja przyjęć weselnych [żywność i napoje], Organizowanie zakwaterowania dla wczasowiczów, Obsługa zakwaterowania
członków organizacji, Organizowanie zakwaterowania dla
turystów, Organizowanie zakwaterowania wakacyjnego, Organizowanie zakwaterowania tymczasowego.
542911
(220) 2022 05 11
MENTALI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(210)
(731)

Nr ZT25/2022

542947
(220) 2022 05 12
MOTYKA PIOTR, Kraków
(znak słowno-graficzny)
BAUSOUND

(531) 26.01.01, 26.01.03, 27.05.01
(510), (511) 9 Głośniki, Głośniki bezprzewodowe, Przenośne
głośniki, Głośniki samochodowe, Obudowy głośników, Systemy głośnikowe, Domowe głośniki audio, Stojaki na głośniki, Uchwyty do głośników, Głośniki z wbudowanymi
wzmacniaczami, Sprzęt audio, Urządzenia hi-fi, Odtwarzacze
audio, Urządzenia audio i odbiorniki radiowe, Samochodowe
zestawy audio, Wielopomieszczeniowe urządzenia audio,
Wzmacniacze mocy, Wzmacniacze dźwięku, Wzmacniacze
słuchawkowe, Tunery audio, Odbiorniki radiowe ze wzmacniaczem, Słuchawki, Słuchawki stereofoniczne, Słuchawki z redukcją hałasu, Kable audio, Elektroniczne zwrotnice głośnikowe, Elektroniczne procesory sygnałów audio
do kompensacji zniekształceń dźwięku w głośnikach, Płytki
z układami audio, Przetworniki sygnałów do głośników audio, Urządzenia do cyfryzacji sygnałów audio, Elektroniczne
urządzenia do przesyłania sygnałów audio, Części i akcesoria
do urządzeń audio, Routery do doprowadzania sygnałów
audio, Oprogramowanie do kontroli i polepszania jakości
dźwięku w sprzęcie audio, Oprogramowanie komputerowe
do kontroli obsługi urządzeń audio i wideo.

Nr ZT25/2022
(210)
(731)
(540)
(540)

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

542967
(220) 2022 05 12
WITAS BARTOSZ BARBER, Żory
(znak słowno-graficzny)
GRIZZLY’S BARBERSHOP

(531)

03.01.14, 03.01.16, 03.01.24, 20.01.17, 09.05.10, 14.07.20,
27.05.01, 29.01.14, 26.13.25, 26.11.03, 26.11.08, 26.11.09
(510), (511) 44 Usługi męskich salonów fryzjerskich, Usługi
salonu fryzjerskiego dla mężczyzn.
542978
(220) 2022 05 12
MITO-PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gorzów Wielkopolski
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) M Mito Med

(210)
(731)

(531)

27.05.01, 29.01.14, 24.17.01, 24.17.02, 26.11.03, 26.11.07,
26.11.12
(510), (511) 35 Udostępnianie informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej, Tworzenie tekstów reklamowych, Publikowanie tekstów reklamowych, Marketing ukierunkowany, Optymalizacja stron
internetowych, Pokazy towarów, Pokazy towarów dla celów
reklamowych, Pokazy towarów do celów promocyjnych,
41 Publikowanie tekstów i obrazów, w tym w formie elektronicznej, innych niż do celów reklamowych, Udostępnianie filmów online nie do pobrania, Publikowanie tekstów,
innych niż teksty reklamowe, Tworzenie [opracowywanie]
podcastów, Tworzenie [opracowywanie] treści edukacyjnych
do podcastów.
542993
(220) 2022 05 12
KOSMOPELL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Dobrodzień
(540) (znak słowny)
(540) KOSMOPELL
(510), (511) 18 Skóra i imitacja skóry, Skóra wtórna, Wyprawione skóry, Skóra garbowana, Skóra wegańska, Skóra węża,
Imitacje skóry, Skóra syntetyczna, Skóra kozia, Skóry bydlęce,
Skóra bydlęca, Sztuczna skóra, Opaski skórzane, Skórzane
smycze, Walizki skórzane, Portfele skórzane, Sakiewki skórzane, Etykiety skórzane, Sznurówki skórzane, Sznury skórzane,
Skórzane sznurowadła, Skórzane torebki, Portmonetki skórzane, Materiał skórzany, Krupony [części skór], Pudełka ze skóry, Skóra na buty, Skóra na uprzęże, Teczki ze skóry, Moleskin
[imitacja skóry], Nici ze skóry, Ćwieki ze skóry, Skóra na meble,
Skóra z poliuretanu, Skórzane nici skręcone, Skórzane walizki podróżne, Aktówki [wyroby skórzane], Pudełka ze skóry
(210)
(731)

41

lub ze skóry wtórnej, Etui z imitacji skóry, Uprząż wykonana
ze skóry, Pojemniki na klucze ze skóry i skóry wyprawionej,
Torby wykonane ze skóry, Paski z imitacji skóry, Aktówki wykonane ze skóry, Zawory, wentyle ze skóry, Torby z imitacji skóry, Skóra nieobrobiona lub półobrobiona, Skóra surowa lub
półprzetworzona, Torebki wykonane ze skóry, Obrobione lub
półobrobione skóry, Skórzane etui na karty, Skórzane aktówki
na dokumenty, Okładziny do mebli ze skóry, Zestawy podróżne [wyroby skórzane], Skórzane pasy na ramię, Wyroby rymarskie ze skóry, Torby i portfele skórzane, Imitacje skóry sprzedawane w ilościach hurtowych, Zawieszki, etykiety na bagaż
[wyroby ze skóry], Wykończenia i dekoracje ze skóry do mebli,
Płaty imitacji skóry do użytku w produkcji, Skóra kozia inna
niż do czyszczenia, Etykiety naszywane ze skóry do ubrań,
Skóra wyprawiona w cienkie arkusze do użytku w produkcji,
35 Promocja sprzedaży, Usługi reklamowe, marketingowe
i promocyjne, Promocja sprzedaży dla osób trzecich, Promocyjne usługi handlowe, Informacja marketingowa, Informacja
handlowa, Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w związku
z następującymi towarami: skóra i imitacja skóry, skóra wtórna, wyprawione skóry, skóra garbowana, skóra wegańska,
skóra węża, imitacje skóry, skóra syntetyczna, skóra kozia,
skóry bydlęce, skóra bydlęca, sztuczna skóra, opaski skórzane,
skórzane smycze, walizki skórzane, portfele skórzane, sakiewki
skórzane, etykiety skórzane, sznurówki skórzane, sznury skórzane, skórzane sznurowadła, skórzane torebki, portmonetki
skórzane, materiał skórzany, kupony [części skór], pudełka
ze skóry, skóra na buty, skóra na uprzęże, teczki ze skóry, moleskin [imitacja skóry], nici ze skóry, ćwieki ze skóry, skóra na meble, skóra z poliuretanu, skórzane nici skręcone, skórzane walizki podróżne, aktówki [wyroby skórzane], pudełka ze skóry
lub ze skóry wtórnej, etui z imitacji skóry, uprząż wykonana
ze skóry, pojemniki na klucze ze skóry i skóry wyprawionej,
torby wykonane ze skóry, paski z imitacji skóry, aktówki wykonane ze skóry, zawory, wentyle ze skóry, torby z imitacji skóry, skóra nieobrobiona lub półobrobiona, skóra surowa lub
półprzetworzona, torebki wykonane ze skóry, obrobione lub
półobrobione skóry, skórzane etui na karty, skórzane aktówki
na dokumenty, okładziny do mebli ze skóry, zestawy podróżne [wyroby skórzane], skórzane pasy na ramię, wyroby rymarskie ze skóry, torby i portfele skórzane, imitacje skóry sprzedawane w ilościach hurtowych, zawieszki, etykiety na bagaż
[wyroby ze skóry], wykończenia i dekoracje ze skóry do mebli,
płaty imitacji skóry do użytku w produkcji, skóra kozia inna niż
do czyszczenia, etykiety naszywane ze skóry do ubrań, skóra
wyprawiona w cienkie arkusze do użytku w produkcji.
543086
(220) 2022 05 16
KIEZIK MARZANNA ZAKŁAD PRODUKCYJNO-HANDLOWY MARK, Giżycko
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SĘKACZ mazurski MARK
(210)
(731)

42

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

(531) 29.01.11, 01.15.05, 02.01.23, 26.05.04, 27.05.01
(510), (511) 30 Wyroby cukiernicze, ciasta, sękacze, 35 Usługi gromadzenia w/w towarów w celu ich udostępniania
i sprzedaży.

Nr ZT25/2022

543130
(220) 2022 05 17
DENTAL CLASS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LADY DENTIST

(210)
(731)

543089
(220) 2022 05 16
KIEZIK MARZANNA ZAKŁAD PRODUKCYJNO-HANDLOWY MARK, Giżycko
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MARK
(210)
(731)

(531) 02.03.02, 02.09.10, 27.05.01
(510), (511) 25 Odzież, obuwie, nakrycia głowy, części odzieży, obuwia i nakryć głowy, 41 Usługi edukacyjne, 44 Usługi
w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi.

(531) 29.01.11, 01.15.05, 02.01.23, 26.05.04, 27.05.01
(510), (511) 30 Wyroby cukiernicze, ciasta, sękacze, 35 Usługi
gromadzenia wyżej wymienionych towarów w celu ich udostępniania i sprzedaży.
(210) 543103
(220) 2022 05 16
(731) SZCZĘSNY PIOTR ART-BUD, Chrzęstne
(540) (znak słowny)
(540) SZCZĘSNY NIERUCHOMOŚCI
(510), (511) 36 Usługi związane z majątkiem nieruchomym,
Wynajem nieruchomości, Agencje nieruchomości, Wynajem nieruchomości i majątku, Doradztwo w zakresie nieruchomości, Doradztwo w dziedzinie zakupu nieruchomości,
Pomoc w zakupie nieruchomości, Pośrednictwo w obrocie
nieruchomościami.
543127
(220) 2022 05 17
SANDEZIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabrzeż
(540) (znak słowny)
(540) SILKY
(510), (511) 31 Ściółka dla małych zwierząt, Ściółka dla psów,
Ściółka dla ptaków, Ściółka dla zwierząt, Ściółka torfowa,
Ściółka wyprodukowana z uwodnionego krzemianu wapnia, Ściółka z papieru z odzysku dla małych zwierząt, Piasek
aromatyczny dla zwierząt domowych [ściółka], Piasek aromatyczny [ściółka] dla zwierząt domowych, Podściółka dla
zwierząt domowych, Podściółka do kuwet dla kotów, Wióry
z drewna do użytku jako podściółka dla zwierząt, Żwirek dla
kotów, Żwirek dla kota i dla małych zwierząt, Ziemia fulerska
do użytku jako podściółka dla zwierząt, Papier ścierny dla
zwierząt domowych [ściółka], Materiały na podściółkę dla
zwierząt, Kora stosowana jako ściółka dla zwierząt, Celuloza
do użytku jako podściółka dla zwierząt, Konopie sypkie jako
ściółka dla zwierząt, Materiały na podściółkę dla ptactwa gospodarskiego, Papier do użytku jako podściółka dla zwierząt,
Papier pokryty piaskiem [ściółka] dla zwierząt domowych,
Produkty na bazie kory do użytku jako ściółka dla zwierząt.
(210)
(731)

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

543150
(220) 2022 05 18
JURAJSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Postęp
(znak słowno-graficzny)
OFICJALNA WODA POLSKIEJ SIATKÓWKI
NATURALNA WODA MINERALNA JURAJSKA PROSTO
ZE SKAŁ JURY

(531) 29.01.15, 27.05.01, 27.05.05, 19.07.01, 03.15.99, 25.01.19
(510), (511) 32 Wody mineralne, źródlane i stołowe, gazowane i niegazowane, Wody i napoje gazowane i niegazowane,
wody sodowe, napoje bezalkoholowe.
(210)
(731)
(540)
(540)

543151
(220) 2022 05 18
JURAJSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Postęp
(znak słowno-graficzny)
OFICJALNY PARTNER POLSKIEJ SIATKÓWKI
NATURALNA WODA MINERALNA JURAJSKA PROSTO
ZE SKAŁ JURY

(531) 03.15.99, 19.07.01, 25.01.19, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.15
(510), (511) 32 Wody mineralne, źródlane i stołowe, gazowane i niegazowane, Wody i napoje gazowane i niegazowane,
wody sodowe, napoje bezalkoholowe.
543154
(220) 2022 05 18
TECHNIART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowa Bukówka
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TECHNIPLAST
(210)
(731)

Nr ZT25/2022

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

(531) 29.01.11, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17
(510), (511) 1 Żywice epoksydowe, Żywica poliuretanowa, Preparaty chemiczne do użytku jako rozpuszczalniki,
Chemiczne dodatki stosowane do wylewania posadzek,
19 Niemetalowe materiały budowlane używane do wylewania posadzek: terakotowych, gresowych, kamiennych,
drewnianych, z tworzyw sztucznych, betonowych, żywicznych, Kwarc, Kamienie, Piasek, Kruszywa, 37 Usługi w zakresie
wykonywania posadzek terakotowych, gresowych, kamiennych, drewnianych, z tworzyw sztucznych, betonowych, żywicznych.
543156
(220) 2022 05 18
PRZEDSIĘBIORSTWO POLIGRAFICZNE MODENA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Cieszyn
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MODENA

(210)
(731)

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 16 Drukowane książki, czasopisma, gazety i inne media papierowe, Etykiety adresowe, Etykiety
nie z materiału tekstylnego, Etykiety z papieru lub kartonu,
Etykiety przylepne z papieru, Etykiety kartonowe na bagaż,
Książki, Podręczniki [książki], Książki kucharskie, Książki religijne, Książki informacyjne, Książki beletrystyczne, Książki
fantasy, Książki edukacyjne, Komiksy [książki], Książki upominkowe, Książki niebeletrystyczne, Książki do autografów,
Książki z obrazkami, Książki do malowania, Książki z opowiadaniami, Książki dla dzieci, Książki do rysowania, Książki
z regulaminami, Książki z nutami, Książki z grafiką, Gazety,
Gazety codzienne, Ulotki, Ulotki reklamowe, Ulotki drukowane, Ulotki farmaceutyczne, Ulotki instrukcyjne, Drukowane ulotki informacyjne, Kalendarze, Kalendarze drukowane,
Kalendarze adwentowe, Kalendarze ścienne, Kalendarze
kieszonkowe, Kalendarze na biurko, Kalendarze spotkań
[agendy], Kalendarze wskazujące dzień tygodnia, Stojaki
na kalendarze biurkowe, Kalendarze z kartkami do wyrywania, Podkładki na biurko z kalendarzem, Afisze, plakaty,
Plakaty reklamowe, Oprawione plakaty, Plakaty z kartonu,
Plakaty z papieru, Plakaty wykonane z papieru, Czasopisma
[periodyki], Czasopisma muzyczne, Czasopisma branżowe,
Czasopisma fachowe, Czasopisma prawnicze, Czasopisma
komputerowe, Papier na czasopisma, Czasopisma z plakatami, Medyczne czasopisma fachowe, Czasopisma o tematyce ogólnej, Fanziny [czasopisma dla fanów], Drukowane
czasopisma poświęcone tańcu, Drukowane czasopisma
poświęcone filmom, Drukowane czasopisma poświęcone turystyce, Czasopisma dla pasażerów linii lotniczych,
Drukowane czasopisma poświęcone sztuce figuratywnej,
Drukowane czasopisma poświęcone sztukom teatralnym,
40 Drukowanie, Drukowanie reklam, Drukowanie książek,
Drukowanie znaczków, Drukowanie cyfrowe, Drukowanie
wklęsłe, Drukowanie obrazów na przedmiotach, Drukowanie wzorów dla osób trzecich, Drukowanie fotografii z nośników cyfrowych, Drukowanie etykiet.
543158
(220) 2022 05 18
TECHNIART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowa Bukówka
(540) (znak słowno-graficzny)
(210)
(731)

43

(540) AQUAPLAST

(531) 29.01.04, 29.01.11, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17
(510), (511) 1 Żywice epoksydowe, Żywica poliuretanowa, Preparaty chemiczne do użytku jako rozpuszczalniki,
Chemiczne dodatki stosowane do wylewania posadzek,
19 Niemetalowe materiały budowlane używane do wylewania posadzek: terakotowych, gresowych, kamiennych,
drewnianych, z tworzyw sztucznych, betonowych, żywicznych, Kwarc, Kamienie, Piasek, Kruszywa, 37 Usługi w zakresie
wykonywania posadzek terakotowych, gresowych, kamiennych, drewnianych, z tworzyw sztucznych, betonowych, żywicznych.
(210)
(731)
(540)
(540)

543160
(220) 2022 05 18
KOSMALA-KWIATKOWSKA ROKSANA EDU, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
laudame

(531)

29.01.12, 27.05.01, 27.05.05, 02.01.16, 02.01.23, 02.09.15,
26.01.02, 26.01.03, 26.03.01, 26.03.05, 26.03.06, 26.13.01
(510), (511) 41 Usługi edukacyjne, Usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, Nauczanie i szkolenia, Nauczanie indywidualne, Edukacja przedszkolna, Przedszkola, Usługi przedszkolne [edukacja lub rozrywka], 44 Poradnictwo medyczne,
Poradnictwo medyczne związane ze stresem, Poradnictwo
psychologiczne, Poradnictwo psychologiczne dla personelu, Poradnictwo związane z terapią zajęciową, Usługi w zakresie zdrowia psychicznego, Badania psychologiczne, Badanie osobowości [usługi w zakresie zdrowia psychicznego],
Doradztwo dotyczące psychologicznego łagodzenia dolegliwości medycznych, Doradztwo związane z psychologią
integralną, Doradztwo psychologiczne, Konsultacje psychologiczne, Opieka psychologiczna, Leczenie psychologiczne,
Psychoterapia, Terapia psychologiczna dla małych dzieci.
(210) 543161
(220) 2022 05 19
(731) HANDZEL JACEK WERITAS, Jordanów
(540) (znak graficzny)
(540)

44
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(531)

03.01.08, 03.01.16, 03.01.24, 26.04.04, 26.04.09,
26.03.04, 26.03.05, 26.03.06, 26.05.04, 26.07.15, 26.07.17,
26.07.19
(510), (511) 14 Złoto, Srebro, Biżuteria, Breloczki do kluczy,
Wisiorki do kluczy (ozdoby lub breloczki), Zawieszki do kółek
na klucze, Zawieszki do breloków do kluczy, Ozdobne breloczki do kluczy wykonane z metali szlachetnych, Pudełka
na biżuterię [dopasowane], Skrzynki na biżuterię z drewna,
Wyroby biżuteryjne, Wyroby jubilerskie, Wyroby jubilerskie [biżuteria], 16 Tektura, Opakowanie na prezenty, Pióra
i długopisy, Podstawki do długopisów i ołówków, Pudełka
na pióra i długopisy, Długopisy kolorowe, Kartki do opakowań na prezenty, Naklejki, Kartony na prezenty, Opakowania
na prezenty, Pudełka na prezenty, Ryciny [grawerowanie],
18 Portfele, Skóra i imitacja skóry, Etui na klucze, Torebki,
portmonetki i portfele, 21 Szkło dekoracyjne [nie dla budownictwa], Szkło ozdobne, Ceramika do użytku kuchennego, Kryształ [wyroby szklane], Ozdoby kryształowe, Wyroby szklane, Wyroby szklane malowane, 24 Metki, 25 Części
odzieży, obuwia i nakryć głowy, Odzież, 40 Grawerowanie
laserowe, Grawerowanie pieczątek, Grawerowanie, Usługi
grawerowania tabliczek z nazwiskiem, Usługi grawerowania
pieczęci, Usługi grawerowania pieczątek gumowych, Wyrób
produktów na zamówienie.
(210)
(731)
(540)
(540)

543199
(220) 2022 05 19
SCHASCHNER KAMILA, Leszno
(znak słowno-graficzny)
WOLNA POLSKA BEZ PARTII BEZ UKŁADÓW

(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.10, 09.01.10
(510), (511) 16 Naklejki.
543204
(220) 2022 05 19
MEDICINAE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Vocasept 24 PASTYLKI
(210)
(731)

(531)

05.07.11, 05.07.22, 11.01.02, 19.03.01, 26.04.02, 26.04.09,
26.04.17, 26.04.22, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 5 Dietetyczna żywność do celów medycznych,
Dietetyczne substancje przystosowane do celów medycznych, Leki dla ludzi, Preparaty farmaceutyczne, Suplementy
diety dla ludzi, Zioła lecznicze, Zioła lecznicze suszone lub
zakonserwowane.

Nr ZT25/2022

(210) 543205
(220) 2022 05 19
(731) OLX Global B.V., Hoofddorp, NL
(540) (znak słowny)
(540) CENOSKOP
(510), (511) 9 Aplikacje komputerowe do smartfonów i tabletów, Urządzenia i przyrządy fotograficzne, kinematograficzne i optyczne, Oprogramowanie do przystosowywania
do indywidualnych potrzeb, wspierania i zarządzania kampaniami reklamowymi i marketingowymi, spersonalizowaną
treścią i komunikacją elektroniczną, analizami danych włączając analizy i badania dotyczące zachowania użytkowników, szacowania wartości, Urządzenia i przyrządy do nagrywania, przesyłania, nadawania, odbierania, przechowywania,
wyświetlania lub odtwarzania dźwięku, obrazów i danych,
Komputery, Programy komputerowe, Oprogramowanie
komputerowe, Chipy komputerowe, Urządzenia i przyrządy do kodowania i dekodowania sygnałów elektrycznych,
Urządzenia do zdalnego sterowania, Karty inteligentne [karty z układem scalonym), Karty kodowane, Anteny, Anteny
satelitarne, Światłowody, Przełączniki, Adaptery, Wtyczki,
Gniazdka i inne kontakty [elektryczne], Skrzynki przyłączowe, Taśmy, dyski i kartridże, wszystkie stanowiące nośniki lub
służące do nagrywania danych, dźwięku lub obrazów, Filmy
kinematograficzne przygotowane do pokazu, Nagrania audio i/lub wideo, Urządzenia multimedialne do komunikacji,
nagrywania, przesyłania, rozpowszechniania, przechowywania, przedstawiania, odbioru i odtwarzania, Sprzęt przetwarzający dane, Publikacje elektroniczne, 35 Publikowanie
materiałów reklamowych, Ogłoszenia reklamowe za pośrednictwem sieci komputerowej, Rozpowszechnianie reklam,
Uaktualnianie materiałów reklamowych, Obsługa rynków
on-line w celu umożliwienia negocjacji transakcji handlowych między osobami trzecimi podczas sprzedaży i zakupu
towarów, Udostępnianie przestrzeni reklamowej on-line dla
osób trzecich, Ogłoszenia drobne, Udostępnianie przestrzeni reklamowej on-line w zakresie ogłoszeń drobnych, Usługi
reklamowe i promocyjne, Usługi w zakresie porównywania
cen, Usługi informacyjne dotyczące wyżej wymienionych
usług, Zarządzanie bazami danych dostępnymi przez internet, Gromadzenie danych w celu umieszczania ich w komputerowych bazach danych, Sortowanie danych w komputerowych bazach danych, Usługi reklamowe dotyczące
prowadzenia agencji handlowych zajmujących się obrotem
mieniem osobistym, 36 Usługi związane z majątkiem nieruchomym, Udostępnianie komputerowych baz danych
nieruchomości online i baz danych online do przeszukiwania zawierających ogłoszenia drobne, anonse i ogłoszenia
o domach i mieszkaniach, apartamentach, kondominiach,
domach miejskich, nieruchomościach, nieruchomościach
komercyjnych i lokalach na wynajem, 42 Udostępnianie
oprogramowania nie do pobrania, Oprogramowanie jako
usługa [SaaS], Wynajem komputerów, instalacja i konserwacja oprogramowania komputerowego, Usługi w zakresie programowania i projektowania komputerów, Wszystkie usługi
w tej klasie dotyczące komputerów, urządzeń i sprzętu komputerowego, programowania komputerów i projektowania
komputerów, Projektowanie graficzne, w tym projektowanie,
rysowanie i pisanie na zlecenie w celu tworzenia stron internetowych, Tworzenie i utrzymywanie witryn internetowych,
Hosting stron internetowych na rzecz osób trzecich, Usługi
informacyjne dotyczące komputerów, rozwijania systemów
komputerowych i technologii informacyjnej.
(210) 543206
(220) 2022 05 19
(731) OLX Global B.V., Hoofddorp, NL
(540) (znak słowno-graficzny)

Nr ZT25/2022
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(540) Agent PRO

(531) 01.01.01, 26.04.01, 26.04.16, 27.05.01
(510), (511) 9 Aplikacje komputerowe do smartfonów i tabletów, Urządzenia i przyrządy fotograficzne, kinematograficzne
i optyczne, Oprogramowanie do przystosowywania do indywidualnych potrzeb, wspierania i zarządzania kampaniami reklamowymi i marketingowymi, spersonalizowaną treścią i komunikacją elektroniczną, analizami danych włączając analizy
i badania dotyczące zachowania użytkowników, szacowania
wartości, Urządzenia i przyrządy do nagrywania, przesyłania,
nadawania, odbierania, przechowywania, wyświetlania lub
odtwarzania dźwięku, obrazów i danych, Komputery, Programy komputerowe, Oprogramowanie komputerowe, Chipy
komputerowe, Urządzenia i przyrządy do kodowania i dekodowania sygnałów elektrycznych, Urządzenia do zdalnego sterowania, Karty inteligentne [karty z układem scalonym), Karty
kodowane, Anteny, Anteny satelitarne, Światłowody, Przełączniki, Adaptery, Wtyczki, Gniazdka i inne kontakty [elektryczne],
Skrzynki przyłączowe, Taśmy, dyski i kartridże, wszystkie stanowiące nośniki lub służące do nagrywania danych, dźwięku
lub obrazów, Filmy kinematograficzne przygotowane do pokazu, Nagrania audio i/lub wideo, Urządzenia multimedialne
do komunikacji, nagrywania, przesyłania, rozpowszechniania,
przechowywania, przedstawiania, odbioru i odtwarzania,
Sprzęt przetwarzający dane, Publikacje elektroniczne, 35 Publikowanie materiałów reklamowych, Ogłoszenia reklamowe
za pośrednictwem sieci komputerowej, Rozpowszechnianie
reklam, Uaktualnianie materiałów reklamowych, Obsługa rynków on-line w celu umożliwienia negocjacji transakcji handlowych między osobami trzecimi podczas sprzedaży i zakupu
towarów, Udostępnianie przestrzeni reklamowej on-line dla
osób trzecich, Ogłoszenia drobne, Udostępnianie przestrzeni
reklamowej on-line w zakresie ogłoszeń drobnych, Usługi reklamowe i promocyjne, Usługi w zakresie porównywania cen,
Usługi informacyjne dotyczące wyżej wymienionych usług,
Zarządzanie bazami danych dostępnymi przez internet, Gromadzenie danych w celu umieszczania ich w komputerowych
bazach danych, Sortowanie danych w komputerowych bazach danych, Usługi reklamowe dotyczące prowadzenia agencji handlowych zajmujących się obrotem mieniem osobistym,
36 Usługi związane z majątkiem nieruchomym, Udostępnianie komputerowych baz danych nieruchomości online
i baz danych online do przeszukiwania zawierających ogłoszenia drobne, anonse i ogłoszenia o domach i mieszkaniach, apartamentach, kondominiach, domach miejskich,
nieruchomościach, nieruchomościach komercyjnych i lokalach na wynajem, 42 Udostępnianie oprogramowania
nie do pobrania, Oprogramowanie jako usługa [SaaS], Wynajem komputerów, Instalacja i konserwacja oprogramowania komputerowego, Usługi w zakresie programowania
i projektowania komputerów, Wszystkie usługi w tej klasie
dotyczące komputerów, urządzeń i sprzętu komputerowego, programowania komputerów i projektowania komputerów, Projektowanie graficzne, w tym projektowanie, rysowanie i pisanie na zlecenie w celu tworzenia stron internetowych, Tworzenie i utrzymywanie witryn internetowych,
Hosting stron internetowych na rzecz osób trzecich, Usługi
informacyjne dotyczące komputerów, rozwijania systemów komputerowych i technologii informacyjnej.
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543208
(220) 2022 05 19
WYDAWNICTWO AMBER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) A AMBER AMBEREK
(210)
(731)

(531) 26.02.01, 26.02.18, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 16 Kalendarze, Katalogi, Książki, Książki dla dzieci, Materiały drukowane, Nalepki, Naklejki, Skoroszyty, Zakładki do książek, 41 Usługi wydawnicze w zakresie książek
i czasopism.
(210)
(731)
(540)
(540)

543225
(220) 2022 05 20
STULIGŁOWA ROBERT, Rzeszów
(znak słowno-graficzny)
GRAWITACJA NAJBARDZIEJ ODLOTOWY PARK
TRAMPOLIN

(531)

26.01.01, 26.01.16, 26.01.18, 03.01.06, 06.07.04, 27.05.01,
29.01.13
(510), (511) 16 Nalepki, naklejki [materiały piśmienne], Nadruki, Materiały drukowane, Plakaty reklamowe, Tatuaże
zmywalne, Tatuaże usuwalne [kalkomanie], Ulotki reklamowe, 25 Odzież, Obuwie, Nakrycia głowy, Daszki [nakrycia głowy], Skarpetki, 35 Administrowanie i zarządzanie
działalnością gospodarczą, Administrowanie działalnością
gospodarczą w zakresie franchisingu, Pomoc przy zakładaniu przedsiębiorstw w ramach franchisingu, Pomoc
w zarządzaniu przedsiębiorstwami związana z organizowaniem przedsiębiorstw na zasadach franchisingu, Wsparcie
w dziedzinie zarządzania przedsiębiorstwami działającymi
w oparciu o franszyzę, Usługi doradztwa biznesowego
związane z zakładaniem i prowadzeniem franczyz, Usługi
reklamowe, marketingowe i promocyjne, 41 Usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, Usługi wynajmu związane
ze sprzętem i obiektami dla edukacji, rozrywki sportu i kultury, Organizowanie imprez rozrywkowych i kulturalnych,
Organizowanie zajęć rekreacyjnych.
(210) 543228
(220) 2022 05 19
(731) FULCZYŃSKI TOMASZ, Bolesławiec
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) FULLWOOD

(531) 26.11.02, 27.05.01
(510), (511) 20 Ozdoby ścienne z drewna, Wyroby artystyczne wykonane z drewna, Drewniane półki i stojaki [meble],
Pudełka drewniane, Kosze drewniane, Pojemniki drewniane,
Drewniane skrzynie, Drewniane szyldy, Drewniane beczki,
Skrzynki drewniane, Dekoracyjne skrzynki drewniane, Pudełka do przechowywania [drewniane], Tabliczki wykonane
z drewna, Drewniane ramki na zdjęcia, Kosze ozdobne wykonane z drewna, Meble domowe wykonane z drewna, Skrzynki na listy z drewna, Postumenty pod doniczki na kwiaty,
Postumenty pod doniczki na rośliny, Pudełka przenośne
[pojemniki] z drewna, Donice drewniane w postaci skrzyń,
Ozdoby z drewna na środek stołu, Dekoracje ścienne 3D wykonane z drewna, Ozdoby okolicznościowe z drewna, z wyjątkiem ozdób na drzewka, 21 Deski drewniane do grillowania, Drewniane deski do siekania [utensylia], Drewniane deski
do krojenia do użytku kuchennego, Deski do serów.
543229
(220) 2022 05 20
EMPIRE PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Radzymin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Sielanka

(210)
(731)

(531) 05.03.20, 26.01.01, 26.01.18, 27.05.01
(510), (511) 3 Mydła, Środki perfumeryjne i zapachowe, Olejki eteryczne, Kosmetyki, Płyny do pielęgnacji włosów, Środki
do czyszczenia zębów.
(210)
(731)
(540)
(540)

543235
(220) 2022 05 20
CHRZANOWSKI ANDRZEJ, Konopki Wielkie
(znak słowno-graficzny)
ENDURO POINT enduropoint.com

(531) 26.01.01, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 41 Usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe,
Edukacja, rozrywka i sport.

Nr ZT25/2022

543236
(220) 2022 05 20
ACTIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zielonki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ACTIA everyday healthcare
(210)
(731)

(531) 26.11.05, 26.11.13, 27.05.01, 27.05.10, 29.01.12
(510), (511) 3 Aerozole do gardła, Aloesowe preparaty do celów kosmetycznych, Balsamy kosmetyczne, Chusteczki kosmetyczne, Olejki eteryczne, Ekstrakty ziołowe kosmetyczne,
Gaziki kosmetyczne, Kosmetyczne środki nawilżające, Kremy
na odparzenia, Kremy pielęgnacyjne, ochronne i odżywcze,
Płyny do aromaterapii, Płyny pielęgnacyjne i oczyszczające,
Pojemniki z substancjami zapachowymi, Preparaty aromaterapeutyczne, Preparaty do czyszczenia nosa, Sole do kąpieli,
Wazelina kosmetyczna, Woda utleniona, Wody zapachowe,
Zapachy, Zasypki do ciała, Żele do użytku kosmetycznego,
Zioła do kąpieli, Żele dentystyczne, Pasty do zębów, Kosmetyki, Środki nawilżające, Pianki, Toniki, Kosmetyki do włosów,
Olejki mineralne, Kosmetyki do makijażu, Preparaty myjące, Preparaty czyszczące do użytku osobistego, Substancje
czyszczące do użytku domowego, Preparaty higieniczne
w postaci środków toaletowych, 5 Sole do celów medycznych, Sól fizjologiczna, Sole wód mineralnych, Sole do kąpieli mineralnych, Środki do płukania nosa, Środki udrażniające
przewody nosowe, Krople i spraye do nosa do użytku leczniczego, Preparaty farmaceutyczne do leczenia alergicznego nieżytu nosa, Preparaty do czyszczenia nosa do celów
medycznych, Maści i krople lecznicze, Środki nawilżające
do celów medycznych, Żele lecznicze, Substancje i preparaty do inhalacji, Środki i preparaty do odkażania, sterylizacji
i dezynfekcji, Maści i preparaty do celów stomatologicznych
i medycznych, Preparaty i artykuły dentystyczne oraz lecznicze środki do czyszczenia zębów, Pasty lecznicze, Kompresy
chłodzące lecznicze, Wosk dentystyczny, Kompozyty i szczeliwa dentystyczne, Waciki, Materiały dentystyczne do odcisków, Preparaty i artykuły higieniczne, Produkty higieniczne
dla kobiet, Preparaty i produkty higieniczne do celów medycznych, 10 Aspiratory do nosa, Urządzenia do łagodzenia
trudności z oddychaniem, Urządzenia do odciągania nadmiaru wydzieliny z nosa, Inhalatory do celów medycznych,
Nebulizatory, Protezy dentystyczne, Korony dentystyczne,
rządzenia i przyrządy dentystyczne, Urządzenia stomatologiczne i protetyczne, w tym protezy, sztuczne zęby, Ochraniacze zębów, Urządzenia do użytku w ortodoncji, Urządzenia, aparatura i instrumenty medyczne oraz chirurgiczne,
Igły i materiały do zszywania do celów medycznych i dentystycznych, Rękawice, Maski, Przyłbice, Okulary i fartuchy sanitarne do celów medycznych i dentystycznych, 35 Sprzedaż
detaliczna i hurtowa, w tym sprzedaż online oraz pośrednictwo w sprzedaży w zakresie środków, preparatów i detergentów czyszczących, myjących i odkażających, kosmetyków,
środków i preparatów stomatologicznych i medycznych,
urządzeń i aparatury medycznej i dentystycznej, środków
higienicznych.
(210)
(731)

543246
(220) 2022 05 20
BIURO RACHUNKOWE BART SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lębork

Nr ZT25/2022
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BART

(531) 26.04.09, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 35 Rachunkowość, Rachunkowość, księgowość
i audyt, Rachunkowość, w szczególności księgowość, Rachunkowość na rzecz osób trzecich, Doradztwo i informacja
dotycząca rachunkowości, Usługi w zakresie księgowości
i rachunkowości.
543257
(220) 2022 05 20
URBAN MAGDALENA RESEARCH BREATH
MAGDALENA URBAN CONSULTING, Paterek
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RESEARCH BREATH
(210)
(731)

(531) 26.01.01, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 Badanie rynku.
(210) 543340
(220) 2022 05 23
(731) KEDYK VADYM, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) KISS MY HASS
(510), (511) 31 Świeże owoce - awokado.
543349
(220) 2022 05 24
FORTIS PHARMACEUTICALS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice
(540) (znak słowny)
(540) tadalafil fortis
(510), (511) 5 Suplementy diety, Suplementy diety w formie
tabletek, substancji płynnych, substancji wziewnych, maści, żeli, Środki zmniejszające apetyt, Dietetyczna żywność
przystosowana do celów medycznych, Dietetyczne napoje
przystosowane do celów medycznych, Substancje dietetyczne do celów leczniczych, Dodatki odżywcze do celów
leczniczych, Preparaty kosmetyczne do celów medycznych,
Preparaty witaminowe wspomagające leczenie, Preparaty
odżywcze wspomagające leczenie, Środki odżywcze wspomagające leczenie, Witaminy same lub w połączeniach
wspomagające leczenie, Preparaty chemiczne do celów
farmaceutycznych, Preparaty farmaceutyczne, Leki, Korzenie
lekarskie, Środki medyczne i farmaceutyczne pochodzenia
roślinnego, Preparaty biologiczne do celów medycznych,
Leki antywirusowe.
(210)
(731)

543350
(220) 2022 05 24
GLOBTRAK POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kielce
(540) (znak słowno-graficzny)

(210)
(731)
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(540) GLOBTRAK UBI

(531)

26.01.06, 26.02.01, 26.11.12, 27.05.01, 27.05.01, 27.05.05,
29.01.12
(510), (511) 9 Przyrządy nawigacyjne, Nawigacja (Urządzenia do -) dla pojazdów [komputery pokładowe], Odbiorniki
do systemów globalnego pozycjonowania [GPS], Urządzenia systemu GPS, Urządzenia nawigacyjne GPS, Urządzenia
sterujące do automatycznego kierowania pojazdami, Urządzenia sterujące do nawigowania samochodu za pośrednictwem dźwięku i wideo, Zintegrowane elektroniczne systemy
wspomagania kierowcy do pojazdów lądowych, Elektroniczne globalne systemy nawigacyjne, Elektroniczne przyrządy
nawigacyjne, Elektroniczne systemy nawigacyjne, Elektroniczne urządzenia nawigacyjne, Elektroniczne urządzenia
i przyrządy do nawigacji i ustalania położenia, Elektroniczne
wykrywacze obiektów, Elektryczne urządzenia nawigacyjne,
Komputery do nawigacji samochodowej, Multimedialne systemy nawigacji GPS do pojazdów, Nadajniki radarowe, Narzędzia do gromadzenia danych pokładowych, Optyczne wykrywacze obiektów, Optyczny sprzęt do śledzenia obiektów,
Piloty automatyczne, Pojazdy (Urządzenia nawigacyjne dla -)
[komputery pokładowe], Pokładowe systemy elektroniczne
do wspomagania kierowania pojazdem, Pokładowe systemy elektroniczne do wspomagania parkowania, Pokładowe
systemy elektroniczne w pojazdach lądowych do wspomagania jazdy, Pokładowe systemy elektroniczne w pojazdach
lądowych do wspomagania parkowania, Programy komputerowe do użytku w autonomicznej nawigacji pojazdów,
Przekaźniki do systemów globalnego pozycjonowania
[GPS], Przenośne urządzenia nawigacyjne, Systemy nawigacji do pojazdów wyposażone w interaktywne wyświetlacze,
Systemy do śledzenia pojazdów, Sterowniki do urządzeń nawigacyjnych do pojazdów, Systemy wspomagania kierowcy
do pojazdów silnikowych, Urządzenia do automatycznego
kierowania do pojazdów, Urządzenia do automatycznej kontroli jazdy do użytku w samochodach, Urządzenia do lokalizacji pojazdów, Urządzenia do nawigacji satelitarnej, Urządzenia do śledzenia pojazdów, Urządzenia GPS, Urządzenia
i przyrządy nawigacyjne, Urządzenia kontrolujące do automatycznego parkowania samochodów, Urządzenia nawigacyjne dla pojazdów [komputery pokładowe], Urządzenia
nawigacyjne do samochodów, Komputerowe bazy danych,
Komputerowe mapy cyfrowe, Urządzenia do nagrywania,
Urządzenia nagrywające, Alarmy i urządzenia ostrzegawcze,
Elektroniczne systemy pokładowe do automatycznego hamowania, Elektroniczne urządzenia do monitoringu obiektów śledzonych, Elektryczne urządzenia do monitoringu
obiektów śledzonych, Kamery cofania do pojazdów, Monitorujące urządzenia bezpieczeństwa [elektryczne], Roboty
do nadzoru bezpieczeństwa, Systemy rozpoznawania znaków drogowych, Urządzenia do kontroli bezpieczeństwa,
Urządzenia elektroniczne do monitoringu, Urządzenia i przyrządy do rozpoznawania znaków drogowych, Urządzenia zapobiegające kradzieży, inne niż do pojazdów, Komputerowe
(Programy -) nagrane, Komputerowe programy operacyjne,
Interaktywne multimedialne programy komputerowe, Nagrane programy komputerowe, Oprogramowanie komputerowe [programy], Programy komputerowe, Programy kom-
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puterowe do obsługi pojazdów, Programy komputerowe
do użytku w autonomicznej kontroli pojazdów, Programy
komputerowe do zarządzania sieciami, Kamery do pojazdów, Aplikacje komputerowe do pobrania, Aplikacje komputerowe do sterowania pojazdami, Aplikacje komputerowe
do sterowania automatycznym kierowaniem pojazdami,
Aplikacje komputerowe do sterowania automatycznym parkowaniem pojazdów, Aplikacje komputerowe do urządzeń
nawigacyjnych do pojazdów, Aplikacje komputerowe do automatycznej kontroli parkowania samochodów, Aplikacje
komputerowe do automatycznej kontroli jazdy do użytku
w samochodach, Rejestratory danych dotyczących samochodów, Inteligentne rejestratory odległości, 12 Alarmy
antywłamaniowe do pojazdów, Samochodowe alarmy antywłamaniowe, Urządzenia antywłamaniowe do pojazdów,
Urządzenia antywłamaniowe do samochodów, Urządzenia
antywłamaniowe do samochodów osobowych, Alarmy
ostrzegawcze [cofania] do pojazdów, Ostrzegawcze alarmy
przeciwwłamaniowe do pojazdów, Alarmowe systemy bezpieczeństwa do pojazdów, Elektroniczne urządzenia alarmowe zabezpieczające przed kradzieżą do pojazdów, Pojazdy
autonomiczne, Pojazdy, Pojazdy do przewozu pasażerów,
Pojazdy kierowane automatycznie, 42 Chmura obliczeniowa, Instalacja, aktualizacja i utrzymanie oprogramowania
komputerowego, Instalacja i dostosowanie na zamówienie
aplikacji oprogramowania komputerowego, Instalacja oprogramowania komputerowego, Monitoring systemów komputerowych przy użyciu dostępu zdalnego, Odzyskiwanie
danych komputerowych, Platforma jako usługa [PaaS], Programowanie komputerów, Doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa danych, Doradztwo w zakresie oprogramowania
komputerowego, Hosting serwerów, Powielanie programów
komputerowych, Projektowanie oprogramowania komputerowego, Przechowywanie danych elektronicznych, Tworzenie platform komputerowych, Usługi doradcze w dziedzinie
technologii, Usługi szyfrowania danych, Usługi w zakresie
szyfrowania i dekodowania danych, Wypożyczanie oprogramowania komputerowego.
(210)
(731)
(540)
(540)

543353
(220) 2022 05 24
ROWICKI PAWEŁ, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
ROVICKY POLO CLUB

(531) 02.01.20, 03.03.01, 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 18 Parasole, Parasole dla dzieci, Parasole i parasolki, Imitacje skóry, Walizy, torby podróżne, torby, portfele
i inne artykuły służące do przenoszenia, Wyroby rymarskie,
bicze i ubrania dla zwierząt, Parasolki i parasole (duże), Materiał skórzany, Paski skórzane do bagażu, Paski z imitacji skóry,
Skórzane aktówki na dokumenty, Torby na przybory toaletowe sprzedawane bez wyposażenia.

Nr ZT25/2022

(210) 543354
(220) 2022 05 24
(731) SMOLEŃ EWA, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) Jennifer World
(510), (511) 44 Usługi w zakresie rolnictwa, akwakultury,
ogrodnictwa i leśnictwa, Hodowla zwierząt, Usługi hodowli
kotów, Doradztwo związane z hodowlą zwierząt, Sztuczne
zapłodnienie zwierząt.
(210)
(731)
(540)
(540)

543355
(220) 2022 05 24
CSG SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków
(znak słowno-graficzny)
świat baterii

(531) 01.15.03, 26.13.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 Adaptery baterii, Akumulatorki do powtórnego naładowania, Akumulatory alkaliczne, Akumulatory
do pojazdów, Akumulatory do pojazdów elektrycznych,
Akumulatory, elektryczne, do pojazdów, Akumulatory energii fotowoltaicznej, Akumulatory niklowo-kadmowe, Akumulatory samochodowe, Elektryczne akumulatory do zasilania pojazdów elektrycznych, Baterie akumulatorowe
litowe, Ładowarki dla akumulatorów, Ładowarki do akumulatorów do pojazdów silnikowych, Rozruszniki akumulatorowe, Urządzenia do ładowania akumulatorów elektrycznych, Urządzenia do ładowania akumulatorów, Jednostki
zasilania [baterie], Skrzynki akumulatorowe, Aparatura
i urządzenia do gromadzenia i przechowywania energii
elektrycznej, Aparatura i urządzenia do gromadzenia elektryczności, Banki energii, Baterie, Baterie elektryczne, Baterie litowe, Baterie litowo-jonowe, Baterie anodowe, Baterie
do ponownego ładowania, Ładowalne baterie elektryczne,
Ogniwa i baterie elektryczne, Zestawy baterii, Dodatkowe
zestawy baterii, Baterie słoneczne, Baterie słoneczne do ponownego ładowania, Baterie do telefonów, Baterie dodatkowe do telefonów komórkowych, Baterie do elektronicznych papierosów, Ładowarki, Ładowarki bezprzewodowe,
Ładowarki USB, Ładowarki sieciowe, Ładowarki baterii
elektrycznych, Ładowarki do baterii, Ładowarki przenośne,
Kompensacyjne ładowarki baterii, Ładowarki do smartfonów, Ładowarki do telefonów komórkowych, Ładowarki
baterii do użytku z telefonami, Ładowarki do telefonów
komórkowych, do użytku w pojazdach, Szybkie ładowarki
do urządzeń mobilnych, Ładowarki do baterii do tabletów,
Ładowarki do baterii do laptopów, Ładowarki do baterii
słonecznych, Ładowarki do elektronicznych przyborów dla
palaczy, Przenośne etui do ładowania papierosów elektronicznych i waporyzatorów, Ładowarki do elektronicznych
papierosów, Stacje ładowania dla pojazdów elektrycznych,
Urządzenia do ładowania, Urządzenia do ładowania baterii,
Urządzenia do nieprzerywalnego zasilania elektrycznego
[baterie], Urządzenia do nieprzerywalnego zasilania energii
[zasilacze UPS], Urządzenia ładujące do sprzętu nadającego się do ponownego ładowania, Urządzenia do magazynowania energii elektrycznej, Zasilacze sieciowe [baterie],
Zasilacze awaryjne UPS, Zasilacze sieciowe, Elektroniczne
zasilacze, Zasilacze niskiego napięcia, Zasilacze prądu stałego i zmiennego, Zasilacze do smartfonów, Przetworniki
elektryczne, Przetworniki prądu, Przetworniki prądu stałego/prądu zmiennego, Przetworniki napięcia, Przetworniki
napięcia na prąd, Kable do baterii, Kable USB, Kable audio,
Kable do synchronizacji danych, Kable do transmisji danych, Kable wideo, Huby USB, Przewody do USB, Klawia-
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tury, Klawiatury komputerowe, Klawiatury do tabletów,
Klawiatury bezprzewodowe, Klawiatury wielofunkcyjne,
Klawiatury do telefonów komórkowych, Mikrofony do używania bez użycia rąk do telefonów komórkowych, Myszy
[sprzęt do przetwarzania danych], Bezprzewodowe peryferia komputerowe, Peryferyjne urządzenia komputerowe,
Komputerowe urządzenia peryferyjne ubieralne [do noszenia na ciele], Słuchawki, Mikrofony, Stacje dokujące, Stacje
dokujące do telefonów komórkowych, Elektroniczne stacje
dokujące, Okulary do rzeczywistości wirtualnej, Matryce
diodowe, Czytniki kart USB, Kamery wideo, Kamery internetowe, Cyfrowe kamery wideo, Kamery do pojazdów,
Kamery aktywowane ruchem, Kamery wideo do nadzoru, Pudełka na baterie, Podkładki pod myszy komputerowe, Separatory baterii, Kijki do robienia selfie jako akcesoria do smartfonów, Kijki do robienia sobie zdjęć (selfie),
Uchwyty na telefony komórkowe, Uchwyty samochodowe
do telefonów, Uchwyty przystosowane do telefonów komórkowych, Uchwyty na tablety przystosowane do użytku
w samochodach, Uchwyty do mocowania przystosowane
do komputerów, Podpórki pod nadgarstek do komputerów, Podpórki pod nadgarstki dla użytkowników myszy
komputerowych, Etui na smartfony, Etui do tabletów, Etui
na odtwarzacze MP3, Etui z klawiaturą do smartfonów,
Etui na przenośne odtwarzacze mediów, Folie ochronne
do tabletów, Folie ochronne dostosowane do smartfonów,
Ciekłokrystaliczne folie ochronne do smartfonów, Folie
ochronne przystosowane do ekranów komputerowych,
Ochraniacze na ekran do smartfonów ze szkła hartowanego, Osłony na kable elektryczne, Osłony na klawiatury komputerowe, Osłony na telefony komórkowe, Osłony do ekranów telefonów komórkowych w formie folii, Opaski ostrzegawcze, Opaski na ramię z kieszenią na smartfon, Karty USB,
Nośniki do przechowywania danych, Kamery nadzorujące,
Prostowniki elektryczne, Kable rozruchowe do akumulatorów, Elektryczne kable do ładowania, Przejściówki do kabli,
35 Usługi handlu detalicznego i hurtowego w tym sprzedaży wysyłkowej i przez Internet w odniesieniu do komputerów i sprzętu komputerowego, Usługi handlu detalicznego
i hurtowego w tym sprzedaży wysyłkowej i przez Internet
w odniesieniu do sprzętu elektronicznego, Usługi handlu
detalicznego i hurtowego w tym sprzedaży wysyłkowej
i przez Internet w odniesieniu do sprzętu elektrycznego,
baterii, ładowarek, kabli i przewodów elektrycznych, Usługi
sprzedaży detalicznej w tym sprzedaży wysyłkowej i przez
Internet w związku ze sprzętem informatycznym, Usługi
sprzedaży detalicznej i hurtowej w tym sprzedaży wysyłkowej i przez Internet w związku ze sprzętem audiowizualnym, Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w tym sprzedaży wysyłkowej i przez Internet związane z telefonami
komórkowymi i smartfonami, Usługi handlu detalicznego
i hurtowego w tym sprzedaży wysyłkowej i przez Internet
związane z akcesoriami do rowerów, Usługi handlu detalicznego i hurtowego w tym sprzedaży wysyłkowej i przez
Internet w związku z akcesoriami samochodowymi, Prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, Usługi importowo-eksportowe, Usługi w zakresie
informacji handlowych za pośrednictwem internetu, Dostarczanie informacji dotyczących produktów konsumpcyjnych za pośrednictwem internetu, Dostarczanie informacji handlowych konsumentom na temat towarów i usług,
Pośrednictwo w nabywaniu usług telematycznych, telefonicznych lub komputerowych [Internet], Udostępnianie
informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem
strony internetowej, Dostarczanie informacji dotyczących
kontaktów handlowych i biznesowych, Dostarczanie informacji marketingowych, Dostarczanie informacji marke-
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tingowych za pośrednictwem stron internetowych, Udostępnianie informacji z zakresu działalności gospodarczej,
również za pośrednictwem Internetu, sieci kablowych lub
innych form przekazu danych.
(210)
(731)
(540)
(540)

543357
(220) 2022 05 24
PAPROTA DOMINIKA, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
KUNDELBURRY

(531) 03.01.08, 24.01.09, 24.09.02, 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 35 Usługi handlu detalicznego w odniesieniu
do produktów dla zwierząt domowych, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z akcesoriami do pielęgnacji dla zwierząt,
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z przyborami higienicznymi dla zwierząt.
543359
(220) 2022 05 24
TDM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kąkolewo
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TDM
(210)
(731)

(531) 05.03.11, 05.03.14, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej w związku
z węglem, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z węglem, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z nawozami,
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z nawozami, Usługi
sprzedaży detalicznej w związku ze środkami zabezpieczającymi dla roślin, Usługi sprzedaży hurtowej w związku
ze środkami zabezpieczającymi dla roślin, Usługi sprzedaży
hurtowej w związku z preparatami chemicznymi do leczenia chorób roślin zbożowych, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z preparatami chemicznymi do leczenia chorób
roślin zbożowych, Usługi sprzedaży detalicznej w związku
z preparatami chemicznymi do zapobiegania chorobom
u roślin zbożowych, Usługi sprzedaży hurtowej w związku
z preparatami chemicznymi do zapobiegania chorobom
u roślin zbożowych, Usługi sprzedaży detalicznej w związku
z preparatami chemicznymi do leczenia chorób roślin zbożowych, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z preparatami
chemicznymi do leczenia chorób roślin zbożowych, Usługi
sprzedaży hurtowej w związku ze środkami ochrony roślin,
Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze środkami ochrony roślin, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z płodami
rolnymi i z akwakultury, produktami ogrodniczymi i leśnymi,
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z płodami rolnymi
i z akwakultury, produktami ogrodniczymi i leśnymi, Usługi
sprzedaży hurtowej w związku z metalowymi drzwiami, bramami, oknami i osłonami okiennymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z metalowymi drzwiami, bramami, oknami
i osłonami okiennymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku
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z niemetalowymi drzwiami, bramami, oknami i osłonami
okiennymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z niemetalowymi drzwiami, bramami, oknami i osłonami okiennymi.
(210) 543369
(220) 2022 05 24
(731) PĘKUL ADAM, Warszawa
(540) (znak graficzny)
(540)

(531) 24.15.15, 26.13.25, 29.01.12
(510), (511) 35 Usługi doradztwa w zakresie organizacji i zarządzania działalnością gospodarczą, Usługi wyszukiwania
informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich, Usługi pomocy w prowadzeniu działalności gospodarczej, Usługi
reklamy, 41 Edukacja, Edukacja prawna, Kursy szkoleniowe
w dziedzinie prawa, Publikowanie dokumentów z dziedziny
prawa, w tym publikowanie on-line, Publikowanie materiałów drukowanych dotyczących prawa, Szkolenia z zakresu
świadczenia usług prawnych, Organizowanie konferencji,
szkoleń, warsztatów i wystaw o tematyce prawnej i biznesowej, 45 Usługi prawne, Doradztwo prawne.
(210)
(731)
(540)
(540)

543372
(220) 2022 05 24
PĘKUL ADAM, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
ADKINS

(531) 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 35 Usługi doradztwa w zakresie organizacji i zarządzania działalnością gospodarczą, Usługi wyszukiwania
informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich, Usługi pomocy w prowadzeniu działalności gospodarczej, Usługi
reklamy, 41 Edukacja, Edukacja prawna, Kursy szkoleniowe
w dziedzinie prawa, Publikowanie dokumentów z dziedziny
prawa, w tym publikowanie on-line, Publikowanie materiałów drukowanych dotyczących prawa, Szkolenia z zakresu
świadczenia usług prawnych, Organizowanie konferencji,
szkoleń, warsztatów i wystaw o tematyce prawnej i biznesowej, 45 Usługi prawne, Doradztwo prawne.
(210)
(731)
(540)
(540)

Nr ZT25/2022

(531) 26.04.01, 26.04.08, 26.04.09, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 42 Doradztwo w zakresie doboru zasłon [projektowanie wnętrz], Doradztwo techniczne związane z projektowaniem, Doradztwo w zakresie doboru pokrowców
na meble [projektowanie wnętrz], Doradztwo związane
z wyborem tkanin dekoracyjnych [projektowanie wnętrz],
Planowanie i projektowanie kuchni, Planowanie [projektowanie] barów, Planowanie i projektowanie osiedli mieszkaniowych, Planowanie [projektowanie] łazienek, Planowanie
[projektowanie] dobudówek, Planowanie [projektowanie]
klubów, Planowanie [projektowanie] budynków, Planowanie
[projektowanie] kuchni, Planowanie [projektowanie] biur,
Planowanie [projektowanie] pubów, Planowanie [projektowanie] restauracji, Planowanie [projektowanie] sklepów,
Planowanie przestrzenne [projektowanie] wnętrz, Projektowanie architektoniczne dekoracji wnętrz, Projektowanie dekoracji wnętrz, Projektowanie dekoracji wnętrz dla sklepów,
Projektowanie domów.
543378
(220) 2022 05 24
ADKINS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) adkins
(510), (511) 35 Usługi w zakresie rachunkowości i księgowości, rachunkowość i księgowość, Doradztwo i informacja
dotycząca rachunkowości i księgowości, Doradztwo w zakresie działalności gospodarczej dotyczące rachunkowości
i księgowości, Przygotowanie skomputeryzowanej rachunkowości i księgowości, Audyt rachunkowościowy i księgowy, Rachunkowość i księgowość w zakresie zarządzania
kosztami, Skomputeryzowana rachunkowość i księgowość,
Skomputeryzowane prowadzenie rachunkowości i księgowości, Skomputeryzowane ustalanie wysokości podatku,
Udostępnianie informacji dotyczących kont, Usługi doradcze
dotyczące rachunkowości handlowej i księgowości, Usługi
doradcze i informacyjne dotyczące rachunkowości i księgowości, Rachunkowość i księgowość komputerowa, Zarządzanie rachunkowością i księgowością, Usługi w zakresie
rachunkowości i księgowości śledczej, Usługi rachunkowości
i księgowości w zakresie czesnego.
(210)
(731)

543415
(220) 2022 05 25
WC SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Zabrze
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WC!S
(210)
(731)

543373
(220) 2022 05 25
MIKOŁAJEWSKA PAULINA DESIGN BY ME, Piaseczno
(znak słowno-graficzny)
Design by me PAULINA MIKOŁAJEWSKA

(531)

24.17.04, 26.01.03, 26.03.01, 26.03.05, 27.05.01, 27.05.17,
29.01.12
(510), (511) 37 Czyszczenie zbiorników, Czyszczenie szamb,
Sprzątanie toalet publicznych, Usługi sprzątania toalet,
Montaż tymczasowych ogrodzeń, Stawianie ogrodzeń zabezpieczających, Usługi w zakresie stawiania ogrodzeń,
Wywóz odpadów [czyszczenie], Usuwanie odpadów [usługi
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czyszczenia], Wynajem platform i rusztowań, Pompowanie
szamb, Instalacja szamb, Pompowanie i czyszczenie szamb,
Montaż namiotów, 39 Oczyszczanie [usuwanie i transport]
z odpadów, Wynajem kontenerów, Wynajem przenośnych
kontenerów magazynowych, Wywóz odpadów [transport],
Usługi wywozu odpadów, Opróżnianie [usuwanie] zawartości szamb, 43 Wynajem konstrukcji namiotowych, Wypożyczanie namiotów, Wypożyczanie dużych namiotów, Wynajem pawilonów, 44 Wypożyczanie obiektów i urządzeń
toaletowych, Wynajem toalet przenośnych, Wypożyczanie
instalacji sanitarnych, Wypożyczanie przenośnych urządzeń
sanitarnych, Zapewnianie przenośnych toalet na imprezy.
(210)
(731)
(540)
(540)

(531)

543417
(220) 2022 05 25
CROSS BUD SPÓŁKA AKCYJNA, Bielsko-Biała
(znak słowno-graficzny)
CROSS BUD MATERIAŁY BUDOWLANE

24.13.09, 26.01.01, 26.01.04, 26.11.06, 26.11.07, 26.11.08,
27.05.01, 27.05.02, 27.05.10, 29.01.13
(510), (511) 6 Armatura metalowa do przewodów do sprężonego powietrza, Belki stropowe metalowe, Blacha (Opakowania blaszane z białej -), Blacha [płyty, arkusze], Blacha
stalowa cienka, Dachowe rynny metalowe, Dachówki esówki
metalowe, Dachówki metalowe, Dachy (Pokrycia -) metalowe, Deflektory kominowe metalowe, Drabiny metalowe,
Drut metalowy [z metali nieszlachetnych], Drut ze stali,
Drut ze stopów metali nieszlachetnych [z wyjątkiem drutu topikowego], Gwoździe, Gwoździe z szeroką główką
[ćwieki], Gzymsy (Formy, odlewy -) metalowe, Gzymsy
metalowe, Kanalizacja (Rury rozgałęźne do ) metalowe,
Klamki do drzwi metalowe, Kolanka do rur metalowe, Kołki
do ścian, metalowe, Konstrukcje stalowe [budownictwo],
Listwy profilowane metalowe dla budownictwa, Łuszczone
pręty metalowe, Materiały zbrojeniowe dla budownictwa,
metalowe, Materiały konstrukcyjne metalowe, Metalowe
opancerzenie z płyt, Metalowe pokrycia dachów, Nakrętki
śrub z metalu, Okiennice metalowe, Okładziny metalowe
[budowlane], Okna metalowe, Płyty chodnikowe metalowe, Płytki podłogowe metalowe, Pokrycia dachów, metalowe, Pokrywy do włazów metalowe, Prefabrykowane konstrukcje metalowe, Pręty [słupki] ogrodzeniowe metalowe,
Przewody metalowe do instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej, Przewody wodociągowe, metalowe, Rury ściekowe
metalowe, Rury i rurki ze stali, Słupy metalowe [elementy
konstrukcyjne], Stemple [podpory] metalowe, Szalunki
do betonu metalowe, Zbrojeniowe (Materiały -) do betonu, metalowe, 17 Akrylowe żywice [półprodukty], Armatura niemetalowa do przewodów sprężonego powietrza,
Dźwiękoszczelne materiały, Farby izolacyjne, Filc izolacyjny,
Guma, Kształtki, niemetalowe, do rur elastycznych, Kształtki, niemetalowe, do rur sztywnych, Lakier izolacyjny, Materiały nieprzewodzące do zatrzymywania ciepła, Ognioodporne materiały izolacyjne, Taśmy izolacyjne, Uszczelki
do rur, Wełna mineralna [izolator], Żywice syntetyczne,
półprzetworzone, Złączki, niemetalowe, do rur elastycznych, 19 Beton, Betonowe elementy budowlane, Bitumiczne
powłoki dachowe, Bitumiczne wyroby dla budownictwa, Budowlane (Konstrukcje -) niemetalowe, Budowlana (tektura -)
[asfaltowana], Cegły, Cement, Deski [drewno budowlane],
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Deski podłogowe, Deski podłogowe [drewniane], Drewno
budowlane, Drewno na profile, Drewno obrobione, Drzwi
niemetalowe, Drzwi pancerne niemetalowe, Drzwiowe
(Ościeżnice -) niemetalowe, Drzwiowe (Płyty -) niemetalowe, Elementy budowlane (Niemetalowe -) w postaci płyt,
Elementy wykończeniowe budowlane niemetalowe, Gips
[materiał budowlany], Kamień budowlany, Karton budowlany, Kątowniki, niemetalowe, Klinkier (Kruszywo -), Kominowe trzony niemetalowe, Kominy niemetalowe, Konstrukcyjne elementy niemetalowe dla budownictwa, Kostka
brukowa drewniana, Kratownice niemetalowe, Krokwie
dachowe, Materiały budowlane niemetalowe, Materiały
do pokryć nawierzchni drogowych, Niemetalowe materiały
na pokrycia dachowe, Niemetalowe płytki ścienne, Ogniotrwałe materiały budowlane, niemetalowe, Niemetalowe
ramy do okien szklanych, Ogniotrwałe powłoki cementowe,
Okrycia niemetalowe dla budownictwa, Palisady niemetalowe, Panele akustyczne niemetalowe, Parapety okienne (Niemetalowe -), Piasek, z wyjątkiem piasku formierskiego, Piaskowiec dla budownictwa, Płytki ścienne niemetalowe dla
budownictwa, Płyty brukowe, niemetalowe, Płyty budowlane niemetalowe, Płyty cementowe, Płyty do brukowania
wykonane z materiałów niemetalowych, Podłogi niemetalowe, Podłogowe płytki niemetalowe, Pokrycia dachowe
niemetalowe zawierające baterie słoneczne, Pokrycia dachowe, niemetalowe, Pokrycia dachowe z gontów, Pokrycia ścienne nie z metalu, Profile niemetalowe do gzymsów,
Rury (Spustowe -) niemetalowe, Rury (sztywne -), niemetalowe [budownictwo], Rury drenażowe niemetalowe, Rury
wodociągowe niemetalowe, Rynny (Dachowe -) niemetalowe, Schody (Stopnie -) niemetalowe, Słupy cementowe,
Słupy niemetalowe dla budownictwa, Sufity niemetalowe,
Szalunki niemetalowe do betonu, Sztuczny kamień, Szkło
budowlane, Ścianki działowe niemetalowe, Ścianki szczelne
niemetalowe, Tłuczeń, Trzcina do użytku w budownictwie,
Tynk, Wapno, Wsporniki niemetalowe do użytku w budownictwie, Wykończeniowe elementy dachów, niemetalowe,
Zaprawy budowlane, Zawory przewodów drenażowych,
niemetalowe i nie z tworzyw sztucznych, Zbrojenia niemetalowe dla budownictwa, Żużel [materiał budowlany], Żwir,
35 Usługi pośrednictwa w handlu, 37 Budownictwo, Usługi
doradztwa budowlanego.
(210)
(731)
(540)
(540)

543422
(220) 2022 05 26
KILAN BARTOSZ, Poznań
(znak słowno-graficzny)
DOM MEBLI

(531) 26.04.05, 26.04.18, 27.05.01, 27.05.17, 29.01.13
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej w związku z meblami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z meblami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z wyposażeniem domu,
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z wyposażeniem
domu.
(210) 543424
(220) 2022 05 25
(731) EVO DOM MAKLERSKI SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) Evo

(531)

26.04.01, 26.04.05, 27.05.01, 27.05.02, 27.05.10, 27.05.17,
29.01.14
(510), (511) 36 Usługi maklerskie.
(210)
(731)
(540)
(540)

543434
(220) 2022 05 25
SŁOTA GRZEGORZ EFTO, Kolonia
(znak słowno-graficzny)
SUSHI & SALADS KURIER

(531) 11.01.06, 26.01.05, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 43 Usługi restauracyjne, Usługi restauracji sprzedających posiłki na wynos, Bary szybkiej obsługi [snack-bary],
Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami
i transportem.
(210) 543439
(220) 2022 05 25
(731) CROSS BUD SPÓŁKA AKCYJNA, Bielsko-Biała
(540) (znak słowny)
(540) CROSS BUD
(510), (511) 6 Armatura metalowa do przewodów do sprężonego powietrza, Belki stropowe metalowe, Blacha (Opakowania blaszane z białej -), Blacha [płyty, arkusze], Blacha
stalowa cienka, Dachowe rynny metalowe, Dachówki esówki
metalowe, Dachówki metalowe, Dachy (Pokrycia -) metalowe, Deflektory kominowe metalowe, Drabiny metalowe,
Drut metalowy [z metali nieszlachetnych], Drut ze stali, Drut
ze stopów metali nieszlachetnych [z wyjątkiem drutu topikowego], Gwoździe, Gwoździe z szeroką główką [ćwieki],
Gzymsy (Formy, odlewy -) metalowe, Gzymsy metalowe,
Kanalizacja (Rury rozgałęźne do ) metalowe, Klamki do drzwi
metalowe, Kolanka do rur metalowe, Kołki do ścian, metalowe, Konstrukcje stalowe [budownictwo], Listwy profilowane
metalowe dla budownictwa, Łuszczone pręty metalowe,
Materiały zbrojeniowe dla budownictwa, metalowe, Materiały konstrukcyjne metalowe, Metalowe opancerzenie z płyt,
Metalowe pokrycia dachów, Nakrętki śrub z metalu, Okiennice metalowe, Okładziny metalowe [budowlane], Okna metalowe, Płyty chodnikowe metalowe, Płytki podłogowe metalowe, Pokrycia dachów, metalowe, Pokrywy do włazów metalowe, Prefabrykowane konstrukcje metalowe, Pręty [słupki]
ogrodzeniowe metalowe, Przewody metalowe do instalacji
wentylacyjnej i klimatyzacyjnej, Przewody wodociągowe,
metalowe, Rury ściekowe metalowe, Rury i rurki ze stali,
Słupy metalowe [elementy konstrukcyjne], Stemple [podpory] metalowe, Szalunki do betonu metalowe, Zbrojeniowe (Materiały -) do betonu, metalowe, 17 Akrylowe żywice
[półprodukty], Armatura niemetalowa do przewodów sprę-
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żonego powietrza, Dźwiękoszczelne materiały, Farby izolacyjne, Filc izolacyjny, Guma, Kształtki, niemetalowe, do rur
elastycznych, Kształtki, niemetalowe, do rur sztywnych,
Lakier izolacyjny, Materiały nieprzewodzące do zatrzymywania ciepła, Ognioodporne materiały izolacyjne, Taśmy izolacyjne, Uszczelki do rur, Wełna mineralna [izolator], Żywice
syntetyczne, półprzetworzone, Złączki, niemetalowe, do rur
elastycznych, 19 Beton, Betonowe elementy budowlane, Bitumiczne powłoki dachowe, Bitumiczne wyroby dla budownictwa, Budowlane (Konstrukcje -) niemetalowe, Budowlana
(tektura -) [asfaltowana], Cegły, Cement, Deski [drewno budowlane], Deski podłogowe, Deski podłogowe [drewniane],
Drewno budowlane, Drewno na profile, Drewno obrobione,
Drzwi niemetalowe, Drzwi pancerne niemetalowe, Drzwiowe (Ościeżnice -) niemetalowe, Drzwiowe (Płyty -) niemetalowe, Elementy budowlane (Niemetalowe -) w postaci płyt,
Elementy wykończeniowe budowlane niemetalowe, Gips
[materiał budowlany], Kamień budowlany, Karton budowlany, Kątowniki, niemetalowe, Klinkier (Kruszywo -), Kominowe
trzony niemetalowe, Kominy niemetalowe, Konstrukcyjne
elementy niemetalowe dla budownictwa, Kostka brukowa
drewniana, Kratownice niemetalowe, Krokwie dachowe,
Materiały budowlane niemetalowe, Materiały do pokryć nawierzchni drogowych, Niemetalowe materiały na pokrycia
dachowe, Niemetalowe płytki ścienne, Ogniotrwałe materiały budowlane, niemetalowe, Niemetalowe ramy do okien
szklanych, Ogniotrwałe powłoki cementowe, Okrycia niemetalowe dla budownictwa, Palisady niemetalowe, Panele
akustyczne niemetalowe, Parapety okienne (Niemetalowe -),
Piasek, z wyjątkiem piasku formierskiego, Piaskowiec dla budownictwa, Płytki ścienne niemetalowe dla budownictwa,
Płyty brukowe, niemetalowe, Płyty budowlane niemetalowe,
Płyty cementowe, Płyty do brukowania wykonane z materiałów niemetalowych, Podłogi niemetalowe, Podłogowe płytki niemetalowe, Pokrycia dachowe niemetalowe zawierające
baterie słoneczne, Pokrycia dachowe, niemetalowe, Pokrycia
dachowe z gontów, Pokrycia ścienne nie z metalu, Profile
niemetalowe do gzymsów, Rury (Spustowe -) niemetalowe,
Rury (sztywne -), niemetalowe [budownictwo], Rury drenażowe niemetalowe, Rury wodociągowe niemetalowe, Rynny
(Dachowe -) niemetalowe, Schody (Stopnie -) niemetalowe,
Słupy cementowe, Słupy niemetalowe dla budownictwa, Sufity niemetalowe, Szalunki niemetalowe do betonu, Sztuczny kamień, Szkło budowlane, Ścianki działowe niemetalowe,
Ścianki szczelne niemetalowe, Tłuczeń, Trzcina do użytku
w budownictwie, Tynk, Wapno, Wsporniki niemetalowe
do użytku w budownictwie, Wykończeniowe elementy dachów, niemetalowe, Zaprawy budowlane, Zawory przewodów drenażowych, niemetalowe i nie z tworzyw sztucznych,
Zbrojenia niemetalowe dla budownictwa, Żużel [materiał
budowlany], Żwir, 35 Usługi pośrednictwa w handlu, 37 Budownictwo, Usługi doradztwa budowlanego.
543440
(220) 2022 05 26
PLASMA INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) NIKLEY
(510), (511) 3 Kosmetyki funkcjonalne, Kosmetyki i preparaty kosmetyczne, Kosmetyki organiczne, 5 Mieszanki
do picia będące suplementami diety, Mineralne suplementy diety, Mineralne suplementy diety dla ludzi, Mineralne
suplementy odżywcze, Nutraceutyki do stosowania jako
suplementy diety, Odżywcze suplementy diety, Preparaty
witaminowe w postaci suplementów diety, Przeciwutleniające suplementy diety, Suplementy diety, Suplementy diety
(210)
(731)
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dla ludzi, Suplementy diety dla ludzi nieprzeznaczone do celów leczniczych, Suplementy diety dla osób ze specjalnymi
wymaganiami dietetycznymi, Suplementy diety do użytku
dietetycznego, Suplementy diety do użytku medycznego, Suplementy diety i preparaty dietetyczne, Suplementy
diety poprawiające kondycję i wytrzymałość, Suplementy
diety składające się z witamin, Suplementy diety składające się głównie z magnezu, Suplementy diety sporządzone
głównie z minerałów, Suplementy diety sporządzone głównie z witamin, Suplementy diety w płynie, Suplementy diety
z cynkiem, Suplementy mineralne do żywności, Suplementy
odżywcze w płynie, 32 Gazowana woda mineralna, Oczyszczona woda pitna, Smakowa woda mineralna, Woda, Woda
aromatyzowana, Woda gazowana wzbogacona witaminami
[napoje], Woda mineralizowana [napoje], Woda mineralna,
Woda niegazowana, Woda pitna, Woda pitna butelkowana,
Woda pitna z witaminami, Woda stołowa, Woda wzbogacona odżywczo, Woda źródlana, Woda gazowana.
543441
(220) 2022 05 26
PLASMA INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) CRUX
(510), (511) 1 Środki chemiczne do kontroli zanieczyszczenia środowiska naturalnego, Biologiczne preparaty, inne
niż do celów medycznych lub weterynaryjnych, Biologiczne wskaźniki do monitorowania procesów sterylizacyjnych
do zastosowań innych niż medyczne lub weterynaryjne, Preparaty biologiczne do użytku w przemyśle, Preparaty biologiczne do użytku w produkcji, Preparaty do biologicznego
oczyszczania wody, Preparaty chemiczne do biologicznej
obróbki ścieków.
(210)
(731)

(210) 543443
(220) 2022 05 26
(731) KREPINIEWICZ PAWEŁ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) CANDELUX Lighting Paweł Krepiniewicz & Partnerzy
(510), (511) 11 Elementy oświetleniowe, Lampy oświetleniowe, Osprzęt do oświetlenia, Lampy podłogowe, Lampy stojące, Lampy halogenowe, Lampy LED, Lampy ścienne, Lampy
stołowe, Lampy biurkowe, Lampy (urządzenia oświetleniowe), Sufitowe lampy wiszące, Lampy do celów oświetleniowych, 35 Usługi sprzedaży detalicznej w związku z oświetleniem, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z oświetleniem,
42 Projektowanie systemów oświetleniowych.
(210)
(731)
(540)
(540)

543447
(220) 2022 05 26
SAJDAK ADRIAN, Kalwaria Zebrzydowska
(znak słowno-graficzny)
WSPARCIE DOTACYJNE

(531) 26.07.25, 26.11.06, 26.11.07, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 Doradztwo biznesowe, Pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie
działalnością gospodarczą.
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543448
(220) 2022 05 26
FORTEC POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Kraków
(540) (znak słowny)
(540) Evander
(510), (511) 9 Kamery internetowe, Kamery konferencyjne,
Kamery na podczerwień, Kamery termowizyjne, Kamery bezpieczeństwa, Zdalne urządzenia do monitorowania, Urządzenia do monitoringu wizualnego, Urządzenia do monitorowania przebiegu procesów, Urządzenia i przyrządy do wykrywania, Urządzenia do ochrony i nadzoru, Urządzenia
do wykrywania intruzów [inne niż do pojazdów], Monitorujące urządzenia bezpieczeństwa [elektryczne], Monitorujące
urządzenia [elektryczne], Monitorujące urządzenia kontrolne
[elektryczne], Elektryczne urządzenia alarmowe, Elektryczne
urządzenia alarmowe zabezpieczające przed kradzieżą [inne
niż do pojazdów], Alarmowe systemy bezpieczeństwa [inne
niż do pojazdów], Elektryczne i elektroniczne alarmy antywłamaniowe, Elektroniczne alarmy antywłamaniowe, Elektroniczna aparatura monitorująca, inna niż do celów medycznych, Urządzenia detekcyjne, Urządzenia monitorujące, inne
niż do celów medycznych, Laboratoryjna aparatura optyczna, Laboratoryjne urządzenia optyczne, Czujniki elektrooptyczne, Czujniki fotoelektryczne, Czujniki optyczne.
(210)
(731)

543450
(220) 2022 05 26
CERAMIKA PARADYŻ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opoczno
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GALERIA inspiro

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 Reklama, Usługi marketingowe, Udostępnianie powierzchni reklamowej, Zarządzanie w działalności
gospodarczej, Administrowanie działalności gospodarczej,
Prace i usługi biurowe, Pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwami handlowymi, Zarządzanie działalnością gospodarczą, Zarządzanie działalnością handlową, Pomoc w zakresie
zarządzania działalnością handlową, Zarządzanie działalnością gospodarczą (usługi doradcze), Zarządzanie biznesowe
dla sklepów, Dekoracja wystaw sklepowych, Doradztwo biznesowe, Dostarczanie informacji handlowych, Gromadzenie
informacji handlowej, Rozpowszechnianie informacji handlowych, Organizowanie targów handlowych, Promocyjne usługi handlowe, Usługi badania rynku, w tym w celach
handlowych, Promocja inwestycji w zakresie nieruchomości, w tym centrów handlowych, usługowych, hotelowych
i rozrywkowych, Administrowanie i zarządzanie przedsiębiorstwami handlowymi, Zarządzanie i administracja nieruchomościami w celach handlowych dla osób trzecich,
Doradztwo i pomoc w zakresie prowadzenia handlu i działalności gospodarczej, Organizacja i przeprowadzenie promocji sprzedaży oraz doradztwo w tym zakresie, Informacja
handlowa i doradztwo w zakresie działalności gospodarczej,
Informacja handlowa i doradztwo w zakresie reklamy, Organizowanie wystaw i imprez kulturalnych, rozrywkowych oraz
sportowych w celach handlowych i reklamowych, Dystrybucja materiałów reklamowych i promocyjnych, Wynajmowanie powierzchni na cele reklamowe, wynajmowanie miejsc
na umieszczanie ogłoszeń lub reklam, Organizacja pokazów
towarów i usług, 36 Dzierżawa pomieszczeń sklepowych,
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Administrowanie nieruchomościami i majątkiem nieruchomym, Organizowanie wynajmu nieruchomości, Usługi wynajmowania lokali, Wynajem powierzchni biurowej,
usługowej, mieszkalnej, Wynajem nieruchomości, Wynajem
powierzchni pod działalność handlową, Zarządzanie nieruchomościami, świadczenie usług zarządzania dla najemców,
42 Planowanie (projektowanie) sklepów, Projektowanie wystroju wnętrz sklepów.
543458
(220) 2022 05 26
MEBLOBRANIE.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) bugo.cz
(210)
(731)

(531) 12.01.01, 12.01.03, 12.01.09, 24.17.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 Administrowanie sprzedażą, w tym za pośrednictwem sklepów internetowych mebli domowych, mebli biurowych, mebli ogrodowych, mebli tarasowych, mebli
balkonowych, oświetlenia, paneli ściennych i paneli podłogowych.
543459
(220) 2022 05 26
MEBLOBRANIE.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GARDINETTA premium garden furniture

(210)
(731)

(531) 03.01.06, 03.01.24, 03.01.28, 27.05.01, 29.01.03
(510), (511) 19 Domki ogrodowe wykonane z materiałów
niemetalowych, Ogrodowe budki wykonane z materiałów
niemetalowych, Namioty ogrodowe [szkielety ramowe],
niemetalowe i nie z materiału tekstylnego, Budki ogrodowe z drewna, Ogrody zimowe [konstrukcje] z materiałów
niemetalowych, Osłony (Niemetalowe -) chroniące rośliny
przed zimnem do użytku ogrodniczego w hodowli roślin,
20 Meble ogrodowe, Meble wypoczynkowe do użytku
w ogrodach, Meble kempingowe, Meble ogrodowe trzcinowe, Meble ogrodowe bambusowe, Meble ogrodowe
drewniane, Meble ogrodowe z tworzyw sztucznych, Meble
ogrodowe rattanowe, Meble ogrodowe metalowe, Stoły
do użytku w ogrodach, Leżaki do użytku w ogrodach, Krzesła do użytku w ogrodach, Fotele do użytku w ogrodach,
Altany [meble].
543460
(220) 2022 05 26
MEBLOBRANIE.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) meblobranie.pl
(210)
(731)

Nr ZT25/2022

(531)

05.11.05, 26.01.01, 26.01.06, 26.01.15, 24.17.02, 27.05.01,
29.01.13
(510), (511) 35 Administrowanie sprzedażą, w tym za pośrednictwem sklepów internetowych mebli domowych,
mebli biurowych, mebli ogrodowych, mebli tarasowych,
mebli balkonowych, oświetlenia, paneli ściennych, paneli
podłogowych.
(210)
(731)
(540)
(540)

543473
(220) 2022 05 26
ĆWIK TOMASZ SOLAR KONTAKT, Kielce
(znak słowno-graficzny)
Solar Kontakt

(531) 26.11.05, 26.11.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej w związku
z urządzeniami fotowoltaicznymi do wytwarzania energii
elektrycznej, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z instalacjami fotowoltaicznymi do wytwarzania energii elektrycznej [elektrownie fotowoltaicznej, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z akumulatorami energii fotowoltaicznej, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z fotowoltaicznymi modułami słonecznymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku
z falownikami fotowoltaicznymi, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z urządzeniami fotowoltaicznymi do przekształcania promieniowania słonecznego na energię elektryczną,
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z fotowoltaicznymi
urządzeniami i instalacjami do wytwarzania energii elektrycznej z energii słonecznej, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z urządzeniami do magazynowania energii elektrycznej, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z konwerterami energii elektrycznej, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z aparaturą i urządzeniami do przekształcania
energii elektrycznej, Usługi sprzedaży detalicznej w związku
z instalacjami elektrycznymi, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z pompami ciepła, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z płytami grzejnymi, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z instalacjami centralnego ogrzewania, Usługi
sprzedaży detalicznej w związku z klimatyzatorami, Usługi
sprzedaży detalicznej w związku z urządzeniami wytwarzającymi ciepło, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z urządzeniami fotowoltaicznymi do wytwarzania energii elektrycznej,
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z instalacjami fotowoltaicznymi do wytwarzania energii elektrycznej [elektrownie
fotowoltaicznej, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z akumulatorami energii fotowoltaicznej, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z fotowoltaicznymi modułami słonecznymi,
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z falownikami fotowoltaicznymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z urządzeniami fotowoltaicznymi do przekształcania promieniowania
słonecznego na energię elektryczną, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z fotowoltaicznymi urządzeniami i instalacjami do wytwarzania energii elektrycznej z energii słonecznej, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z urządzeniami
do magazynowania energii elektrycznej, Usługi sprzedaży
hurtowej w związku z konwerterami energii elektrycznej,
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z aparaturą i urządzeniami do przekształcania energii elektrycznej, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z instalacjami elektrycznymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z pompami ciepła, Usługi
sprzedaży hurtowej w związku z płytami grzejnymi, Usługi
sprzedaży hurtowej w związku z instalacjami centralnego
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ogrzewania, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z klimatyzatorami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z urządzeniami wytwarzającymi ciepło, 37 Montaż i konserwacja instalacji
fotowoltaicznych, Instalacja ogniw i modułów fotowoltaicznych, Konserwacja, naprawa i odnowa urządzeń i instalacji
fotowoltaicznych, Montaż urządzeń grzewczych, Konserwacja i naprawy instalacji grzewczej, Konserwacja i naprawa
instalacji grzewczej, Montaż i naprawa instalacji grzewczych,
Konserwacja nieelektrycznych kuchennych płytek grzewczych, Naprawa nieelektrycznych kuchennych płytek grzewczych, Naprawa i konserwacja urządzeń grzewczych, Usługi
wykonawców- w zakresie instalacji grzewczej, Instalacja, naprawa i konserwacja sprzętu grzewczego, Konserwacja i naprawa instalacji grzewczych zasilanych energią słoneczną,
Usługi doradcze w zakresie instalacji systemów grzewczych
na paliwa stałe, Instalacja urządzeń sanitarnych, Instalowanie urządzeń sanitarnych, Naprawa instalacji sanitarnych,
Czyszczenie ruchomych obiektów sanitarnych, Usługi wykonawców instalacji elektrycznych, Usługi w zakresie instalacji
elektrycznych, Naprawa sprzętu elektrycznego i instalacji
elektrotechnicznych, Renowacja, naprawa i konserwacja
przewodów instalacji elektrycznej, Naprawa i konserwacja
instalacji gazowych i elektrycznych, Renowacja instalacji
elektrycznych, Naprawa lub konserwacja elektrycznych urządzeń i instalacji do gotowania, Instalacja systemów odprowadzania ciepła, Naprawa urządzeń do odzyskiwania ciepła,
Usługi w zakresie napraw wymienników ciepła, Instalowanie
domowych urządzeń zabezpieczających, Instalacja systemów zabezpieczających, Instalowanie, konserwacja i naprawa systemów HVAC (ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja),
Instalacja urządzeń klimatyzacyjnych, Konserwacja systemów elektronicznych lub klimatyzacyjnych, Modernizacja
instalacji do klimatyzacji budynków, Regularne serwisowanie
urządzeń do klimatyzacji, Udzielanie informacji związanych
z naprawą lub konserwacją urządzeń do klimatyzacji, Konserwacja urządzeń automatycznych, Instalacja sprzętu do automatyki budynkowej, Instalacja alarmów, Naprawa alarmów,
Instalowanie, konserwacja i naprawa alarmów, zamków i kas
pancernych, Montaż i naprawa instalacji alarmowych przeciwpożarowych, Instalacja, konserwacja i naprawa alarmów
antywłamaniowych, Konserwacja i serwisowanie systemów
alarmów przeciwpożarowych, Usługi w zakresie instalowania
alarmów, Konserwacja i serwisowanie alarmów antywłamaniowych, Instalowanie alarmów przeciwpożarowych, Naprawa alarmów przeciwpożarowych.
543476
(220) 2022 05 26
TOM & BART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) IN ASIA
(210)
(731)

55

ciu o umowę franczyzy, 43 Usługi w zakresie przygotowania
jedzenia i napojów, Usługi restauracyjne, Usługi restauracji
sprzedających posiłki na wynos, Serwowanie jedzenia i napojów, Restauracje oferujące dania na wynos, Przygotowywanie posiłków i napojów, Oferowanie żywności i napojów
w restauracjach, 45 Licencjonowanie koncepcji franczyzowych, jako usługi prawne.
543477
(220) 2022 05 26
TOM & BART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) IN ASIA

(210)
(731)

(531) 02.09.04, 03.01.01, 27.05.01
(510), (511) 35 Usługi świadczone przez franczyzodawcę,
mianowicie pomoc w prowadzeniu przedsiębiorstw, przemysłowych lub handlowych lub w zarządzaniu nimi, Doradztwo biznesowe w zakresie prowadzenia restauracji w oparciu o umowę franczyzy, 43 Usługi w zakresie przygotowania
jedzenia i napojów, Usługi restauracyjne, Usługi restauracji
sprzedających posiłki na wynos, Serwowanie jedzenia i napojów, Restauracje oferujące dania na wynos, Przygotowywanie posiłków i napojów, Oferowanie żywności i napojów
w restauracjach, 45 Licencjonowanie koncepcji franczyzowych, jako usługi prawne.
(210)
(731)
(540)
(540)

543479
(220) 2022 05 27
ROLEK-BŁASZK AGNIESZKA MINIMAL, Kraków
(znak słowno-graficzny)
mag

(531) 27.05.01
(510), (511) 25 Odzież, Obuwie, Nakrycia głowy, Części
odzieży, obuwia i nakryć głowy.
543514
(220) 2022 05 30
ZAWIDZKI PAWEŁ, Odolanów;
KOLASIŃSKI ZBIGNIEW, Odolanów
(540) (znak słowny)
(540) BARYCZANKA
(510), (511) 32 Woda pitna.
(551) wspólne prawo ochronne
(210)
(731)

543526
(220) 2022 05 27
DOBRY HOTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Sopot
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TRATTORIA SANO

(210)
(731)

(531) 02.09.04, 03.01.04, 27.05.01
(510), (511) 35 Usługi świadczone przez franczyzodawcę,
mianowicie pomoc w prowadzeniu przedsiębiorstw, przemysłowych lub handlowych lub w zarządzaniu nimi, Doradztwo biznesowe w zakresie prowadzenia restauracji w opar-
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(531) 29.01.14, 27.05.01, 26.11.01, 26.11.08, 27.05.11, 27.05.24
(510), (511) 43 Usługi restauracyjne, Usługi cateringowe, Bary
szybkiej obsługi, Kafeterie, Obsługa gastronomiczna, Restauracje samoobsługowe, Wynajmowanie sal na zebrania.
543529
(220) 2022 05 27
DOBRY HOTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Sopot
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Artesse RESTAURANT

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.13
(510), (511) 43 Usługi restauracyjne, Usługi cateringowe,
Bary szybkiej obsługi, Kafeterie, Obsługa gastronomiczna,
Restauracje samoobsługowe, Wynajmowanie sal na zebrania.
543530
(220) 2022 05 27
DOBRY HOTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Sopot
(540) (znak słowny)
(540) Artesse RESTAURANT
(510), (511) 43 Usługi restauracyjne, Usługi cateringowe, Bary
szybkiej obsługi, Kafeterie, Obsługa gastronomiczna, Restauracje samoobsługowe, Wynajmowanie sal na zebrania.
(210)
(731)

543547
(220) 2022 05 30
ALPHA ACADEMY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pruszków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) alpha Gym
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włosów, Stylizacja, układanie włosów, Udzielanie informacji
o urodzie, Usługi doradcze dotyczące kosmetyków, Usługi
męskich salonów fryzjerskich, Usługi nitkowania brwi.
543562
(220) 2022 05 30
GAĆ JUSTYNA MAGNUM NIERUCHOMOŚCI,
Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) M MAGNUM NIERUCHOMOŚCI

(210)
(731)

(531)

26.01.01, 26.01.10, 26.01.18, 29.01.02, 27.05.01, 27.05.05,
27.05.21, 26.11.03, 26.11.08
(510), (511) 36 Agencje nieruchomości, Organizowanie wynajmu nieruchomości, Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, Wycena finansowa [ubezpieczenia, bankowość,
nieruchomości], Wycena nieruchomości, Zarządzanie nieruchomością.
(210)
(731)
(540)
(540)

543563
(220) 2022 05 30
POWEROIL SPÓŁKA AKCYJNA, Grajewo
(znak słowno-graficzny)
POWEROIL MOC NA DRODZE

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.08, 01.15.03, 01.15.15, 29.01.14
(510), (511) 4 Olej napędowy, paliwa, 39 Transport paliwa,
magazynowanie paliwa, dystrybucja paliwa.
543574
(220) 2022 05 30
TOM & BART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Harika Kebab
(210)
(731)

(531) 03.05.19, 03.05.24, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.08, 29.01.12
(510), (511) 35 Pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, 41 Usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe.
(210) 543555
(220) 2022 05 30
(731) MIROŃCZUK JAKUB BEAR’D BARBER, Biała Podlaska
(540) (znak słowny)
(540) BEAR BARBER
(510), (511) 44 Fryzjerstwo męskie, Salony fryzjerskie, Konsultacje dotyczące kosmetyków, Depilacja woskiem, Doradztwo dotyczące kosmetyków, Doradztwo w dziedzinie pielęgnacji ciała i urody, Doradztwo dotyczące urody, Męskie salony fryzjerskie, Mycie włosów szamponem, Nakładanie produktów kosmetycznych na twarz, Salony fryzjerskie, Ścinanie

(531) 29.01.13, 27.05.01, 01.15.05, 26.11.08, 26.02.07
(510), (511) 35 Usługi świadczone przez franczyzodawcę, mianowicie pomoc w prowadzeniu przedsiębiorstw,
przemysłowych lub handlowych lub w zarządzaniu nimi,
Doradztwo biznesowe w zakresie prowadzenia restauracji
w oparciu o umowę franczyzy, 43 Usługi w zakresie przy-
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gotowania jedzenia i napojów, Usługi restauracyjne, Usługi
restauracji sprzedających posiłki na wynos, Serwowanie
jedzenia i napojów, Restauracje oferujące dania na wynos,
Przygotowywanie posiłków i napojów, Oferowanie żywności i napojów w restauracjach, 45 Licencjonowanie koncepcji franczyzowych, jako usługi prawne.
543577
(220) 2022 05 30
UROVITA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Chorzów
(540) (znak słowny)
(540) UROBOTIC
(510), (511) 10 Roboty chirurgiczne, 44 Usługi świadczone
przez szpitale, Chirurgia, Usługi w zakresie leczenia chirurgicznego, Usługi opieki zdrowotnej oferowane za pośrednictwem sieci zakontraktowanych jednostek służby zdrowia,
Usługi medyczne w dziedzinie onkologii, Szpitale, Usługi prywatnych szpitali, Badania medyczne, Konsultacje medyczne,
Usługi opieki zdrowotnej, Usługi opieki medycznej, Świadczenie usług w zakresie opieki zdrowotnej, Usługi w zakresie
opieki zdrowotnej dla ludzi, Opieka medyczna i zdrowotna,
Pomoc medyczna w nagłych wypadkach, Prowadzenie placówek medycznych, Usługi medyczne, Usługi w zakresie leczenia medycznego.
(210)
(731)

543578
(220) 2022 05 31
KONKRET REAL ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) KONKRET REAL ESTATE
(510), (511) 35 Usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe, Organizowanie targów i wystaw, Organizowanie
i prowadzenie targów handlowych, Organizowanie i prowadzenie targów i wystaw w celach handlowych, Organizowanie i prowadzenie wystaw handlowych, Organizowanie imprez, wystaw, targów i pokazów do celów handlowych, promocyjnych i reklamowych, Wystawy w celach
handlowych lub reklamowych, Impresariat w działalności
artystycznej, Usługi pośrednictwa w handlu, 36 Organizowanie wynajmu nieruchomości, Organizacja najmu nieruchomości handlowych, Wynajem lokali na cele biurowe,
Wynajem mieszkań i pomieszczeń biurowych, Wynajem
pomieszczeń biurowych, Wynajem powierzchni biurowej,
Usługi w zakresie zakwaterowań, Usługi zarządzania nieruchomościami, Wynajem sal wystawowych, Zarządzanie
nieruchomościami, Dostarczanie informacji dotyczących
nieruchomości, Usługi agencji pośrednictwa nieruchomości mieszkaniowych, Dzierżawa nieruchomości [tylko
nieruchomości], Wynajem mieszkań, 37 Budowa budynków mieszkalnych i komercyjnych, Budowa budynków
wielorodzinnych, Budowa nieruchomości mieszkalnych,
Budownictwo mieszkaniowe, Malowanie, Malowanie budynków, Murarstwo, Nadzór budowlany, Budownictwo,
Budowa nieruchomości [budownictwo], Naprawa i konserwacja budynków mieszkalnych, Montaż i naprawa instalacji
grzewczych, Montaż i naprawa instalacji alarmowych przeciwpożarowych, Tynkowanie, Montaż rusztowań, Układanie
dachówki, murowanie lub murowanie z bloczków, 44 Usługi saun, Masaże, Fizjoterapia, Higiena i pielęgnacja urody,
Usługi spa, Opieka medyczna i zdrowotna.
(210)
(731)

(210) 543580
(220) 2022 05 31
(731) STANKIEWICZ AGATA, Warszawa
(540) (znak słowny)
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(540) SUGARLADY
(510), (511) 9 Filmy kinematograficzne, Filmy fotograficzne
[naświetlone], Nagrania dźwiękowe, Nagrania audio i wideo,
Filmy animowane, Utrwalone na nośnikach informacje
i dane, Dane zapisane elektronicznie z Internetu, Urządzenia
do nagrywania, Urządzenia do nadawania drogą radiową,
Urządzenia do nadawania programów telewizyjnych, Urządzenia do transmisji, Urządzenia do odbioru satelitarnego,
Urządzenia do przetwarzania informacji, Urządzenia do odtwarzania danych, Magnetyczne nośniki danych, Dyski CD
z danymi, Dyski optyczne z muzyką, Dyski optyczne z nagraniami audio, Dyski optyczne zapisane, Cyfrowe nośniki
do przechowywania danych, Cyfrowe nośniki do nagrywania danych, Nagrane dyski kompaktowe, Interaktywne dyski
kompaktowe i dyski CD-ROM, Płyty DVD, Dyski CD-ROM,
Nagrane płyty CD ROM, Taśmy z nagraniami, Taśmy zawierające nagrania audio, Nagrane taśmy wideo, Nagrane taśmy
dźwiękowe z nagraniami muzycznymi, Kasety, Dyski do przechowywania danych, Programy komputerowe, Oprogramowanie komputerowe [programy], Oprogramowanie użytkowe, Oprogramowanie do rzeczywistości wirtualnej i rozszerzonej, Oprogramowanie edukacyjne, Oprogramowanie
szkoleniowe, Urządzenia i przyrządy do nauczania, Platformy
oprogramowania komputerowego dla sieci społecznościowych, Platformy oprogramowania komputerowego, Oprogramowanie społecznościowe, Gry wideo [gry komputerowe] w formie programów komputerowych zapisanych
na nośnikach danych, Gry wideo nagrane na dysku [oprogramowanie komputerowe], Muzyczne nagrania dźwiękowe,
Muzyczne nagrania dźwiękowe do pobrania, Muzyczne nagrania wideo, Nagrane płyty DVD z nagraniami muzycznymi,
Nagrane taśmy wideo z nagraniami muzycznymi, Nagrania
cyfrowe, Nagrania magnetyczne, Nagrania multimedialne,
Publikacje elektroniczne, do pobrania, Dzwonki do telefonów komórkowych do pobrania, Grafiki komputerowe
do pobrania, Elektroniczne tablice ogłoszeniowe, Odbiorniki
i nadajniki radiowe, Nadajniki i odbiorniki bezprzewodowe,
Okulary, Nośniki fotograficzne [filmy, naświetlone], 21 Zastawa stołowa, przybory kuchenne i pojemniki, Grzebienie,
Gąbki, Szczotki, Wyroby szklane, Ozdobne wyroby porcelanowe, Ozdoby szklane, Figurki porcelanowe, ceramiczne, gliniane, z terakoty lub szkane, do tortów, Zastawa stołowa, Talerze, Talerze dekoracyjne, Naczynia [artykuły gospodarstwa
domowego], Naczynia, Naczynia na napoje, Kubki, Dzbanki,
Kufle, Butelki, Termosy, Koszyki piknikowe, Plastikowe pudełka obiadowe, Słoiki, Kieliszki, Podstawki stołowe pod naczynia, Tace [gospodarstwo domowe], Uchwyty na kuchenne
ręczniki papierowe, 30 Kakao, Wyroby z kakao, Czekolada,
Preparaty zbożowe, Ciasto do pieczenia, gotowania i smażenia oraz mieszanki do jego przygotowywania, Galaretki owocowe [słodycze], Słodycze nielecznicze, Słodycze bez cukru,
Lód, lody spożywcze, mrożone jogurty i sorbety, Miód, Dodatki smakowe i przyprawy, Makarony, Ciasta, 38 Usługi telekomunikacyjne, Usługi łączności, Nadawanie i transmisja programów telewizyjnych, Nadawanie i transmisja programów
radiowych, Transmisja danych i nadawanie danych, Transmisja materiałów wideo, filmów, obrazów, tekstu, zdjęć, gier,
treści generowanych przez użytkownika, treści audio i informacji za pośrednictwem Internetu, Transmisja treści audio
i wideo za pośrednictwem sieci komputerowych, Transmisja
treści audio i wideo za pośrednictwem satelity, Transmisja
treści generowanych przez użytkownika za pośrednictwem
Internetu, Transmisja treści multimedialnych przez Internet,
Transmisja treści wideo za pośrednictwem sieci cyfrowych,
Transmisja wiadomości, danych i treści za pośrednictwem
Internetu i innych sieci łącznościowych, Transmisja treści audio i wideo za pośrednictwem linii ISDN, Bezprzewodowa
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transmisja i nadawanie programów telewizyjnych, Emisja
abonowanych programów telewizyjnych, Emisja i transmisja
programów telewizyjnych za opłatą [pay-per-view], Emisja
programów telewizyjnych i radiowych, Emisja programów
telewizyjnych i radiowych za pośrednictwem sieci kablowych lub bezprzewodowych, Emisja programów telewizyjnych za pomocą usług wideo na życzenie [VOD] i telewizji
za opłatą [pay-per-view], Emitowanie i transmitowanie programów telewizji kablowej, Emisja programów telewizyjnych
za pośrednictwem Internetu, Nadawanie programów telewizyjnych i radiowych, Nadawanie programów telewizji kablowej, Nadawanie programów telewizyjnych drogą satelitarną,
Nadawanie programów w telewizji, Odbiór programów telewizyjnych do dalszej transmisji dla abonentów, Rozpowszechnianie programów telewizyjnych przekazywanych
za pośrednictwem połączenia przewodowego z odbiornikami telewizyjnymi, Dostarczanie i wynajem infrastruktury
i sprzętu telekomunikacyjnego, Telekomunikacja, Usługi sieci
telekomunikacyjnych, Transmisja cyfrowych programów audio i wideo przez światową sieć komputerową, Poczta elektroniczna, Przekazywanie informacji i danych za pośrednictwem usług online i Internetu, Cyfrowa transmisja danych
za pośrednictwem Internetu, Transmisja plików danych, audio, wideo i multimedialnych, w tym plików do pobrania
i plików udostępnianych za pomocą transmisji strumieniowej przez światową sieć komputerową, Usługi transmisji strumieniowej w zakresie treści wideo, audio i telewizji, Usługi
transmisji programów telewizyjnych za opłatą (pay per view),
Emisja filmów za pośrednictwem Internetu, Emisja radiowa,
Emisja telewizyjna, Emisja treści wideo, Emitowanie filmów
kinowych za pośrednictwem satelitów, Interaktywne usługi
teletekstowe, Emitowanie filmów kinowych za pośrednictwem telewizji, Nadawanie audio, wideo i multimedialne
za pośrednictwem Internetu i innych sieci łącznościowych,
Nadawanie programów drogą radiową, Nadawanie programów przez satelitę, Nadawanie programów wizualnych
i dźwiękowych za pośrednictwem Internetu, Nadawanie
programów za pośrednictwem Internetu, Nadawanie programów za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej,
Nadawanie treści audiowizualnych i multimedialnych za pośrednictwem Internetu, Podcasting, Transmisja podkastów,
Transmisja danych wideo za pośrednictwem Internetu,
Transmisja danych audio za pośrednictwem Internetu, Transmisja programów telewizyjnych, Transmisja audio, Rozpowszechnianie programów telewizyjnych transmitowanych
za pośrednictwem satelitów, Rozpowszechnianie programów telewizyjnych przekazywanych za pośrednictwem połączenia mikrofalowego z odbiornikami telewizyjnymi, Przekazywanie informacji drogą telewizyjną, Przesyłanie webcastów, Przydzielanie kanałów telekomunikacyjnych dla usług
związanych z telezakupami, Zapewnianie dostępu do treści,
stron internetowych i portali, Komunikacja za pośrednictwem blogów online, Transmisja wideo na żądanie, Usługi
transmisji wideo na żądanie, Usługi transmisji danych, Usługi
komunikacji komputerowej umożliwiające przesyłanie informacji, Usługi komunikacyjne umożliwiające przesyłanie informacji za pomocą środków elektronicznych, Interaktywne
usługi telekomunikacyjne, Bezprzewodowy transfer danych
przez Internet, Bezprzewodowy transfer danych za pośrednictwem cyfrowej telefonii komórkowej, Bezprzewodowe
elektroniczne przesyłanie obrazów, Bezprzewodowe elektroniczne przesyłanie danych, Fora [pokoje rozmów] dla serwisów społecznościowych, Komputerowa transmisja wiadomości, informacji i obrazów, Komputerowe przesyłanie danych, Nadawanie symultaniczne telewizji za pośrednictwem
globalnych sieci komunikacyjnych, Internetu i sieci bezprzewodowych, Odbieranie i dostarczanie wiadomości za po-
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mocą poczty elektronicznej, Odbieranie i przesyłanie elektronicznych wiadomości, Poczta elektroniczna i skrzynki
pocztowe, Poczta elektroniczna, przesyłanie informacji, Przekazywanie i rozpowszechnianie informacji i danych za pośrednictwem sieci komputerowych oraz Internetu, Przekazywanie informacji za pomocą komputera, Przekazywanie informacji i danych za pośrednictwem sieci komputerowych
oraz Internetu, Przekazywanie wiadomości za pomocą komputerów, Przekierowanie wszelkiego rodzaju wiadomości
na adresy internetowe [przesyłanie wiadomości internetowych], Przesyłanie danych przy wykorzystaniu elektronicznego przetwarzania obrazów za pomocą połączenia telefonicznego, Przesyłanie danych za pośrednictwem poczty
elektronicznej, Przesyłanie informacji cyfrowych, Przesyłanie
informacji drogą online, Elektroniczna transmisja wiadomości, danych i dokumentów, Elektroniczna wymiana danych,
Elektroniczne przesyłanie wiadomości, Elektroniczne przesyłanie danych, Elektroniczne przesyłanie plików, Elektroniczne
przesyłanie obrazów, zdjęć, obrazów graficznych i ilustracji
przez światową sieć komputerową, Elektroniczne usługi
przekazywania wiadomości, Udostępnianie Internetu dla forum dyskusyjnego, Komputerowa transmisja informacji udostępnianych za pomocą kodów dostępu lub terminali, Elektryczna transmisja danych w ramach światowej sieci zdalnego przetwarzania danych, w tym w ramach Internetu, Dostarczanie dokumentów online za pośrednictwem globalnej
sieci komputerowej, Dostarczanie powiadomień pocztą
elektroniczną za pośrednictwem Internetu, Dystrybucja danych lub obrazów audiowizualnych za pośrednictwem światowej sieci komputerowej lub Internetu, Elektroniczna transmisja danych, Elektroniczna transmisja poczty i wiadomości,
Elektroniczna transmisja wiadomości, Komunikacja przez
terminale komputerowe, poprzez transmisję cyfrową lub satelitę, Łączność za pośrednictwem światowej sieci komputerowej lub Internetu, Międzynarodowa transmisja danych,
Nadawanie wiadomości [środkami elektronicznymi], Przesyłanie poczty elektronicznej [usługi w zakresie danych związanych z pocztą elektroniczną], Transfer strumieniowy danych,
Transmisja danych, Transmisja danych przez Internet, Transmisja plików danych, audio, wideo i multimedialnych, Transmisja publikacji elektronicznych online, Transmisja strumieniowa materiałów audio i wideo w Internecie, Udostępnianie
internetowego forum dyskusyjnego, Usługi komunikacji internetowej, Usługi poczty elektronicznej, Usługi przesyłania
wiadomości teleksowych, Usługi przesyłania zdjęć, Usługi
przesyłu danych, Usługi transmisji wideo, Usługi wideokomunikacyjne, Udostępnianie online elektronicznych tablic
informacyjnych w celu przesyłania wiadomości pomiędzy
użytkownikami komputerów, Usługi nadawania interaktywnej telewizji i radia, 41 Usługi agencyjne w zakresie rozrywki,
Usługi doradcze w zakresie rozrywki, Usługi radia internetowego w zakresie rozrywki, Usługi w zakresie dostarczania
rozrywki w formie występów muzycznych na żywo, Usługi
w zakresie nagrań dźwiękowych i rozrywki wideo, Usługi
w zakresie organizacji rozrywki, Usługi w zakresie parków rozrywki i parków tematycznych, Usługi w zakresie rozrywki,
Usługi w zakresie rozrywki kinematograficznej, Usługi w zakresie rozrywki muzycznej animowanej, Usługi w zakresie
rozrywki popularnej, Usługi w zakresie rozrywki w postaci
gier wideo, Usługi w zakresie wystawiania programów lekkiej
rozrywki, Usługi w zakresie edukacji i nauczania, Usługi w zakresie szkoleń i rekreacji, Produkcja i prezentacja programów
radiowych, Produkcja programów radiowych lub programów telewizyjnych, Produkcja programów telewizyjnych
na żywo, Produkcja nagrań audio i video oraz produkcja multimedialna i usługi fotograficzne, Produkcja nagrań dźwięku
i obrazu na nośnikach dźwięku i obrazu, Produkcja filmów,
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Produkcja radiowa, filmowa i telewizyjna, Prezentacja filmów,
Dystrybucja filmów, Usługi wydawnicze (w tym elektroniczne
usługi wydawnicze), Usługi edukacyjne w postaci spersonalizowanego nauczania, Organizacja i prezentacja widowisk, Administrowanie [organizacja] konkursami, Organizacja i przeprowadzanie imprez rozrywkowych, Tłumaczenia, Usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, Publikowanie, sprawozdawczość i pisanie tekstów, Edukacja, rozrywka i sport.
543582
(220) 2022 05 31
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO - HANDLOWE
CHEMIROL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mogilno
(540) (znak słowny)
(540) BlueBakto
(510), (511) 1 Biologiczne nawozy azotowe, Biostymulatory
stanowiące preparaty odżywcze dla roślin, Chemiczne środki
wspomagające do użytku w ogrodnictwie, Chemiczne środki wspomagające do użytku w rolnictwie, Chemikalia używane w rolnictwie, Dodatki glebowe [nawożenie], Kwasy stosowane w rolnictwie, Materiały poprawiające kondycję gleby,
Miedziane środki chemiczne, Mieszanki nawozów, Mieszanki
substancji chemicznych i materiałów naturalnych do wykorzystania jako nawozy rolnicze, Nawozy, Nawozy chemiczne,
Nawozy dla rolnictwa, Nawozy do roślin, Nawozy sztuczne
do użytku w rolnictwie, Nawozy użyźniające glebę, Nawozy
z dużą ilością substancji odżywczych, Nawozy złożone, Płynne nawozy, Podłoża hodowlane, nawozy i środki chemiczne
do użytku w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie, Preparaty
chemiczne do zapobiegania chorobom u roślin zbożowych,
Preparaty chemiczne do zasklepiania uszkodzeń roślin, Preparaty do nawożenia, Preparaty do wzmacniania roślin,
Preparaty mineralne do użytku jako dodatki odżywcze dla
roślin, Rolnictwo (nawozy dla -), Substancje odżywcze [nawozy] w płynnej formie do użytku w rolnictwie, Substraty
do użytku w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie, Środki
chemiczne dla rolnictwa, Środki chemiczne dla rolnictwa,
z wyjątkiem fungicydów, herbicydów, insektycydów oraz
środków przeciw pasożytom, Środki chemiczne do ochrony roślin [inne niż fungicydy, herbicydy, insektycydy, środki
przeciwpasożytnicze], Środki chemiczne powierzchniowo
czynne do użytku w rolnictwie, Środki chemiczne stosowane w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie, Środki do uzdatniania gleby do zwiększania wzrostu produktów rolnych,
Środki ochrony roślin przeciw patogenom, Środki poprawiające kondycję gleby do użytku rolniczego, Preparaty odżywcze dla roślin, Preparaty poprawiające kondycję gleby,
5 Fungicydy, Herbicydy, Herbicydy do użytku w rolnictwie,
Insektycydy, Insektycydy do użytku w rolnictwie, Preparaty
chemiczne do leczenia chorób roślin zbożowych, 35 Reklama i marketing, Udzielanie informacji dotyczących działalności gospodarczej w zakresie przemysłu rolniczego, Usługi
sprzedaży detalicznej w związku z chemikaliami do stosowania w rolnictwie, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z chemikaliami do stosowania w rolnictwie.
(210)
(731)

543583
(220) 2022 05 31
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO - HANDLOWE
CHEMIROL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mogilno
(540) (znak słowny)
(540) BlueEnergy
(510), (511) 1 Biologiczne nawozy azotowe, Biostymulatory
stanowiące preparaty odżywcze dla roślin, Chemiczne środki
wspomagające do użytku w ogrodnictwie, Chemiczne środ(210)
(731)
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ki wspomagające do użytku w rolnictwie, Chemikalia używane w rolnictwie, Dodatki glebowe [nawożenie], Kwasy stosowane w rolnictwie, Materiały poprawiające kondycję gleby,
Miedziane środki chemiczne, Mieszanki nawozów, Mieszanki
substancji chemicznych i materiałów naturalnych do wykorzystania jako nawozy rolnicze, Nawozy, Nawozy chemiczne,
Nawozy dla rolnictwa, Nawozy do roślin, Nawozy sztuczne
do użytku w rolnictwie, Nawozy użyźniające glebę, Nawozy
z dużą ilością substancji odżywczych, Nawozy złożone, Płynne nawozy, Podłoża hodowlane, nawozy i środki chemiczne
do użytku w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie, Preparaty
chemiczne do zapobiegania chorobom u roślin zbożowych,
Preparaty chemiczne do zasklepiania uszkodzeń roślin, Preparaty do nawożenia, Preparaty do wzmacniania roślin,
Preparaty mineralne do użytku jako dodatki odżywcze dla
roślin, Rolnictwo (nawozy dla -), Substancje odżywcze [nawozy] w płynnej formie do użytku w rolnictwie, Substraty
do użytku w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie, Środki
chemiczne dla rolnictwa, Środki chemiczne dla rolnictwa,
z wyjątkiem fungicydów, herbicydów, insektycydów oraz
środków przeciw pasożytom, Środki chemiczne do ochrony roślin [inne niż fungicydy, herbicydy, insektycydy, środki
przeciwpasożytnicze], Środki chemiczne powierzchniowo
czynne do użytku w rolnictwie, Środki chemiczne stosowane w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie, Środki do uzdatniania gleby do zwiększania wzrostu produktów rolnych,
Środki ochrony roślin przeciw patogenom, Środki poprawiające kondycję gleby do użytku rolniczego, Preparaty odżywcze dla roślin, Preparaty poprawiające kondycję gleby,
5 Fungicydy, Herbicydy, Herbicydy do użytku w rolnictwie,
Insektycydy, Insektycydy do użytku w rolnictwie, Preparaty
chemiczne do leczenia chorób roślin zbożowych, 35 Reklama i marketing, Udzielanie informacji dotyczących działalności gospodarczej w zakresie przemysłu rolniczego, Usługi
sprzedaży detalicznej w związku z chemikaliami do stosowania w rolnictwie, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z chemikaliami do stosowania w rolnictwie.
543586
(220) 2022 05 31
BIURO RACHUNKOWE ERACHUBA ANITA
BINISZEWSKA MAGDALENA MALISZEWSKA SPÓŁKA
JAWNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) e eRachuba
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 Księgowość i rachunkowość.
543587
(220) 2022 05 31
OSTENDI GLOBAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) OSTENDI
(510), (511) 35 Rekrutacja personelu, Selekcja personelu,
Przenoszenie personelu, Zarządzanie personelem, Usługi
związane z personelem, Doradztwo w zakresie zarządzania
personelem i zatrudniania, Doradztwo zawodowe (inne
niż związane z edukacją i szkoleniami), Usługi outsourcingu w dziedzinie operacji z zakresu działalności gospodarczej, Usługi w zakresie programu pomocy dla zwalnianych
pracowników [zwolnienia monitorowane], Ocena potrzeb
personelu, Wyszukiwanie miejsc pracy, Biura pośrednictwa
(210)
(731)
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pracy, Agencje pośrednictwa pracy, Organizowanie i prowadzenie targów pracy, Doradztwo w zakresie pośrednictwa
pracy, Analiza pracy w celu określenia umiejętności pracownika i innych wymagań względem tego pracownika, Gromadzenie i systematyzowanie informacji w komputerowych
bazach danych, Gromadzenie danych, Przetwarzanie, systematyzacja danych i zarządzanie nimi, Zarządzanie zasobami
ludzkimi i usługi rekrutacji personelu, Doradztwo w zakresie
zarządzania dotyczące obsadzania stanowisk, Doradztwo
w zakresie zarządzania dotyczące rekrutacji personelu, Biznesowe usługi doradcze i konsultacyjne, Usługi ekspertów
w zakresie efektywności biznesowej, 41 Szkolenia personelu, Doradztwo zawodowe i coaching, Doradztwo w zakresie
szkolenia zawodowego, Ocena orientacji zawodowej, Usługi
szkolenia zawodowego, Organizowanie kursów szkoleniowych, Usługi w zakresie oświaty [nauczanie], Usługi instruktażowe i szkoleniowe, Usługi przekwalifikowania zawodowego, 42 Projektowanie i opracowywanie baz danych, Przechowywanie danych elektronicznych, Projektowanie, opracowywanie i wdrażanie oprogramowania, 45 Usługi prawne,
Usługi prawne dotyczące licencji, Usługi weryfikacji danych
przed zatrudnieniem, Licencjonowanie baz danych [usługi
prawne], Usługi w zakresie przygotowywania dokumentów
prawnych.
543589
(220) 2022 05 31
OSTENDI GLOBAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ostendi People. Process. Data.

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.01.01, 26.13.25
(510), (511) 35 Rekrutacja personelu, Selekcja personelu,
Przenoszenie personelu, Zarządzanie personelem, Usługi
związane z personelem, Doradztwo w zakresie zarządzania
personelem i zatrudniania, Doradztwo zawodowe (inne
niż związane z edukacją i szkoleniami), Usługi outsourcingu w dziedzinie operacji z zakresu działalności gospodarczej, Usługi w zakresie programu pomocy dla zwalnianych
pracowników [zwolnienia monitorowane], Ocena potrzeb
personelu, Wyszukiwanie miejsc pracy, Biura pośrednictwa
pracy, Agencje pośrednictwa pracy, Organizowanie i prowadzenie targów pracy, Doradztwo w zakresie pośrednictwa
pracy, Analiza pracy w celu określenia umiejętności pracownika i innych wymagań względem tego pracownika, Gromadzenie i systematyzowanie informacji w komputerowych
bazach danych, Gromadzenie danych, Przetwarzanie, systematyzacja danych i zarządzanie nimi, Zarządzanie zasobami
ludzkimi i usługi rekrutacji personelu, Doradztwo w zakresie
zarządzania dotyczące obsadzania stanowisk, Doradztwo
w zakresie zarządzania dotyczące rekrutacji personelu, Biznesowe usługi doradcze i konsultacyjne, Usługi ekspertów
w zakresie efektywności biznesowej, 41 Szkolenia personelu, Doradztwo zawodowe i coaching, Doradztwo w zakresie
szkolenia zawodowego, Ocena orientacji zawodowej, Usługi
szkolenia zawodowego, Organizowanie kursów szkoleniowych, Usługi w zakresie oświaty [nauczanie], Usługi instruktażowe i szkoleniowe, Usługi przekwalifikowania zawodowego, 42 Projektowanie i opracowywanie baz danych, Przechowywanie danych elektronicznych, Projektowanie, opracowywanie i wdrażanie oprogramowania, 45 Usługi prawne,
Usługi prawne dotyczące licencji, Usługi weryfikacji danych
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przed zatrudnieniem, Licencjonowanie baz danych [usługi
prawne], Usługi w zakresie przygotowywania dokumentów
prawnych.
543610
(220) 2022 04 20
PREDENKIEWICZ RAFAŁ PRZEDSIĘBIORSTWO
WIELOBRANŻOWE ARPOL, Toruń
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HOTEL PAŁAC ROMANTYCZNY W TURZNIE
(210)
(731)

(531) 01.01.05, 07.01.01, 26.01.16, 26.01.18, 26.01.05, 27.05.09
(510), (511) 35 Zarządzanie hotelami, 41 Kultura fizyczna, Organizowanie balów, Organizowanie i prowadzenie konferencji, Organizowanie i prowadzenie kongresów, Organizowanie
i prowadzenie seminariów, Organizowanie i prowadzenie
warsztatów [szkolenie], Organizowanie imprez w celach
rozrywkowych, Organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, Udostępnianie obiektów i sprzętu
rekreacyjnego, Usługi rozrywkowe, 43 Biura zakwaterowania
[hotele, pensjonaty], Kafeterie [bufety], Rezerwacje miejsc
w hotelach, Usługi recepcyjne dla tymczasowego zakwaterowania [zarządzanie przyjazdami i wyjazdami], Usługi restauracyjne, Usługi w zakresie zakwaterowania w hotelach,
Wynajmowanie sal na zebrania, 44 Usługi saun.
543613
(220) 2022 05 31
TULIKOWSKI JAN ELFO, Łódź; ENIGMA SYSTEMY
OCHRONY INFORMACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BorderScan
(210)
(731)

(531) 26.13.25, 27.05.05, 29.01.04
(510), (511) 9 Systemy identyfikacji biometrycznej, biometryczne czytniki linii papilarnych, urządzenia do identyfikacji
biometrycznej.
(551) wspólne prawo ochronne
543616
(220) 2022 05 31
TOM & BART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HARIKA KEBAB

(210)
(731)

(531) 08.05.02, 08.05.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 Usługi świadczone przez franczyzodawcę,
mianowicie pomoc w prowadzeniu przedsiębiorstw przemysłowych lub handlowych lub w zarządzaniu nimi, Doradztwo biznesowe w zakresie prowadzenia restauracji w oparciu o umowę franczyzy, 43 Usługi w zakresie przygotowania
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jedzenia i napojów, Usługi restauracyjne, Usługi restauracji
sprzedających posiłki na wynos, Serwowanie jedzenia i napojów, Restauracje oferujące dania na wynos, Przygotowywanie posiłków i napojów, Oferowanie żywności i napojów
w restauracjach, 45 Licencjonowanie koncepcji franczyzowych, jako usługi prawne.
543617
(220) 2022 05 31
TOM & BART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HARIKA KEBAB

(210)
(731)

(531) 08.07.10, 26.01.16, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 Usługi świadczone przez franczyzodawcę,
mianowicie pomoc w prowadzeniu przedsiębiorstw przemysłowych lub handlowych lub w zarządzaniu nimi, Doradztwo biznesowe w zakresie prowadzenia restauracji w oparciu o umowę franczyzy, 43 Usługi w zakresie przygotowania
jedzenia i napojów, Usługi restauracyjne, Usługi restauracji
sprzedających posiłki na wynos, Serwowanie jedzenia i napojów, Restauracje oferujące dania na wynos, Przygotowywanie posiłków i napojów, Oferowanie żywności i napojów
w restauracjach, 45 Licencjonowanie koncepcji franczyzowych, jako usługi prawne.
(210)
(731)
(540)
(540)

543620
(220) 2022 05 31
URBAŃSKI KRZYSZTOF, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
UTILIS KANCELARIA PRAWNA

(531)

26.11.03, 26.11.12, 29.01.14, 27.05.01, 05.03.15, 05.03.17,
17.03.02
(510), (511) 45 Profesjonalne usługi doradcze dotyczące
zagadnień prawnych, Sporządzanie ekspertyz prawnych,
Usługi w zakresie pomocy prawnej, Usługi prawne związane
z prowadzeniem działalności.
(210)
(731)
(540)
(540)

543622
(220) 2022 05 31
ZDZIARSKI SZYMON NEOPAK, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
Opako
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(531) 29.01.14, 27.05.01, 26.03.06
(510), (511) 16 Karton, Opakowania kartonowe, Papier i karton, Pudła opakowaniowe [kartonowe], Składane pudełka
kartonowe, Przemysłowy papier i karton, Kartony do dostarczania towarów, Karton do wycinania szablonów, Kartonowe pudełka do pakowania, Tablice reklamowe z kartonu,
Maty stołowe z kartonu, Kartony do pakowania, Pudełka
kartonowe, Pudła kartonowe, Pojemniki kartonowe, Rolki kartonowe, Karton opakowaniowy, Pudełka z papieru
lub kartonu, Pojemniki kartonowe do pakowania, Kartony
z tektury do pakowania, Wypełnienie z papieru lub kartonu, Materiały do pakowania z kartonu, Materiały opakowaniowe wykonane z kartonu, Etykiety z papieru lub kartonu,
Kartonowe pudełka do pakowania, w formie gotowej, Kartonowe pudełka do pakowania, w formie składanej, Torebki
oraz artykuły do pakowania i przechowywania z papieru,
kartonu lub tworzyw sztucznych, Afisze, plakaty z papieru
lub kartonu, Torby papierowe, Torby na prezenty, Torby papierowe do pakowania, Worki i torby papierowe, Wyściełane
torby tekturowe, Wyściełane torby papierowe, Torby z folii bąbelkowej do pakowania, Torby z tworzyw sztucznych
do owijania, Folia bąbelkowa do pakowania, Torby wyściełane folią bąbelkową do pakowania, Papier, Taśmy papierowe, Taśma klejąca, Podajniki do taśmy klejącej, Taśmy klejące
do pakowania, Taśma klejąca pakowa papierowa, Koperty,
Torebki do pakowania [koperty, woreczki] z papieru lub tworzyw sztucznych, Koperty papierowe do pakowania, Koperty z tworzyw sztucznych, Koperty na butelki z kartonu lub
papieru, Uniwersalne woreczki z tworzyw sztucznych, Folia,
Folia z tworzyw sztucznych do pakowania, Folia przylepna
z tworzyw sztucznych do pakowania, Folia do pakowania
prezentów, Folia spożywcza, Worki na śmieci, Worki papierowe, Worki z tworzyw sztucznych do pakowania, Wyściółki
do pudełek dla kotów w postaci worków z tworzyw sztucznych, Afisze, plakaty, Aktówki [artykuły biurowej, Arkusze
z tworzyw sztucznych do pakowania, Artykuły biurowe,
Arkusze papieru [artykuły papierniczej, Aplikacje z papieru,
Atramenty, Bibuły, Artykuły piśmiennicze, Artykuły do pisania i stemplowania, Artykuły papiernicze do pisania, Bloczki
do notowania, Broszury, Cyrkle, Datowniki, Dekoracje na stół
z papieru, Druki, Dziurkacze [artykuły biurowej, Emblematy
papierowe, Etui na przybory do pisania, Etykietki na prezenty, Etui na identyfikatory [artykuły biurowej, Fiszki, Folie klejące do artykułów papierniczych, Gilotyny do papieru, Gumki,
Kalendarze, Kalka kopiująca, Kartki z życzeniami, Karty, Klej
biurowy, Kołonotatniki, Kolorowe długopisy, Kreda, Korektory w płynie do dokumentów, Koszulki do przechowywania
zbiorów, Kredki do kolorowania, Książki, Księgi gości, Linijki,
Maszyny biurowe, Markery, pisaki, Materiały drukarskie i introligatorskie, Materiały drukowane i artykuły papiernicze
oraz wyposażenie edukacyjne, Materiały do opakowywania,
Materiały i środki dla artystów i do dekoracji, Materiały filtracyjne z papieru, Naklejki, Niszczarki dokumentów [maszyny
biurowej, Notesy, Notatniki, Obrazy, Obwoluty na dokumenty, Ołówki, Organizery na biurko, Pastele, Pędzle, Pergamin, Pinezki, Pióra i długopisy, Piórniki, 35 Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w zakresie niezastępujących towarów: karton,
opakowania kartonowe, papier i kanon, pudła opakowaniowe [kartonowe], składane pudełka kartonowe, przemysłowy
papier i karton, kartony do dostarczania towarów, karton
do wycinania szablonów, kartonowe pudełka do pakowania,
tablice reklamowe z kartonu, maty stołowe z kartonu, kartony do pakowania, pudełka kartonowe, pudła kartonowe, pojemniki kartonowe, rolki kartonowe, karton opakowaniowy,
pudełka z papieru lub kartonu, pojemniki kartonowe do pakowania, kartony z tektury do pakowania, wypełnienie z pa-

62

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

pieru lub kartonu, materiały do pakowania z kartonu, materiały opakowaniowe wykonane z kartonu, etykiety z papieru
lub kartonu, kartonowe pudełka do pakowania, w formie
gotowej, kartonowe pudełka do pakowania, w formie składanej, torebki oraz artykuły do pakowania i przechowywania
z papieru, kartonu lub tworzyw sztucznych, afisze, plakaty
z papieru lub kartonu, torby papierowe, torby na prezenty,
torby papierowe do pakowania, worki i torby papierowe,
wyściełane torby tekturowe, wyściełane torby papierowe,
torby z folii bąbelkowej do pakowania, torby z tworzyw
sztucznych do owijania, folia bąbelkowa do pakowania, torby wyściełane folią bąbelkową do pakowania, papier, taśmy
papierowe, taśma klejąca, podajniki do taśmy klejącej, taśmy
klejące do pakowania, taśma klejąca pakowa papierowa, koperty, torebki do pakowania [koperty, woreczki] z papieru
lub tworzyw sztucznych, koperty papierowe do pakowania,
koperty z tworzyw sztucznych, koperty na butelki z kartonu
lub papieru, uniwersalne woreczki z tworzyw sztucznych,
folia, folia z tworzyw sztucznych do pakowania, folia przylepna z tworzyw sztucznych do pakowania, folia do pakowania prezentów, folia spożywcza, worki na śmieci, worki
papierowe, worki z tworzyw sztucznych do pakowania, wyściółki do pudełek dla kotów w postaci worków z tworzyw
sztucznych, afisze, plakaty, aktówki [artykuły biurowe], arkusze z tworzyw sztucznych do pakowania, artykuły biurowe,
arkusze papieru [artykuły papiernicze], aplikacje z papieru,
atramenty, bibuły, artykuły piśmiennicze, artykuły do pisania i stemplowania, artykuły papiernicze do pisania, bloczki
do notowania, broszury, cyrkle, datowniki, dekoracje na stół
z papieru, druki, dziurkacze [artykuły biurowe], emblematy
papierowe, etui na przybory do pisania, etykietki na prezenty, etui na identyfikatory [artykuły biurowe], fiszki, folie klejące do artykułów papierniczych, gilotyny do papieru, gumki,
kalendarze, kalka kopiująca, kartki z życzeniami, karty, klej
biurowy, kołonotatniki, kolorowe długopisy, kreda, korektory w płynie do dokumentów, koszulki do przechowywania
zbiorów, kredki do kolorowania, książki, księgi gości, linijki,
maszyny biurowe, markery, pisaki, materiały drukarskie i introligatorskie, materiały drukowane i artykuły papiernicze
oraz wyposażenie edukacyjne, materiały do opakowywania,
materiały i środki dla artystów i do dekoracji, materiały filtracyjne z papieru, naklejki, niszczarki dokumentów [maszyny
biurowe], notesy, notatniki, obrazy, obwoluty na dokumenty,
ołówki, organizery na biurko, pastele, pędzle, pergamin, pinezki, pióra i długopisy, piórniki, kleje [klejenie], kleje do pokryć dachowych nakładane na gorąco, rękawice ścierne,
mydła dezynfekujące, preparaty do dezynfekcji paznokci,
sztućce, plandeki ochronne, rękawice ogniotrwałe, urządzenia do dezynfekcji, wózki, wózki narzędziowe, wózki zwrotne, taczki, zszywacze, kokardy papierowe, rękawice izolacyjne, węże, taśmy izolacyjne, słomki do picia, mopy, plandeki,
nici syntetyczne, nici skręcane, taśmy tapicerskie, elastyczne
wstążki, wstążki ozdobne, kokardy, rozety, sizale, włókna sizalowe, sznury sizalowe, rafie, Promocja sprzedaży, Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, Promocja sprzedaży
dla osób trzecich, Promocyjne usługi handlowe, Informacja
marketingowa, Informacja handlowa.
(210) 543624
(220) 2022 05 31
(731) GOLBA PRZEMYSŁAW ZONTEX, Bielsko-Biała
(540) (znak słowny)
(540) ZONTEX
(510), (511) 9 Poziomice [przyrządy do ustalania linii poziomej], Poziomice stolarskie, Poziomice bąbelkowe, Wskaźniki
poziomu [poziomice alkoholowe], Przyrządy nawigacyjne,
Przyrządy nawigacyjne [sekstansy], Urządzenia nawigacyjne
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GPS, Elektroniczne systemy nawigacyjne, Przenośne urządzenia nawigacyjne, Elektryczne urządzenia nawigacyjne,
Elektroniczne urządzenia nawigacyjne, Elektroniczne przyrządy nawigacyjne, Urządzenia nawigacyjne [kompasy],
Komputery do nawigacji samochodowej, Urządzenia do nawigacji satelitarnej, Kierunkowe znaki nawigacyjne, Inercyjne
przyrządy nawigacyjne, Znaki nawigacyjne świetlne, Urządzenia do nawigacji morskiej, Piloty automatyczne, Piloty
do telewizorów, Piloty do projektorów, Piloty zdalnego sterowania, Piloty do zestawów stereo, Piloty do odbiorników radiowych, Piloty do rolet okiennych, Piloty [urządzenia
do zdalnego sterowania], Piloty zdalne do silników, Piloty
do urządzeń elektronicznych, Piloty do sprzętu audiowizualnego, Piloty do systemów multimedialnych, Telewizory, Odbiorniki telewizyjne [telewizory], Telewizory plazmowe, Telewizory cyfrowe, Telewizory LED, Telewizory OLED, Urządzenia telewizyjne, Odbiorniki telewizyjne, Telewizory samochodowe, Aparatura telewizyjna, Nagrywarki telewizyjne, Anteny telewizyjne, Gniazda telewizyjne, Telewizyjne kamery, Kamery telewizyjne, Nadajniki telewizyjne, Dekodery telewizyjne, Urządzenia telewizji przemysłowej, Nadajniki telewizji kablowej, Odbiorniki telewizji kablowej:, Konwertery telewizji
kablowej, Odbiorniki telewizji IP, Podstawki pod telewizory,
Klawiatury, Klawiatury bezprzewodowe, Klawiatury komputerowe, Klawiatury wielofunkcyjne, Terminale klawiaturowe,
Kontrolery klawiatur komputerowych, Klawiatury do tabletów, Klawisze do klawiatur komputerowych, Klawiatury
do smartfonów, Klawiatury do alarmów bezpieczeństwa,
Klawiatury do telefonów komórkowych, Klawiatury wielofunkcyjne do komputerów, Klawiatury z wybieraniem tonowym, Osłony na klawiatury komputerowe, Urządzenia
do projekcji wirtualnych klawiatur, Kamery monitorujące sieć,
Kamery bezpieczeństwa, Kamery wideo, Kamera filmowa,
Kamery internetowe, Kamery pokładowe, Kamery szybkoobrotowe, Kamery termowizyjne, Kamery konferencyjne, Kamery akcji, Kamery nadzorujące, Obiektywy do kamer wideo,
Stojaki do kamer wideo, Kamery 360-stopniowe, Kamery
na podczerwień, Kamery do pojazdów, Myszki komputerowe, Myszka komputerowa, Podkładki pod myszki, Myszka
(komputerowe urządzenie peryferyjne), Zapasowe ślizgacze
do myszki, Projektory, Projektory planetarne, Plotery projektowe, Projektory kinowe, Projektory filmowe, Projektory’ ciekłokrystaliczne [LCD], Projektory wideo, Miniaturowe projektory, Projektory przenośne, Projektory holograficzne, Projektory profilowe, Projektory cyfrowe, Projektory multimedialne,
Projektory dźwięku, Projektory do kina domowego, Projektory do edycji filmów, Smartfony, Smartbandy, Składane
smartfony, Słuchawki do smartfonów, Smartfony w kształcie zegarka, Smartfony w postaci okularów, Wyświetlacze
do smartfonów, Zasilacze do smartfonów, Programy
na smartfony, Etui na smartfony, Słuchawki, Słuchawki muzyczne, Słuchawki dokanałowe, Słuchawki bezprzewodowe,
Słuchawki douszne, Słuchawki stereofoniczne, Słuchawki telefoniczne, Wzmacniacze słuchawkowe, Zestawy słuchawkowe, Adaptery do słuchawek, Futerały na słuchawki, Nauszniki
do słuchawek, Pokrowce na słuchawki telefoniczne, Zestawy
słuchawek z mikrofonem, Słuchawki do aparatów telefonicznych, Słuchawki [zakładane na głowę], Konsole ze słuchawkami, Konsole do miksowania dźwięku, Konsole do sterowania urządzeniami i przyrządami oświetleniowymi, Oprogramowanie do gier do użytku z konsolami do gier wideo, Ozonizatory [ozonatory], Ozonizatory [nie do celów medycznych], Urządzenia monitorujące obecność ozonu, inne niż
do celów medycznych, Aparatura, urządzenia i kable do zastosowania w elektryce, Urządzenia nawigacyjne, naprowadzające, lokalizacyjne, do namierzania celu i kartograficzne,
Urządzenia technologii informacyjnej i audiowizualne, multi-
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medialne i fotograficzne, Urządzenia optyczne, wzmacniacze i korektory, Komputery i sprzęt komputerowy, Telefony,
35 Usługi handlu detalicznego w odniesieniu do domowego
sprzętu elektronicznego, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie elektrycznych urządzeń gospodarstwa domowego, Usługi handlu detalicznego w odniesieniu do domowego sprzętu elektrycznego, Usługi sprzedaży hurtowej w związku
z wyposażeniem domu, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z wyposażeniem domu, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie elektronicznego sprzętu gospodarstwa domowego, Promocja sprzedaży, Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, Promocja sprzedaży dla osób trzecich,
Promocyjne usługi handlowe, Informacja marketingowa, Informacja handlowa, Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej
w zakresie następujących towarów: poziomice [przyrządy
do ustalania linii poziomej], poziomice stolarskie, poziomice
bąbelkowe, wskaźniki poziomu [poziomice alkoholowe],
przyrządy nawigacyjne, przyrządy nawigacyjne [sekstansy],
urządzenia nawigacyjne GPS, elektroniczne systemy nawigacyjne, przenośne urządzenia nawigacyjne, elektryczne urządzenia nawigacyjne, elektroniczne urządzenia nawigacyjne,
elektroniczne przyrządy nawigacyjne, urządzenia nawigacyjne [kompasy], komputery do nawigacji samochodowej,
urządzenia do nawigacji satelitarnej, kierunkowe znaki nawigacyjne, inercyjne przyrządy nawigacyjne, znaki nawigacyjne świetlne, urządzenia do nawigacji morskiej, piloty automatyczne, piloty do telewizorów, piloty do projektorów, piloty zdalnego sterowania, piloty do zestawów stereo, piloty
do odbiorników radiowych, piloty do rolet okiennych, piloty
[urządzenia do zdalnego sterowania], piloty zdalne do silników, piloty do urządzeń elektronicznych, piloty do sprzętu
audiowizualnego, piloty do systemów multimedialnych, telewizory, odbiorniki telewizyjne [telewizory], telewizory plazmowe, telewizory cyfrowe, telewizory LED, telewizory OLED,
urządzenia telewizyjne, odbiorniki telewizyjne, telewizory
samochodowe, aparatura telewizyjna, nagrywarki telewizyjne, anteny telewizyjne, gniazda telewizyjne, telewizyjne kamery, kamery telewizyjne, nadajniki telewizyjne, dekodery
telewizyjne, urządzenia telewizji przemysłowej. nadajniki telewizji kablowej, odbiorniki telewizji kablowej, konwertery
telewizji kablowej, odbiorniki telewizji IP, podstawki pod telewizory, klawiatury, klawiatury bezprzewodowe, klawiatury
komputerowe, klawiatury wielofunkcyjne, terminale klawiaturowe, kontrolery klawiatur komputerowych, klawiatury
do tabletów, klawisze do klawiatur komputerowych, klawiatury do smartfonów, klawiatury do alarmów bezpieczeństwa, klawiatury do telefonów komórkowych, klawiatury
wielofunkcyjne do komputerów, klawiatury z wybieraniem
tonowym, osłony na klawiatury komputerowe, urządzenia
do projekcji wirtualnych klawiatur, kamery monitorujące sieć,
kamery bezpieczeństwa, kamery wideo, kamera filmowa, kamery internetowe. kamery pokładowe, kamery szybkoobrotowe, kamery termowizyjne, kamery konferencyjne. kamery
akcji, kamery nadzorujące, obiektywy do kamer wideo, stojaki do kamer wideo, kamery 360-stopniowe, kamery na podczerwień, kamery do pojazdów, myszki komputerowe, myszka komputerowa, podkładki pod myszki, myszka (komputerowe urządzenie peryferyjne), zapasowe ślizgacze do myszki,
projektory, projektory planetarne, plotery projektowe, projektory kinowe. projektory filmowe, projektory ciekłokrystaliczne [LCD], projektory wideo, miniaturowe projektory, projektory przenośne, projektory holograficzne, projektory profilowe, projektory cyfrowe, projektory multimedialne, projektory dźwięku, projektory do kina domowego, projektory
do edycji filmów, smartfony, smartbandy, składane smartfony, słuchawki do smartfonów, smartfony w kształcie zegarka,
smartfony w postaci okularów, wyświetlacze do smartfo-
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nów. zasilacze do smartfonów, programy na smartfony, etui
na smartfony, słuchawki, słuchawki muzyczne, słuchawki
dokanałowe, słuchawki bezprzewodowe, słuchawki douszne, słuchawki stereofoniczne, słuchawki telefoniczne,
wzmacniacze słuchawkowe, zestawy słuchawkowe. adaptery do słuchawek, futerały na słuchawki, nauszniki do słuchawek, pokrowce na słuchawki telefoniczne, zestawy słuchawek z mikrofonem, słuchawki do aparatów telefonicznych,
słuchawki [zakładane na głowę], konsole ze słuchawkami,
konsole do miksowania dźwięku, konsole do sterowania
urządzeniami i przyrządami oświetleniowymi, oprogramowanie do gier do użytku z konsolami do gier wideo, ozonizatory [ozonatory], ozonizatory [nie do celów medycznych],
urządzenia monitorujące obecność ozonu, inne niż do celów
medycznych, aparatura, urządzenia i kable do zastosowania
w elektryce, urządzenia nawigacyjne, naprowadzające, lokalizacyjne, do namierzania celu i kartograficzne, urządzenia
technologii informacyjnej i audiowizualne, multimedialne
i fotograficzne, urządzenia optyczne, wzmacniacze i korektory, komputery i sprzęt komputerowy, telefony.
543625
(220) 2022 05 31
CREDO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ostróda
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CREDO

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 Zarządzanie sprzedażą i bazą klientów, Usługi zarządzania sprzedażą, Usługi biurowe dotyczące przyjmowania zamówień sprzedaży, Prezentowanie towarów
w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, Pośredniczenie
w umowach dotyczących sprzedaży i zakupu towarów, Usługi
importowo-eksportowe, Obsługa marketingowa obrotu nieruchomościami, 36 Dzierżawa budynków, Dzierżawa gruntu,
Dzierżawa i wynajem pomieszczeń handlowych, Dzierżawa
lub wynajem budynków, Dzierżawa nieruchomości posiadanych na własność, Dzierżawa nieruchomości [tylko nieruchomości], Organizacja najmu nieruchomości handlowych,
Udzielanie informacji związanych z wynajmem budynków,
Udzielanie informacji w zakresie dzierżawy ziemi, Organizowanie wynajmu nieruchomości, Organizowanie najmu nieruchomości na wynajem, Organizowanie umów dzierżawy
i najmu nieruchomości, Organizowanie umów dzierżawy,
Organizowanie dzierżawy [tylko nieruchomości], Wynajem
nieruchomości i majątku, Wynajem nieruchomości, Wynajem mieszkań, Wynajem mieszkań i pomieszczeń biurowych,
Wynajem budynków, Doradztwo w zakresie nieruchomości,
Dostarczanie informacji dotyczących nieruchomości, Administrowanie nieruchomościami, Pośrednictwo w obrocie
nieruchomościami, Udzielanie informacji dotyczących nieruchomości, Usługi doradcze dotyczące nieruchomości, Usługi
doradcze dotyczące wyceny nieruchomości, Usługi nabywania nieruchomości, Usługi pośrednictwa finansowego w zakresie nieruchomości, Usługi w zakresie wyszukiwania nieruchomości mieszkaniowych, Usługi w zakresie zarządzania
nieruchomościami, Usługi zarządzania nieruchomościami,
Usługi zarządzania nieruchomościami w zakresie budynków
handlowych, Usługi zarządzania nieruchomościami w zakresie osiedli mieszkaniowych, Usługi zarządzania nieruchomościami w zakresie kompleksów budynków, Usługi zarządzania nieruchomościami związane z budynkami mieszkalnymi,
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Zarządzanie budynkami, Zarządzanie domami, Zarządzanie
gruntami, Zarządzanie lokalami niemieszkalnymi, Zarządzanie nieruchomościami, Zarządzanie nieruchomością, Udzielanie informacji dotyczących wyceny nieruchomości, Usługi
wyceny nieruchomości, Udzielanie informacji dotyczących
kwestii nieruchomości za pośrednictwem Internetu, Usługi
agencji nieruchomości związane z kupnem i sprzedażą budynków.Usługi agencji nieruchomości dotyczące sprzedaży
i wynajmu budynków.Usługi agencji nieruchomości związane z kupnem i sprzedażą ziemi, 37 Budowanie nieruchomości, Budowa nieruchomości mieszkalnych, Usługi nadzoru
budowlanego w zakresie projektów dotyczących nieruchomości, Budowa nieruchomości komercyjnych, Budowa
nieruchomości przemysłowych, Budowa nieruchomości
[budownictwo] Budowa budynków mieszkalnych i komercyjnych, Budowa budynków wielorodzinnych, Budowlany
sprzęt (Wynajem -), Wynajem maszyn, narzędzi i urządzeń
do użytku w budowie budynków, Nadzór budowlany, Przygotowanie terenu [budownictwo], Przygotowywanie terenu
pod budowę, 39 Wynajmowanie garaży, Wynajmowanie
miejsc parkingowych, Wynajmowanie miejsc do magazynowania, Wynajmowanie miejsc parkingowych i garaży dla
pojazdów, Usługi parkingowe, 42 Opracowanie projektów
technicznych w dziedzinie budownictwa, Projektowanie
budowlane, Usługi projektowania, Planowanie budowy nieruchomości, Usługi w zakresie planowania osiedli mieszkaniowych, Usługi doradcze i informacyjne w zakresie architektury i infrastruktury technologii informacyjnej, Usługi w zakresie ekspertyz technologicznych, Usługi architektoniczne
i planowania urbanistycznego, Usługi projektowe związane
z nieruchomościami, Planowanie przestrzenne [projektowanie] wnętrz.
543669
(220) 2022 05 31
JAKUBOWSKA ROKSANA RESTAURACJA
POZYTYWKA, Zaniemyśl
(540) (znak słowny)
(540) POZYTYWKA
(510), (511) 29 Desery jogurtowe, Desery owocowe, Desery mleczne, Schłodzone desery mleczne, Desery wykonane
z produktów mlecznych, Desery na bazie sztucznego mleka, Kotlety z tofu, Kotlety sojowe, Kotlety wieprzowe, Kotlety
rybne, Mięso mielone [mięso siekane], Mięso wędzone, Mięso konserwowane, Mięso świeże, Suszone mięso, Mięso solone, Smażone mięso, Paczkowane mięso, Mięso kiełbasiane,
Mięso gotowane, Mięso kacze, Mięso pieczone, Mięso z indyka, Mięso i wędliny, Mięso gotowane w sosie sojowym [mięso [tsukudani], Mięso pokrojone w plastry, Mięso w puszce
[konserwy], Suszone mięso z jaka, Mięso i wyroby mięsne,
Suszone mięso z kaczki, Gotowe posiłki z mięsa [mięso jako
główny składnik], Danie gotowe, w skład którego wchodzi
przede wszystkim krótko smażone na dużym ogniu mięso
z kurczaka i pasta ze sfermentowanych ostrych papryczek
[dak-galbi], Gotowe dania składające się głównie z kotletów
rybnych, warzyw, gotowanych jajek i bulionu (oden), Gotowe dania warzywne, Gotowe dania z mięsa, Głęboko mrożone dania warzywne, Gotowe dania składające się głównie
z mięsa, 30 Desery czekoladowe, Desery lodowe, Desery
z muesli, Gotowe desery [wyroby cukiernicze], Gotowe desery [wyroby piekarnicze], Puddingi do użytku jako desery,
Gotowe desery [na bazie czekolady], Kremy budyniowe custard [pieczone desery], Mrożone mleczne desery w formie
batonów, Desery z warstwą lodów, owoców i bitej śmietany
[parfait]:Mięso zapiekane w cieście, Mięso w cieście [gotowe],
Mięso z warzywami w cieście [pot pie], Zapakowane zetawy obiadowe składające się głównie z ryżu. ale zawierają(210)
(731)
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ce również mięso, ryby lub warzywa, Dania gotowe suche
lub w płynie, zawierające głównie ryż, Gotowe dania z ryżu,
Dania na bazie ryżu, Dania liofilizowane, których głównym
składnikiem jest makaron, Chow mein [dania na bazie makaronu], Liofilizowane dania, których głównym składnikiem jest
makaron, Dania liofilizowane, których głównym składnikiem
jest ryż, 43 Serwowanie żywności i napojów w restauracjach
i barach, Oferowanie żywności i napojów w restauracjach
i barach, Serwowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach, Oferowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach, Zapewnianie żywności i napojów w restauracjach,
Usługi rezerwacji miejsc w restauracjach, Rezerwacja stolików w restauracjach, Obsługa gastronomiczna z własnym
zapleczem, produktami i transportem (catering), Obsługa
gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, Usługi restauracji szybkiej obsługi, Usługi barów
i restauracji, Dokonywanie rezerwacji restauracji i posiłków,
Usługi w zakresie restauracji [brasserie], Usługi restauracji
sprzedających posiłki na wynos, Udostępnianie opinii na temat restauracji i barów, Usługi restauracji z daniami ramen,
Restauracje oferujące dania na wynos, Katering obejmujący żywność i napoje na bankiety, Udostępnianie obiektów
i sprzętu na bankiety i uroczystości towarzyskie na specjalne
okazje, Zapewnianie pomieszczeń na uroczystości, Wynajem
pomieszczeń na uroczystości towarzyskie, Usługi w zakresie
zapewniania obiektów na uroczystości, Imprezy firmowe
[zapewnianie jedzenia i napojów], Organizacja cateringu
na imprezy urodzinowe, Udostępnianie obiektów na imprezy i tymczasowych biur oraz pomieszczeń na posiedzenia.
543719
(220) 2022 06 02
JAKUBOWSKA ROKSANA RESTAURACJA
POZYTYWKA, Zaniemyśl
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RESTAURACJA POZYTYWKA
(210)
(731)

(531) 05.03.11, 05.03.13, 26.11.02, 26.11.07, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 29 Desery jogurtowe, Desery owocowe, Desery mleczne, Schłodzone desery mleczne, Desery wykonane
z produktów mlecznych, Desery na bazie sztucznego mleka, Kotlety z tofu, Kotlety sojowe, Kotlety wieprzowe, Kotlety rybne, Mięso mielone [mięso siekane], Mięso wędzone,
Mięso konserwowane, Mięso świeże, Suszone mięso, Mięso
solone, Smażone mięso, Paczkowane mięso, Mięso kiełbasiane, Mięso gotowane, Mięso kacze, Mięso pieczone, Mięso
z indyka, Mięso i wędliny, Mięso gotowane w sosie sojowym
[mięso tsukudani], Mięso pokrojone w plastry, Mięso w puszce [konserwy], Suszone mięso z jaka, Mięso i wyroby mięsne,
Suszone mięso z kaczki, Gotowe posiłki z mięsa [mięso jako
główny składnik], Danie gotowe, w skład którego wchodzi
przede wszystkim krótko smażone na dużym ogniu mięso
z kurczaka i pasta ze sfermentowanych ostrych papryczek
[dak-galbi], Gotowe dania składające się głównie z kotletów
rybnych, warzyw, gotowanych jajek i bulionu (oden), Gotowe
dania warzywne, Gotowe dania z mięsa, Głęboko mrożone
dania warzywne, Gotowe dania składające się głównie z mięsa, 30 Desery czekoladowe, Desery lodowe, Desery z muesli,
Gotowe desery [wyroby cukiernicze], Gotowe desery [wyroby piekarnicze], Puddingi do użytku jako desery, Gotowe
desery [na bazie czekolady], Kremy budyniowe custard [pie-
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czone desery], Mrożone mleczne desery w formie batonów,
Desery z warstwą lodów, owoców i bitej śmietany [parfait],
Mięsa zapiekane w cieście, Mięso w cieście [gotowe], Mięso
z warzywami w cieście [pot pie], Zapakowane zestawy obiadowe składające się głównie z ryżu, ale zawierające również
mięso, ryby lub warzywa, Dania gotowe suche lub w płynie,
zawierające głównie ryż, Gotowe dania z ryżu, Dania na bazie
ryżu, Dania liofilizowane, których głównym składnikiem jest
makaron, Chow mein [dania na bazie makaronu], Liofilizowane dania, których głównym składnikiem jest makaron, Dania
liofilizowane, których głównym składnikiem jest ryż, 43 Serwowanie żywności i napojów w restauracjach i barach,
Oferowanie żywności i napojów w restauracjach i barach,
Serwowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach,
Oferowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach,
Zapewnianie żywności i napojów w restauracjach, Usługi
rezerwacji miejsc w restauracjach, Rezerwacja stolików w restauracjach, Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem,
produktami i transportem (catering), Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, Usługi
restauracji szybkiej obsługi, Usługi barów i restauracji, Dokonywanie rezerwacji restauracji i posiłków, Usługi w zakresie
restauracji [brasserie], Usługi restauracji sprzedających posiłki
na wynos, Udostępnianie opinii na temat restauracji i barów, Usługi restauracji z daniami ramen, Restauracje oferujące dania na wynos, Katering obejmujący żywność i napoje
na bankiety, Udostępnianie obiektów i sprzętu na bankiety
i uroczystości towarzyskie na specjalne okazje, Zapewnianie pomieszczeń na uroczystości, Wynajem pomieszczeń
na uroczystości towarzyskie, Usługi w zakresie zapewniania
obiektów na uroczystości, Imprezy firmowe [zapewnianie jedzenia i napojów], Organizacja cateringu na imprezy urodzinowe, Udostępnianie obiektów na imprezy i tymczasowych
biur oraz pomieszczeń na posiedzenia.
(210)
(731)
(540)
(540)

543843
(220) 2022 06 07
OCHENDUSZKO TOMASZ GRAFOTOMASZ, Wrocław
(znak słowno-graficzny)
ALFA DUO

(531) 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.17, 24.17.08
(510), (511) 9 Głośniki [sprzęt audio], Sprzęt audio, Domowe
głośniki audio, Obudowy na głośniki, Głośniki z wbudowanymi wzmacniaczami, Elektroniczne urządzenia audio, Kolumny typu soundbar, 35 Usługi handlu detalicznego związane
ze sprzętem audiowizualnym, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku ze sprzętem audiowizualnym, Usługi sprzedaży
hurtowej w związku ze sprzętem audiowizualnym, 37 Instalacja sprzętu audiowizualnego, Usługi doradcze dotyczące
instalacji sprzętu audiowizualnego.
(210) 543849
(220) 2022 06 07
(731) TRZMIEL CZERWIŃSKI SPÓŁKA JAWNA, Wrocław
(540) (znak słowny)
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(540) trzmiel akwarystyka
(510), (511) 21 Akwaria, Akwaria i wiwaria, Akwaria kulowe,
Akwaria pokojowe, Pokojowe (Akwaria -), Pokrywy na akwaria, Zbiorniki wodne [na żywe ryby], 35 Usługi sprzedaży detalicznej w związku z preparatami weterynaryjnymi, Usługi
sprzedaży detalicznej w związku z artykułami weterynaryjnymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z żywymi zwierzętami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z preparatami do pielęgnacji zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z akcesoriami do pielęgnacji dla zwierząt.
(210)
(731)
(540)
(540)

543898
(220) 2022 06 08
KOTECKI SŁAWOMIR GLOBAL TRADE, Krosno
(znak słowno-graficzny)
beeco STORE

(531) 27.05.01, 27.05.11, 26.11.01, 26.11.08, 29.01.13
(510), (511) 3 Kremy do ciała, Sole do kąpieli, Sole zapachowe do kąpieli, Nielecznicze sole do kąpieli, Poduszki
aromaterapeutyczne zawierające potpourri w saszetkach
tkaninowych, 4 Świece zapachowe, Zapachowe świece aromaterapeutyczne, Świece, Świece perfumowane, Świece
sojowe, Świece w puszkach, 21 Kieliszki do wina, Kieliszki
do szampana, Kieliszki do koktajli, Kieliszki do koniaku, Kieliszki do likierów, Kieliszki do margarity, Kieliszki do wódki, Kieliszki, Kieliszki do brandy, Szklane filiżanki, szklanki, kieliszki,
Szklanki do whisky, Szklanki do piwa, Szklanki do picia piwa
typu pilzner, Szklanki bez uchwytów, 28 Klocki do zabawy
[konstrukcyjne], Klocki do zabawy, Klocki do zabawy, które
można wzajemnie łączyć, Klocki do budowy [zabawki], Klocki do łączenia [zabawki], Drewniane klocki do budowania
[zabawki], 31 Nasiona traw.
543906
(220) 2022 06 08
EASYBOOKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) easybooks ACCOUNTING MADE EASY

(210)
(731)

(531) 26.04.22, 26.11.03, 26.11.08, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 Księgowość, Księgowość i rachunkowość,
Prowadzenie księgowości przedsiębiorstwa, Rachunkowość,
księgowość i audyt, Usługi w zakresie księgowości i rachunkowości, Doradztwo z zakresu księgowości, Przygotowanie
listy płac, Pomoc w sporządzaniu listy płac, Sporządzanie
listy płac [dla osób trzecich], Usługi doradcze w zakresie sporządzania listy płac, Administrowanie listami płac na rzecz
osób trzecich, Doradztwo w zakresie zasobów ludzkich,
Zarządzanie zasobami ludzkimi, Zarządzanie zasobami ludzkimi i usługi rekrutacji personelu, Spełnianie funkcji działu
kadr dla osób trzecich, Agencje zatrudnienia tymczasowego,
Usługi w zakresie pracowników tymczasowych, Usługi biur
pośrednictwa pracy w zakresie pracy tymczasowej.

66
(210)
(731)
(540)
(540)
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543917
(220) 2022 06 08
GARGASEWICZ BARTOSZ BG TECHNOLOGY, Zielonka
(znak słowno-graficzny)
Likefi new dimension of design

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

Nr ZT25/2022

543953
(220) 2022 06 09
KOZŁOWSKI IWO IWO GROUP, Gorlice
(znak słowno-graficzny)
IWO COMPUTERS

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.03, 27.05.09, 27.05.10
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej w związku
ze sprzętem audiowizualnym, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku ze sprzętem informatycznym, Usługi sprzedaży
hurtowej w związku ze sprzętem informatycznym, Usługi
sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem audiowizualnym.

(531) 26.01.03, 26.01.18, 27.05.01, 27.05.08, 29.01.13
(510), (511) 20 Stoliki kawowe, Stoliki nocne, Stoliki, Stoliki
do herbaty.

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

Klasa
towarów

Numery zgłoszeń

1

2

1

539943, 541260, 541670, 541671, 542023, 543154, 543158, 543441, 543582, 543583

2

541259, 541260

3

530370, 536781, 542023, 542636, 542891, 543229, 543236, 543440, 543898

4

543563, 543898

5

530370, 536781, 541325, 541350, 542023, 542247, 542248, 542249, 542397, 543204, 543236, 543349, 543440,
543582, 543583

6

541630, 541631, 542160, 543417, 543439

7

541668, 542367

8

542160

9

541410, 542155, 542160, 542190, 542232, 542698, 542713, 542947, 543205, 543206, 543350, 543355, 543448,
543580, 543613, 543624, 543843

10

543236, 543577

11

542160, 543443

12

541668, 543350

14

543161

16

537257, 539613, 541086, 541410, 542160, 542464, 542626, 542709, 543156, 543161, 543199, 543208, 543225,
543622

17

539943, 541630, 541631, 543417, 543439

18

542891, 542993, 543161, 543353

19

541259, 541260, 541630, 541631, 542721, 543154, 543158, 543417, 543439, 543459

20

543228, 543459, 543917

21

537257, 542160, 543161, 543228, 543580, 543849, 543898

22

539943

24

543161

25

514008, 537257, 539613, 541180, 542891, 543130, 543161, 543225, 543479

26

514008

28

541086, 541508, 543898

29

528320, 537985, 537986, 538313, 538315, 538316, 541347, 542382, 543669, 543719

30

529478, 535728, 536428, 541510, 541657, 541684, 542271, 542275, 542280, 542382, 542844, 543086, 543089,
543580, 543669, 543719

31

541962, 542716, 543127, 543340, 543898

32

528320, 538319, 538320, 538321, 541234, 541235, 541347, 542095, 542248, 543150, 543151, 543440, 543514

33

540976, 542216, 542217, 542218

34

541073

35

514008, 523614, 529478, 530370, 536488, 537257, 537287, 538544, 538551, 538920, 541073, 541260, 541347,
541457, 541486, 541630, 541631, 541651, 541653, 541687, 541711, 541967, 541990, 541997, 542095, 542138,
542166, 542190, 542271, 542275, 542280, 542626, 542636, 542669, 542673, 542709, 542716, 542721, 542844,
542882, 542891, 542978, 542993, 543086, 543089, 543205, 543206, 543225, 543236, 543246, 543257, 543355,
543357, 543359, 543369, 543372, 543378, 543417, 543422, 543439, 543443, 543447, 543450, 543458, 543460,
543473, 543476, 543477, 543547, 543574, 543578, 543582, 543583, 543586, 543587, 543589, 543610, 543616,
543617, 543622, 543624, 543625, 543843, 543849, 543906, 543953
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Nr ZT25/2022

1

2

36

523614, 537257, 538544, 538551, 541486, 541651, 541653, 541687, 541711, 541990, 541997, 542095, 542138,
542145, 542166, 542420, 542626, 542669, 542709, 543103, 543205, 543206, 543424, 543450, 543562, 543578,
543625

37

520041, 523614, 537257, 541630, 541631, 541651, 541653, 541687, 541990, 541997, 542095, 542138, 542669,
542673, 542709, 543154, 543158, 543415, 543417, 543439, 543473, 543578, 543625, 543843

38

543580

39

520041, 537257, 541651, 541653, 541990, 541997, 542232, 542421, 542709, 542749, 543415, 543563, 543625

40

530370, 539613, 541347, 541630, 541631, 542271, 542275, 542280, 543156, 543161

41

529478, 536488, 537257, 538544, 538551, 541410, 541967, 542157, 542262, 542626, 542669, 542800, 542911,
542978, 543130, 543160, 543208, 543225, 543235, 543369, 543372, 543547, 543580, 543587, 543589, 543610

42

523614, 538544, 538551, 539613, 541073, 541457, 541486, 541630, 541631, 541990, 541997, 542095, 542190,
542626, 542709, 542713, 543205, 543206, 543350, 543373, 543443, 543450, 543587, 543589, 543625

43

520041, 529478, 536428, 537251, 537257, 541019, 541967, 542095, 542145, 542168, 542271, 542275, 542280,
542907, 543415, 543434, 543476, 543477, 543526, 543529, 543530, 543574, 543610, 543616, 543617, 543669,
543719

44

510839, 520041, 541257, 541486, 541962, 541967, 541990, 541997, 542145, 542262, 542669, 542709, 542911,
542967, 543130, 543160, 543354, 543415, 543555, 543577, 543578, 543610

45

541990, 541997, 542190, 542626, 543369, 543372, 543476, 543477, 543574, 543587, 543589, 543616, 543617,
543620

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

Znak

Numer
zgłoszenia

Znak

Numer
zgłoszenia

1

2

1

2

60 ziaren
60 ziaren
60 ziaren
A AMBER AMBEREK
ACTIA everyday healthcare
ADKINS
adkins
Agent PRO
ALFA DUO
ALLDEYNN CALMROSE
ALLDEYNN CRAZYROSE
ALLDEYNN VEGEROSE
alpha Gym
AQUAPLAST
Artesse RESTAURANT
Artesse RESTAURANT
AVALON MEDICAL BEAUTY
BART
BARYCZANKA
BAUSOUND
BEAR BARBER
beeco STORE
BIOPAP
bioprostuzdrowie
BISTRO Kanał
BlueBakto
BlueEnergy
BorderScan
BROWARY JEDNOŚCI
bugo.cz
BUSINESS GARDEN Poznań
BUSINESS GARDEN Poznań
CANDELUX Lighting
Paweł Krepiniewicz & Partnerzy
CARAT
CENOSKOP
CENTRUM TERAPII Psyche
Ch Chrzanowscy GROUP
cinelight
CLEAN LABEL
CREDO
CROSS BUD MATERIAŁY BUDOWLANE
CROSS BUD
CRUX
D

542271
542275
542280
543208
543236
543372
543378
543206
543843
542247
542248
542249
543547
543158
543529
543530
542262
543246
543514
542947
543555
543898
541350
536781
541019
543582
543583
543613
542095
543458
541990
541997
543443
542721
543205
541257
541687
542157
530370
543625
543417
543439
543441
542709

Design by me PAULINA MIKOŁAJEWSKA
DNA ART
DOM MEBLI
E EkoMaster
e Elmot
e eRachuba
easybooks ACCOUNTING MADE EASY
EDYCJA LIMITOWANA Delecta
SMAK MORELA GRUSZKA JABŁKO
GALARETKA INTENSYWNY KOLOR
SMAKI LATA
ELDACH
ENDURO POINT enduropoint.com
era
Evander
Evo
F
FIBERFEEL
fiberfeel
fiberfeel
flow WYDAWNICTWO
FORMS PLACE
FosfoPower
FRUIT REVOLUTION
FULLWOOD
Fundacja Żabińskich
GALERIA inspiro
GARDINETTA premium garden furniture
GAŹDZINA
GF
GLOBTRAK UBI
GOLOSIA
Goplana 1912 Jeżyki coolki MILK
3 NAJEŻONE CHRUPIĄCE KULKI
W MLECZNEJ CZEKOLADZIE
GÓRALECZKA Zakopiańska Góraleczka
stworzona z pasji do natury oraz tradycji.
Skomponowana z najwyższej jakości
polskich produktów oraz krystalicznie
czystej wody.
GÓRALSKA
GP Pani Księgowa
GRAWITACJA NAJBARDZIEJ ODLOTOWY
PARK TRAMPOLIN
GRIZZLY’S BARBERSHOP 	
Grupa Polsat Plus
Happy Kiddo

543373
539613
543422
542626
541668
543586
543906

542382
542669
543235
537287
543448
543424
542155
538313
538315
538316
541410
541457
541670
528320
543228
538551
543450
543459
542216
541073
543350
541657

541684

542217
542218
538920
543225
542967
541711
541086
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Nr ZT25/2022

1

2

1

2

Harika Kebab
HARIKA KEBAB
HARIKA KEBAB
Hewelke restaurant
HOTEL PAŁAC ROMANTYCZNY W TURZNIE
HOTEL PAŁAC ROMANTYCZNY W TURZNIE
HRMS invest
IN ASIA
IN ASIA
Instytut Zdrowia i Urody Holispace
IWO COMPUTERS
IZOLING
IZOPANEL
IZOPANEL
Jennifer World
JPB MASARNIA BOROWE Wędliny z tradycją
KIEVSKA GRAND 482
KISS MY HASS
KOLOREX
KONKRET REAL ESTATE
KOSMOPELL
KUNDELBURRY
LADY DENTIST
laudame
LEŚNA OAZA
Likefi new dimension of design
LOBO SERWIS
LOVE BELFORD Born in Beskidia
mag
M MAGNUM NIERUCHOMOŚCI
M Mito Med
maan
MARK
matepro
meblobranie.pl
Mentali
Miejskie Wyspy Kwietne Floral Urban Islands
MODENA
MR Mona RESTAURACJA
neofusion
neofusion
NIKLEY
Office Tower
OFICJALNA WODA POLSKIEJ SIATKÓWKI
NATURALNA WODA MINERALNA JURAJSKA
PROSTO ZE SKAŁ JURY
OFICJALNY PARTNER POLSKIEJ SIATKÓWKI
NATURALNA WODA MINERALNA JURAJSKA
PROSTO ZE SKAŁ JURY
Oh!Drop!
Opako
ORYANA ANDY

543574
543616
543617
542145
541967
543610
523614
543476
543477
510839
543953
539943
541630
541631
543354
541347
540976
543340
542882
543578
542993
543357
543130
543160
542168
543917
542673
542698
543479
543562
542978
542160
543089
541508
543460
542911
541962
543156
537251
541234
541235
543440
542166

ostendi People. Process. Data.
OSTENDI
OXYvit
Pasta Station
Pączki Mamy sieć pączkarni
Pierogi Ladies polish homemade food
POLINIT
POWEROIL MOC NA DRODZE
POZYTYWKA
PRIMAMODA
Quest global
RCU UBEZPIECZENIA
rcuwakacjepl
Real invest DEVELOPMENT
RESEARCH BREATH
RESTAURACJA POZYTYWKA
Rok założenia 1920 KIELCE MUSZTARDA
KIELECKA Ostra Bez substancji
konserwujących
ROVICKY POLO CLUB
S.O.S. SEA OF SWEETS
SCENA PIEROGOWA
SĘKACZ mazurski MARK
Sielanka
SILKY
SiSOFT CYBERSECURITY CONSULTING
SOKOŁÓW SALAMI CHIPS O SMAKU SZYNKI
I SERA DOJRZEWAJĄ DO 3 TYGODNI 100 g
produktu wyworzono z 165 g mięsa
BEZ DODATKU: sztucznych barwników
fosforanów glutaminianu sodu
SOKOŁÓW SALAMI CHIPS O SMAKU
ŚRÓDZIEMNOMORSKIM DOJRZEWAJĄ
DO 3 TYGODNI 100 g produktu wyworzono
z 160 g mięsa BEZ DODATKU: fosforanów
glutaminianu sodu 	
Solar Kontakt
st
STUDIO DEKORAL
SUGARLADY
SUSHI & SALADS KURIER
SZCZĘSNY NIERUCHOMOŚCI
świat baterii
T TERBINAFINA
tadalafil fortis
TASTELIFT
tastelift
tastelift
TDM
TECHNIPLAST
TENSOR OFFICE PARK
TENSOR
TFPowerPack

543589
543587
542397
542367
536428
529478
541259
543563
543669
542891
542713
542420
542421
542138
543257
543719

543150

543151
542636
543622
514008

541510
543353
542844
535728
543086
543229
543127
542190

537986

537985
543473
542907
541260
543580
543434
543103
543355
541325
543349
538319
538320
538321
543359
543154
541651
541653
542232

Nr ZT25/2022

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO
1

the Kong JAKOŚĆ PREMIUM
TRANSCOM
TRATTORIA SANO
trzmiel akwarystyka
u Agi i Romy po uszy w REMONCIE
UROBOTIC
US Legend Jeans designed by Krol
UTILIS KANCELARIA PRAWNA
VegePower
VIREX

71

2

1

2

542464
542749
543526
543849
536488
543577
541180
543620
541671
542023

Vocasept 24 PASTYLKI
WANOGA GRAVEL RACE
WC!S
WCS
West 4 BUSINESS HUB A
WOLNA POLSKA BEZ PARTII BEZ UKŁADÓW
WSPARCIE DOTACYJNE
ZABINSKI FOUNDATION
ZONTEX
ZOOKAZJE

543204
542800
543415
520041
537257
543199
543447
538544
543624
542716

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.
842237
1255431
1321585
1631273
1652721
1663605
1663618
1663645
1663676
1663825
1663963
1663968
1663992
1664246

ARMOLIP (2022 05 19)
5
LCI (2022 05 18)
9, 11
NACTALIA (2022 05 18)
5
B BETRO (2022 03 08)
CFE: 26.04.18, 27.05.10, 29.01.12
29, 43
Gran Monumento
33
(2022 02 08, 2022 01 14)
FMONYC For Models Only
3
(2022 01 05)
ACTS OF TRUE BEAUTY
3, 21, 35
(2022 04 05, 2021 10 13)
STODAL (2022 04 06, 2021 10 19)
5
LKW WALTER (2022 03 04, 2021 12 06)
CFE: 01.01.10, 18.01.08, 18.03.14,
36, 39
26.04.05, 27.05.01
GREEN DOCTOR
5
(2022 02 17, 2022 02 17)
JAMESI (2022 02 22, 2022 02 21)
5
ARAMLESSA (2022 01 26, 2021 07 28)
5
AIENOCHI (2022 03 28)
CFE: 27.05.01
21
Hot cup (2021 12 15)
CFE: 27.05.01, 28.01.00
30, 43

1664389
1664489

1664490
1664572
1664573
1664659
1664686
1664691
1664692

Loki (2022 04 20)
31
Z (2022 03 16, 2021 09 19)
CFE: 01.17.01, 05.07.23, 17.03.01,
9, 12, 35,
17.05.01, 19.01.03, 24.03.18,
39, 42
27.05.21, 29.01.15
MASCIONNI (2022 03 25)
CFE: 27.05.01
9, 14
pet white (2022 03 03)
CFE: 03.06.03, 27.05.02, 29.01.12
3, 5
e expert agritrac (2022 04 12)
CFE: 26.04.04, 27.05.01, 29.01.13
12
Solar-Zip
6, 7, 9, 19, 20
(2022 02 15, 2021 08 30)
N (2022 02 24)
CFE: 26.04.04, 26.13.25, 27.05.01, 29.01.12
1
N „NAVOIYAZOT” AJ (2022 02 24)
CFE: 24.17.01, 26.04.04, 26.13.25,
1
27.05.01, 29.01.12
N NAVOiYAZOT (2022 02 24)
CFE: 26.01.04, 26.04.04, 26.11.02,
1
26.13.25, 27.05.01, 29.01.12

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

Klasa
towarów

Numery międzynarodowego rejestru znaków towarowych

1

1664686,

1664691,

1664692

3

1663605,

1663618,

1664572

5

842237,

1321585,

1663645,

1663825,

6

1664659
1664489,

1664490,

1664659

7

1664659

9

1255431,

11

1255431

12

1664489,

14

1664490

19

1664659

20

1664659

21

1663618,

29

1631273

30

1664246

31

1664389

33

1652721

35

1663618,

36

1663676

39

1663676,

42

1664489

43

1631273,

1664573

1663992

1664489
1664489
1664246

1663963,

1663968,

1664572

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.
536902
537906

539604

Qualcomm Technologies International, Ltd.
2022 03 14
9, 42
IHLAS EV ALETLERI IMALAT SANAYI VE
TICARET ANONIM ŞIRKETI
2022 04 14
11
NATUR PRODUKT ZDROVIT SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2022 05 25
5

537409
538460
539706
537953

AGENCJA GWIAZD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2022 05 13
3, 5
VAIMO S.P.A.
2022 05 27
35, 43
DOLIŃSKA RENATA LADY JESSY
2022 06 06
38
Herbalife International, Inc.
2022 06 07
30, 32

