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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 ZT26

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) 526831
(220) 2021 03 29
(731) BRZOZOWSKA RENATA AREN ART, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) ARENART
(510), (511) 14 Kamienie szlachetne, perły, metale szlachetne i ich imitacje, Kółka na klucze i breloczki oraz zawieszki
do nich, Przyrządy do mierzenia czasu, Pudełka na biżuterię
i pudełka na zegarki, Biżuteria, Przyrząd chronometryczne,
Przyrządy chronologiczne, Przyrządy zegarmistrzowskie,
Wyroby biżuteryjne, Wyroby jubilerskie, Wyroby jubilerskie
[biżuteria], Biżuteria i wyroby jubilerskie, Agat [surowy], Agaty, Chalcedon, Cyrkonia, Diament [nieobrobiony], Diamenty, Druciki z metali szlachetnych [biżuteria], Drut metalowy
[metale szlachetne], Drut złoty [biżuteria], Gagat, Gagat, nieprzetworzony lub półprzetworzony, Imitacja gagatu, Imitacja złota, Imitacje kamieni szlachetnych, Imitacje pereł, Iryd,
Iryd i jego stopy, Jadeity, Kaboszony do wyrobu biżuterii,
Kamienie półszlachetne, Kamienie szlachetne i półszlachetne, Kamienie szlachetne nieobrobione i półobrobione oraz
ich imitacje, Kamienie szlachetne w stanie surowym, Kamienie sztuczne [szlachetne i półszlachetne], Klejnoty, Klejnoty
szlachetne i półszlachetne, Koraliki do robienia biżuterii, Koraliki do wyrobu biżuterii, Markasyty, Metale szlachetne, Metale szlachetne i ich stopy, Metale szlachetne, nieprzetworzone lub półprzetworzone, Naturalne kamienie szlachetne, Nici
[druciki] z metali szlachetnych, Nici z metali szlachetnych,
Nici z metali szlachetnych [biżuteria], Nici ze srebra (biżuteria), Nici ze złota [biżuteria], Oliwin [kamienie szlachetne], Oliwin [peridot], Opal, Osm, Oszlifowane diamenty, Pallad, Perły,
Perły hodowlane, Perły naturalne, Perły sztuczne, Perły z ambroidu [prasowana żywica], Perydot, Platyna, Platyna i jej stopy, Platyna [metal], Półfabrykaty z kamieni szlachetnych przeznaczone do produkcji biżuterii, Półprzetworzone metale
szlachetne, Półprzetworzone kamienie szlachetne i ich imitacje, Półwyroby z metali szlachetnych do wykorzystania
przy produkcji biżuterii, Przetworzone lub półprzetworzone
metale szlachetne, Rod, Rubin, Ruten, Sardonyks [nieobrobiony], Spinel [kamienie szlachetne], Srebrne nici [biżuteria],
Srebrne sztabki, Srebro, Srebro i jego stopy, Srebro, nieprzetworzone lub kute, Srebro w stanie surowym, Stopy metali
szlachetnych [inne niż do użytku w stomatologii], Stopy metali szlachetnych, Stopy platyny, Stopy srebra w stanie surowym, Stopy złota, Syntetyczne kamienie szlachetne, Szafiry,
Szmaragdy, Sztabki metali szlachetnych, Sztabki stopu złota,
Sztabki złota, Sztaby platyny, Sztaby srebra, Sztaby ze stopu
platyny, Sztaby ze stopu srebra, Sztuczne kamienie szlachetne, Topaz, Złote nici [biżuteria], Złoto, Złoto i jego stopy, Złoto,
nieobrobione lub półobrobione, Złoto, nieprzetworzone lub
kute, Klipsy jubilerskie przekształcające kolczyki w klipsy, Kolczyki, Kolczyki do piercingu, Kolczyki do uszu, Kolczyki-koła,
Kolczyki powlekane srebrem, Kolczyki pozłacane, Kolczyki
wiszące, Kolczyki z metali szlachetnych, Srebrne kolczyki,
Złote kolczyki, Diademy, Jubilerskie łańcuszki kord na naszyjniki, Łańcuszki z metali szlachetnych na naszyjniki, Naszyjniki,

Naszyjniki [biżuteria], Naszyjniki powlekane srebrem, Naszyjniki „śliniaki”, Naszyjniki z metali szlachetnych, Naszyjniki
[wyroby jubilerskie], Pozłacane naszyjniki, Srebrne naszyjniki,
Złote naszyjniki, Broszki [biżuteria], Broszki ozdobne [biżuteria], Broszki pokryte złotem [biżuteria], Bransoletki [biżuteria],
Bransoletki charytatywne, Bransoletki identyfikacyjne [biżuteria], Bransoletki na kostkę, Bransoletki powlekane srebrem,
Bransoletki pozłacane, Bransoletki przyjaźni, Bransoletki
z gumy lub silikonu ze wzorem lub z napisem, Bransoletki
z drewnianych koralików, Bransoletki z haftowanej tkaniny
[biżuteria], Bransoletki z koralików, Bransoletki z metali szlachetnych, Bransoletki z tkaniny haftowanej [biżuteria], Bransoletki z tworzyw sztucznych będące wyrobami jubilerskimi, Elastyczne opaski z drutu do noszenia jako bransoletki,
Jubilerskie łańcuszki kord na bransoletki, Łańcuszki z metali
szlachetnych na bransoletki, Rozciągliwe bransoletki metalowe do zegarków, Srebrne bransoletki, Złote bransoletki, Klipsy, Klipsy do krawatów, Dopasowane osłony na pierścionki
chroniące przed uderzeniem, otarciem oraz uszkodzeniem
obrączki i kamieni pierścionka, Pierścionki, Pierścionki [biżuteria], Pierścionki [biżuteria] wykonane z metali nieszlachetnych, Pierścionki [biżuteria] z metali szlachetnych, Pierścionki
powlekane metalami szlachetnymi, Pierścionki powlekane
srebrem, Pierścionki pozłacane, Pierścionki symbolizujące
przyjaźń, Pierścionki w całości z drogich kamieni, Pierścionki (wyroby jubilerskie), Pierścionki zaręczynowe, Pierścionki
złote, Srebrne pierścionki, Stojaki na pierścionki wykonane
z metali szlachetnych.
529653
(220) 2021 05 31
CENTRUM PROJEKTOWO-WDROŻENIOWE DETRANS
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Zabrze
(540) (znak słowny)
(540) ASg
(510), (511) 7 Sprzęgła jako części maszyn, Sprzęgła inne
niż do pojazdów lądowych, Sprzęgła do maszyn przemysłowych, Sprzęgła maszynowe, Sprzęgła sztywne do maszyn, Sprzęgła wkładkowe do maszyn, Sprzęgła kabłąkowe
do maszyn, Sprzęgła przeponowe do maszyn, Sprzęgła podatne do maszyn, Sprzęgła kołnierzowe do maszyn, Sprzęgła
zębate do maszyn, Sprzęgła zębate przybębnowe, Sprzęgła
i przekładnie do maszyn, inne niż do pojazdów lądowych,
Elementy sprzęgła i przekładni maszynowych, inne niż
do pojazdów lądowych oraz części do nich, Sprzęgła z bębnem hamulcowym do maszyn, Sprzęgła bez bębna hamulcowego do maszyn.
(210)
(731)

529655
(220) 2021 05 31
CENTRUM PROJEKTOWO-WDROŻENIOWE DETRANS
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Zabrze
(540) (znak słowny)
(210)
(731)
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(540) DCu
(510), (511) 7 Chwytaki [maszyny], Chwytaki [części do maszyn], Chwytaki wieloskorupowe, Chwytaki do przeładunku
materiałów sypkich, Chwytaki do przeładunków masowych,
Chwytaki linowe, Chwytaki silnikowe.
529657
(220) 2021 05 31
CENTRUM PROJEKTOWO-WDROŻENIOWE DETRANS
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Zabrze
(540) (znak słowny)
(540) ASz
(510), (511) 7 Sprzęgła jako części maszyn, Sprzęgła inne
niż do pojazdów lądowych, Sprzęgła do maszyn przemysłowych, Sprzęgła maszynowe, Sprzęgła sztywne do maszyn, Sprzęgła wkładkowe do maszyn, Sprzęgła kabłąkowe
do maszyn, Sprzęgła przeponowe do maszyn, Sprzęgła podatne do maszyn, Sprzęgła kołnierzowe do maszyn, Sprzęgła
zębate do maszyn, Sprzęgła zębate przybębnowe, Sprzęgła
i przekładnie do maszyn, inne niż do pojazdów lądowych,
Elementy sprzęgła i przekładni maszynowych, inne niż
do pojazdów lądowych oraz części do nich, Sprzęgła z bębnem hamulcowym do maszyn, Sprzęgła bez bębna hamulcowego do maszyn.
(210)
(731)

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

(531)

531333
(220) 2021 07 09
WENET GROUP SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
WeNet Twój Doradca Internetowy

29.01.15, 27.05.01, 27.05.03, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.17,
27.01.05, 27.01.06
(510), (511) 9 Dyskietki, Karty SIM, graficzne, dźwiękowe,
telefoniczne, USB, kredytowe, Kasety video, Płyty CD-ROM,
Płyty DVD i inne nośniki elektroniczne jako takie oraz z nagranym dźwiękiem, obrazem, grafiką, tekstami, Komputery
i sprzęt przetwarzający dane, Programy do maszyn cyfrowych, Publikacje elektroniczne, Oprogramowanie dla komputerów, 16 Papier, Arkusze papieru [artykuły papiernicze],
Taśmy papierowe, Bloki papierowe, Pudła, pojemniki i obrusy papierowe, Teczki [artykuły biurowe], Worki, Szyldy papierowe, Maty papierowe, Kokardy papierowe, Plakaty z papieru, Klamry do papieru, Rolki papieru toaletowego, Papier
na czasopisma, Papier do etykietowania, Papier do zawijania, Papier filtracyjny, Papierowe materiały biurowe, Artykuły piśmienne, Papierowe wyroby artystyczne, Papier do drukarek, Druki, w szczególności dzienniki, Poradniki, Publikacje drukowane, Broszury, Czasopisma [periodyki], Informatory, Kalendarze, Katalogi, Skrypty, Książki, Materiały szkoleniowe i instruktażowe, Materiały promocyjne, Materiały
do korespondencji, 35 Reklama, Usługi reklamowe, Usługi
public relations, Reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, Marketing, Usługi agencji marketingowych, Doradztwo w zarządzaniu działalnością gospodarczą, Administrowanie i zarządzania działalnością gospodarczą, Administrowanie i organizacja usług sprzedaży wysyłkowej,
Usługi edytorskie w dziedzinie reklamy, Rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, Prezentowanie produktów
w mediach dla celów sprzedaży, Promocja sprzedaży dla
osób trzecich, Wynajem przestrzeni reklamowej, Udostęp-

7

nianie powierzchni reklamowej, Publikowanie tekstów
sponsorowanych, Tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych, Usługi w zakresie badania rynku, Badania opinii publicznej, Organizowanie targów handlowych, Organizacja konkursów w celach reklamowych, Organizacja i przeprowadzanie imprez reklamowych, Usługi informacyjne
dotyczące usług takich jak: Reklama, Usługi reklamowe,
Usługi public relations, Reklama za pośrednictwem sieci
komputerowej, Marketing, Usługi agencji marketingowych,
Doradztwo w zarządzaniu działalnością gospodarczą,
Administrowanie i zarządzania działalnością gospodarczą,
Administrowanie i organizacja usług sprzedaży wysyłkowej,
Usługi edytorskie w dziedzinie reklamy, Rozpowszechnianie
ogłoszeń reklamowych, Prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży, Promocja sprzedaży dla osób
trzecich, Wynajem przestrzeni reklamowej, Udostępnianie
powierzchni reklamowej, Publikowanie tekstów sponsorowanych, Tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych, Usługi w zakresie badania rynku, Badania opinii publicznej, Organizacja konkursów w celach reklamowych,
Organizacja i przeprowadzanie imprez reklamowych, Promocja sprzedaży, Usługi informacyjne dla konsumentów,
Usługi informacyjne dotyczące reklamy, Zarządzanie bazami danych, Tworzenie i kompilacja komputerowych baz danych, Publikowanie tekstów reklamowych, Usługi agencji
informacyjnej w zakresie działalności gospodarczej, Tworzenie komputerowych baz danych, Aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych, Komputerowe zarządzanie plikami, Usługi informacyjne w zakresie
działalności gospodarczej, udostępniane on-line z komputerowej bazy danych lub Internetu, Abonowanie dostępu
do serwisu telekomunikacyjnych baz danych, Przygotowywanie prezentacji w celach reklamowych, Promocja sprzedaży, Usługi informacyjne dla konsumentów, Usługi informacyjne dotyczące reklamy, Zarządzanie bazami danych,
Tworzenie i kompilacja komputerowych baz danych, Publikowanie tekstów reklamowych, Usługi agencji informacyjnej w zakresie działalności gospodarczej, Tworzenie komputerowych baz danych, Aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych, Komputerowe zarządzanie plikami, Usługi informacyjne w zakresie działalności gospodarczej, udostępniane on-line z komputerowej
bazy danych lub Internetu, Abonowanie dostępu do serwisu telekomunikacyjnych baz danych, Przygotowywanie
prezentacji w celach reklamowych, 38 Agencje informacyjne, Usługi agencji prasowych, Rozpowszechnianie programów i audycji radiowych, Udostępnianie połączeń telekomunikacyjnych z globalną siecią komputerową, Przesyłanie
informacji tekstowej i obrazowej, nagrań fonograficznych
i nagrań video, przy pomocy sieci komputerowej, Poczta
elektroniczna, Przesyłanie informacji zapisanej na płytach
DVD, CD, VCD oraz kasetach video, Przesyłanie informacji
SMS-em, Przesyłanie informacji, z zastosowaniem urządzeń
mobilnych do nadawania i/lub odbioru informacji, Udostępnianie internetowego forum dyskusyjnego, Udostępnianie komputerowych baz danych, Telekomunikacja
za pomocą platform i portali w Internecie, Zapewnianie
platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, Udostępnianie komputerowej bazy danych,
Usługi dostępu do ogólnoświatowej sieci komputerowej,
Udostępnianie komputerowej bazy danych, Udostępnianie
połączeń telekomunikacyjnych z Internetem lub bazami
danych, 41 Organizowanie i prowadzenie szkoleń, konferencji, kongresów i sympozjów, wystaw i targów w celach
kulturalnych i edukacyjnych, Wydawanie publikacji multimedialnych i internetowych, Usługi wydawnicze, Publikacja
czasopism, magazynów, Organizowanie konkursów, Prowa-
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dzenie blogów, dzienników internetowych, Udostępnianie
publikacji on-line, periodyków, tekstów, tekstów innych niż
reklamowe, Publikacja zdjęć, w tym zdjęć reklamowych,
Działalność sportowa i kulturalna, Usługi w zakresie organizacji i prowadzenia imprez, kursów i zajęć sportowych,
rekreacyjnych, rozrywkowych, tanecznych, kulturalnych,
Organizowanie zawodów sportowych, Usługi informacyjne
dotyczące usług takich jak: Organizowanie i prowadzenie
szkoleń, konferencji, kongresów i sympozjów, wystaw i targów w celach kulturalnych i edukacyjnych, Wydawanie publikacji multimedialnych i internetowych, Usługi wydawnicze, Publikacja czasopism, magazynów, Organizowanie
konkursów, Prowadzenie blogów, dzienników internetowych, Udostępnianie publikacji on-line, periodyków, tekstów, tekstów innych niż reklamowe, Publikacja zdjęć,
w tym zdjęć reklamowych, Działalność sportowa i kulturalna, Usługi w zakresie organizacji i prowadzenia imprez, kursów i zajęć sportowych, rekreacyjnych, rozrywkowych, tanecznych, kulturalnych, Organizowanie zawodów sportowych, Organizowanie gier, Organizowanie i prowadzenie
loterii, Organizowanie imprez w celach rozrywkowych,
Usługi prezentacji audiowizualnych, Organizowanie gier,
Organizowanie i prowadzenie loterii, Organizowanie imprez
w celach rozrywkowych, Usługi prezentacji audiowizualnych, 42 Badania oraz usługi naukowe i techniczne oraz
ich projektowanie, Analizy przemysłowe i usługi badawcze,
Przemysłowa analiza i badanie towarów oraz usług, Odtwarzanie baz danych dla osób trzecich, Projektowanie komputerowych baz danych, Oferowanie tymczasowego korzystania z niepobieralnego oprogramowania on-line do zarządzania informacjami, Opracowywanie programów
do przetwarzania danych, Opracowywanie baz danych,
Tworzenie programów komputerowych, Usługi w zakresie
sieci komputerowej, Konfiguracja systemów i sieci komputerowych, Usługi komputerowe do analizy danych, Udostępnianie informacji online w zakresie badań technologicznych z komputerowej bazy danych lub Internetu, Wynajmowanie [udostępnianie] zasobów serwerów sieci komputerowych, Usługi w zakresie tworzenia i utrzymywania
stron i witryn internetowych dla osób trzecich, Tworzenie
i utrzymywanie serwisów internetowych i multimedialnych, Administrowanie serwisami internetowymi, Projektowanie i opracowywanie produktów multimedialnych, Usługi informacyjne dotyczące usług takich jak: Badania oraz
usługi naukowe i techniczne oraz ich projektowanie, Analizy przemysłowe i usługi badawcze, Przemysłowa analiza
i badanie towarów oraz usług, Odtwarzanie baz danych dla
osób trzecich, Projektowanie komputerowych baz danych,
Oferowanie tymczasowego korzystania z niepobieralnego
oprogramowania on-line do zarządzania informacjami,
Opracowywanie programów do przetwarzania danych,
Opracowywanie baz danych, Tworzenie programów komputerowych, Usługi w zakresie sieci komputerowej, Konfiguracja systemów i sieci komputerowych, Usługi komputerowe do analizy danych, Udostępnianie informacji online
w zakresie badań technologicznych z komputerowej bazy
danych lub Internetu, Wynajmowanie [udostępnianie] zasobów serwerów sieci komputerowych, Usługi w zakresie tworzenia i utrzymywania stron i witryn internetowych dla osób trzecich, Tworzenie i utrzymywanie serwisów internetowych i multimedialnych, Administrowanie serwisami internetowymi, Projektowanie i opracowywanie produktów multimedialnych.
(210) 531334
(220) 2021 07 09
(731) WENET GROUP SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) WeNet Your Digital Advisor

(531)

27.01.05, 27.01.06, 27.05.01, 27.05.03, 27.05.09, 27.05.10,
27.05.17, 29.01.15
(510), (511) 9 Dyskietki, Karty SIM, graficzne, dźwiękowe, telefoniczne, USB, kredytowe, Kasety video, Płyty CD-ROM, Płyty DVD i inne nośniki elektroniczne jako takie oraz z nagranym dźwiękiem, obrazem, grafiką, tekstami, Komputery
i sprzęt przetwarzający dane, Programy do maszyn cyfrowych, Publikacje elektroniczne, Oprogramowanie dla komputerów, 16 Papier, Arkusze papieru [artykuły papiernicze],
Taśmy papierowe, Bloki papierowe, Pudła, pojemniki i obrusy
papierowe, Teczki [artykuły biurowe], Worki papierowe, Szyldy papierowe, Maty papierowe, Kokardy papierowe, Plakaty
z papieru, Klamry do papieru, Rolki papieru toaletowego, Papier na czasopisma, Papier do etykietowania, Papier do zawijania, Papier filtracyjny, Papierowe materiały biurowe, Artykuły piśmienne, Papierowe wyroby artystyczne, Papier do drukarek, Druki, w szczególności dzienniki, Poradniki, Publikacje
drukowane, Broszury, Czasopisma [periodyki], Informatory,
Kalendarze, Katalogi, Skrypty, Książki, Materiały szkoleniowe
i instruktażowe, Materiały promocyjne, Materiały do korespondencji, 35 Reklama, Usługi reklamowe, Usługi public relations, Reklama za pośrednictwem sieci komputerowej,
Marketing, Usługi agencji marketingowych, Doradztwo
w zarządzaniu działalnością gospodarczą, Administrowanie
i zarządzania działalnością gospodarczą, Administrowanie
i organizacja usług sprzedaży wysyłkowej, Usługi edytorskie
w dziedzinie reklamy, Rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, Prezentowanie produktów w mediach dla celów
sprzedaży, Promocja sprzedaży dla osób trzecich, Wynajem
przestrzeni reklamowej, Udostępnianie powierzchni reklamowej, Publikowanie tekstów sponsorowanych, Tworzenie
tekstów reklamowych i sponsorowanych, Usługi w zakresie
badania rynku, Badania opinii publicznej, Organizowanie targów handlowych, Organizacja konkursów w celach reklamowych, Organizacja i przeprowadzanie imprez reklamowych,
Usługi informacyjne dotyczące usług takich jak: Reklama,
Usługi reklamowe, Usługi public relations, Reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, Marketing, Usługi agencji
marketingowych, Doradztwo w zarządzaniu działalnością
gospodarczą, Administrowanie i zarządzania działalnością
gospodarczą, Administrowanie i organizacja usług sprzedaży
wysyłkowej, Usługi edytorskie w dziedzinie reklamy, Rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, Prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży, Promocja sprzedaży dla osób trzecich, Wynajem przestrzeni reklamowej, Udostępnianie powierzchni reklamowej, Publikowanie tekstów
sponsorowanych, Tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych, Usługi w zakresie badania rynku, Badania opinii
publicznej, Organizacja konkursów w celach reklamowych,
Organizacja i przeprowadzanie imprez reklamowych, Promocja sprzedaży, Usługi informacyjne dla konsumentów,
Usługi informacyjne dotyczące reklamy, Zarządzanie bazami
danych, Tworzenie i kompilacja komputerowych baz danych,
Publikowanie tekstów reklamowych, Usługi agencji informacyjnej w zakresie działalności gospodarczej, Tworzenie komputerowych baz danych, Aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych, Komputerowe zarządzanie plikami, Usługi informacyjne w zakresie działalności gospodarczej, udostępniane on-line z komputerowej
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bazy danych lub Internetu, Abonowanie dostępu do serwisu
telekomunikacyjnych baz danych, Przygotowywanie prezentacji w celach reklamowych, Promocja sprzedaży, Usługi informacyjne dla konsumentów, Usługi informacyjne dotyczące reklamy, Zarządzanie bazami danych, Tworzenie i kompilacja komputerowych baz danych, Publikowanie tekstów reklamowych, Usługi agencji informacyjnej w zakresie działalności gospodarczej, Tworzenie komputerowych baz danych,
Aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych, Komputerowe zarządzanie plikami, Usługi informacyjne w zakresie działalności gospodarczej, udostępniane on-line z komputerowej bazy danych lub Internetu,
Abonowanie dostępu do serwisu telekomunikacyjnych baz
danych, Przygotowywanie prezentacji w celach reklamowych, 38 Agencje informacyjne, Usługi agencji prasowych,
Rozpowszechnianie programów i audycji radiowych, Udostępnianie połączeń telekomunikacyjnych z globalną siecią
komputerową, Przesyłanie informacji tekstowej i obrazowej,
nagrań fonograficznych i nagrań video, przy pomocy sieci
komputerowej, Poczta elektroniczna, Przesyłanie informacji
zapisanej na płytach DVD, CD, VCD oraz kasetach video, Przesyłanie informacji SMS-em, Przesyłanie informacji, z zastosowaniem urządzeń mobilnych do nadawania i/lub odbioru
informacji, Udostępnianie internetowego forum dyskusyjnego, Udostępnianie komputerowych baz danych, Telekomunikacja za pomocą platform i portali w Internecie, Zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców
towarów i usług, Udostępnianie komputerowej bazy danych,
Usługi dostępu do ogólnoświatowej sieci komputerowej,
Udostępnianie komputerowej bazy danych, Udostępnianie
połączeń telekomunikacyjnych z Internetem lub bazami danych, 41 Organizowanie i prowadzenie szkoleń, konferencji,
kongresów i sympozjów, wystaw i targów w celach kulturalnych i edukacyjnych, Wydawanie publikacji multimedialnych
i internetowych, Usługi wydawnicze, Publikacja czasopism,
magazynów, Organizowanie konkursów, Prowadzenie blogów, dzienników internetowych, Udostępnianie publikacji
on-line, periodyków, tekstów, tekstów innych niż reklamowe,
Publikacja zdjęć, w tym zdjęć reklamowych, Działalność
sportowa i kulturalna, Usługi w zakresie organizacji i prowadzenia imprez, kursów i zajęć sportowych, rekreacyjnych,
rozrywkowych, tanecznych, kulturalnych, Organizowanie zawodów sportowych, Usługi informacyjne dotyczące usług
takich jak: Organizowanie i prowadzenie szkoleń, konferencji,
kongresów i sympozjów, wystaw i targów w celach kulturalnych i edukacyjnych, Wydawanie publikacji multimedialnych
i internetowych, Usługi wydawnicze, Publikacja czasopism,
magazynów, Organizowanie konkursów, Prowadzenie blogów, dzienników internetowych, Udostępnianie publikacji
on-line, periodyków, tekstów, tekstów innych niż reklamowe,
Publikacja zdjęć, w tym zdjęć reklamowych, Działalność
sportowa i kulturalna, Usługi w zakresie organizacji i prowadzenia imprez, kursów i zajęć sportowych, rekreacyjnych,
rozrywkowych, tanecznych, kulturalnych, Organizowanie zawodów sportowych, Organizowanie gier, Organizowanie
i prowadzenie loterii, Organizowanie imprez w celach rozrywkowych, Usługi prezentacji audiowizualnych, Organizowanie gier, Organizowanie i prowadzenie loterii, Organizowanie imprez w celach rozrywkowych, Usługi prezentacji
audiowizualnych, 42 Badania oraz usługi naukowe i techniczne oraz ich projektowanie, Analizy przemysłowe i usługi
badawcze, Przemysłowa analiza i badanie towarów oraz
usług, Odtwarzanie baz danych dla osób trzecich, Projektowanie komputerowych baz danych, Oferowanie tymczasowego korzystania z niepobieralnego oprogramowania on-line do zarządzania informacjami, Opracowywanie programów do przetwarzania danych, Opracowywanie baz da-
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nych, Tworzenie programów komputerowych, Usługi w zakresie sieci komputerowej, Konfiguracja systemów i sieci
komputerowych, Usługi komputerowe do analizy danych,
Udostępnianie informacji online w zakresie badań technologicznych z komputerowej bazy danych lub Internetu, Wynajmowanie [udostępnianie] zasobów serwerów sieci komputerowych, Usługi w zakresie tworzenia i utrzymywania stron
i witryn internetowych dla osób trzecich, Tworzenie i utrzymywanie serwisów internetowych i multimedialnych, Administrowanie serwisami internetowymi, Projektowanie i opracowywanie produktów multimedialnych, Usługi informacyjne dotyczące usług takich jak: Badania oraz usługi naukowe
i techniczne oraz ich projektowanie, Analizy przemysłowe
i usługi badawcze, Przemysłowa analiza i badanie towarów
oraz usług, Odtwarzanie baz danych dla osób trzecich, Projektowanie komputerowych baz danych, Oferowanie tymczasowego korzystania z niepobieralnego oprogramowania
on-line do zarządzania informacjami, Opracowywanie programów do przetwarzania danych, Opracowywanie baz danych, Tworzenie programów komputerowych, Usługi w zakresie sieci komputerowej, Konfiguracja systemów i sieci
komputerowych, Usługi komputerowe do analizy danych,
Udostępnianie informacji online w zakresie badań technologicznych z komputerowej bazy danych lub Internetu, Wynajmowanie [udostępnianie] zasobów serwerów sieci komputerowych, Usługi w zakresie tworzenia i utrzymywania stron
i witryn internetowych dla osób trzecich, Tworzenie i utrzymywanie serwisów internetowych i multimedialnych, Administrowanie serwisami internetowymi, Projektowanie i opracowywanie produktów multimedialnych.
(210)
(731)
(540)
(540)

531752
(220) 2021 07 19
WÓJCIK DARIUSZ DW, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
DW CREATIVE GROUP

(531) 27.05.01, 27.05.22, 26.01.01
(510), (511) 26 Włosy do przedłużania, Sztuczne włosy, Ludzkie włosy, 35 Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej za pośrednictwem Internetu produktów i akcesoriów kosmetycznych, 44 Usługi fryzjerskie, Usługi salonów fryzjerskich.
531853
(220) 2021 07 22
OSNOVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) osnova THE NEW YOU
(210)
(731)
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(531) 27.05.01, 27.05.05, 29.01.01, 29.01.08
(510), (511) 25 Odzież, Odzież gotowa, Odzież wierzchnia,
Bandany na szyję, Bezrękawniki, Bielizna, Bluzki, Bluzy, Chustki, Chusty, Fulary, Krawaty, Odzież z imitacji skóry, Odzież
skórzana, Paski płócienne, Paski ze skóry, Rękawiczki, Szale,
Szaliki, Apaszki, Suknie, Sukienki, Stroje maskaradowe, Spódnice, Szelki, Garsonki, Rajstopy, Pończochy, Skarpety, Dzianina
[odzież], Fartuchy, Futra [odzież], Kaptury, Kieszenie do odzieży, Kombinezony, Nakrycia głowy, Koszule, Koszule z krótkimi
rękawami, Legginsy, Płaszcze, Palta, Podkoszulki, Podszewki
jako elementy [ubrań, Podszewki gotowe, Poncza, Prochowce, Spodnie, Sukienki na szelkach do noszenia na bluzkę, Swetry, T-shirty, Żakiety pikowane, 35 Pokazy towarów,
Promocja sprzedaży na rzecz osób trzecich, Organizowanie
targów i wystaw w celach handlowych, Usługi sprzedaży
w sklepach i butikach z odzieżą, bielizną, nakryciami głowy
i dodatkami do odzieży, chustkami, szalami, fularami, krawatami, paskami, Współpraca handlowa z dostawcami i producentami, 43 Usługi gastronomiczne i hotelarskie świadczone przez restauracje, kawiarnie, kafeterie, bary, herbaciarnie,
hotele, motele, stołówki, zajazdy, Przygotowywanie dań oraz
ich dostawa, Usługi cateringowe.
(210) 535133
(220) 2021 10 12
(731) LITVINOV IEVGEN, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) D&B
(510), (511) 43 Serwowanie napojów alkoholowych, Bary,
Koktajlbary, Bary przekąskowe, Usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, 44 Usługi manicure i pedicure, Doradztwo
dotyczące kosmetyków, Doradztwo dotyczące urody, Strzyżenie zwierząt, Pielęgnacja urody zwierząt, Higiena i pielęgnacja urody zwierząt, Usługi mycia zwierząt domowych,
Manicure, Manicure (Usługi -), Pielęgnacja stóp, Świadczenie
usług przez salony piękności, Usługi farbowania brwi, Usługi
koloryzacji brwi, Usługi kształtowania brwi, Usługi nitkowania brwi, Usługi pedicure, Usługi pielęgnacji paznokci rąk,
Usługi pielęgnacji paznokci, Usługi pielęgnacji stóp, Usługi
salonów piękności, Usługi tatuażu brwi.
537007
(220) 2021 11 28
TD ENERGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TD ENERGO

(210)
(731)
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go nad realizacją inwestycji budowlanych, 42 Doradztwo
techniczne związane z projektowaniem, Projektowanie architektoniczne, Projektowanie architektoniczne w zakresie
planowania miasta, Projektowanie budowlane, Projektowanie budynków, Projektowanie budynków przemysłowych,
Projektowanie działań zaradczych w celu usunięcia wad
w konstrukcjach, Projektowanie i opracowywanie sieci, Projektowanie i opracowywanie sieci dystrybucji energii, Projektowanie i opracowywanie systemów do wytwarzania energii
regeneracyjnej, Projektowanie i opracowywanie produktów
inżynieryjnych, Projektowanie i planowanie techniczne sieci
telekomunikacyjnych, Projektowanie i planowanie techniczne elektrowni, Projektowanie instalacji i urządzeń przemysłowych, Projektowanie konstrukcji, Projektowanie płytek
obwodów elektrycznych, Projektowanie pomiarów geodezyjnych, Projektowanie pomiarów geologicznych, Projektowanie systemów elektrycznych, Projektowanie systemów
inżynierii budowlanej, Projektowanie techniczne, Projektowanie techniczne i doradztwo, Projektowanie urbanistyczne, Usługi doradcze związane z projektowaniem budynków,
Usługi technologiczne i projektowanie w tym zakresie, Usługi naukowe i projektowanie w tym zakresie, Usługi w zakresie prac projektowych i przedprojektowych obejmujące wykonawstwo dokumentacji budowlanej i technicznej, Usługi
konsultingowe w zakresie budownictwa, Usługi w zakresie
opracowywania ekspertyz i opinii dotyczących budownictwa, Usługi w zakresie tworzenia oprogramowania komputerowego działalność w zakresie architektury i inżynierii,
badania i analizy techniczne, Specjalistyczne projektowanie
budowlane i urbanistyczne.
537365
(220) 2021 12 03
CENTRO-CHEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Turka
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CH CENTRO-CHEM

(210)
(731)

(531) 24.17.01, 26.05.01, 26.05.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych,
Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów
i wyrobów tytoniowych, 36 Finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,
Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub
dzierżawionymi, 39 Działalność związana z pakowaniem,
Transport drogowy towarów, 40 Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne.
537369
(220) 2021 12 03
CENTRO-CHEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Turka
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CH CENTRO-CHEM

(210)
(731)

(531) 26.04.22, 27.05.01, 27.05.24, 29.01.12, 27.05.23
(510), (511) 35 Doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, Specjalistyczne doradztwo w zakresie
działalności gospodarczej, Pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, Pomoc
w prowadzeniu działalności gospodarczej, Analizy kosztów,
Planowanie biznesowe z wykorzystaniem analizy kosztów
i cen, Usługi konsultacyjne i doradcze w biznesie, 37 Usługi
budowlane, Usługi w zakresie organizacji robót budowlano-montażowych, Usługi nadzoru inspektorskiego i autorskie-

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.05.01, 26.05.18, 24.17.01
(510), (511) 35 Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych,
Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów
i wyrobów tytoniowych, 36 Finansowa działalność usługo-
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wa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,
Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub
dzierżawionymi, 39 Działalność związana z pakowaniem,
Transport drogowy towarów, 40 Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne.
537371
(220) 2021 12 03
CENTRO-CHEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Turka
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CH CENTRO-CHEM
(210)
(731)

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.05.01, 26.05.18, 24.17.01
(510), (511) 35 Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych,
Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów
i wyrobów tytoniowych, 36 Finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,
Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub
dzierżawionymi, 39 Działalność związana z pakowaniem,
Transport drogowy towarów, 40 Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne.
(210)
(731)
(540)
(540)

539407
(220) 2022 02 03
WIŚNIEWSKI KAROL KARFOOD, Gostyń
(znak słowno-graficzny)
Burgersland

(531)

03.04.04, 03.04.24, 08.01.07, 26.07.25, 24.17.02, 27.05.01,
29.01.15
(510), (511) 43 Usługi restauracji fast-food, Usługi restauracji
sprzedających posiłki na wynos, Usługi restauracji szybkiej
obsługi, Zapewnianie żywności i napojów w restauracjach,
Usługi mobilnych restauracji, Oferowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach, Oferowanie żywności i napojów w restauracjach i barach.
539929
(220) 2022 02 16
IQS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) omnisurv powered by IQS
(210)
(731)
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(531) 26.01.04, 27.05.01, 27.05.08, 27.01.06, 29.01.12
(510), (511) 9 Programy komputerowe do przetwarzania
danych, Programy komputerowe do zarządzania projektami, Komputerowe bazy danych, Elektroniczne bazy danych,
Interaktywne bazy danych, Programy komputerowe do pobrania, Programy komputerowe nagrane, Mobilne aplikacje,
Aplikacje do pobrania, 35 Badania marketingowe, Badania
rynku, Badania opinii publicznej, Badania w dziedzinie działalności gospodarczej, Doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, Monitorowanie obecności
marki w Internecie, Badania w zakresie efektów kampanii
reklamowych i promocji w Internecie, także w mediach
społecznościowych, Usługi reklamowe, Doradztwo reklamowe i marketingowe, Sporządzanie ekspertyz dotyczących
efektywności marketingowej i reklamowej, Wyszukiwanie
informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich, Pozyskiwanie informacji o działalności gospodarczej, Sporządzanie prognoz ekonomicznych, Public relations, Reklama
za pośrednictwem sieci komputerowej, Telemarketing, Wywiad gospodarczy, Zarządzanie zbiorami informatycznymi,
Ustalanie potencjalnych odbiorców towarów i usług, Monitoring Internetu pod kątem opinii o osobach i organizacjach,
Kształtowanie wizerunku towarów i usług oraz osób i organizacji, Analizy badań rynkowych, Przeprowadzanie ankiet
badawczych online, 42 Projektowanie oprogramowania
komputerowego, Doradztwo w zakresie oprogramowania
komputerowego, Doradztwo w zakresie oprogramowania
komputerów i zawodowe (nie dotyczące działalności gospodarczej), Adaptacja metod statystycznych na potrzeby prac
badawczych, Aktualizacja i projektowanie oprogramowania
komputerowego, Aktualizacja oprogramowania do przetwarzania danych, Aktualizacja oprogramowania komputerowego na rzecz osób trzecich, Badania związane z opracowywaniem programów i oprogramowania komputerowego,
Doradztwo techniczne związane z zastosowaniem i używaniem oprogramowania komputerowego, Doradztwo w zakresie komputerowych programów baz danych, Doradztwo
w zakresie sieci i aplikacji do przetwarzania w chmurze obliczeniowej, Doradztwo w zakresie testowania systemów aplikacyjnych, Doradztwo związane z projektowaniem i opracowywaniem programów oprogramowania komputerowego,
Instalacja i dostosowanie na zamówienie aplikacji oprogramowania komputerowego, Hosting skomputeryzowanych
danych, plików, aplikacji i informacji, Kompilacja informacji
związanych z technologią informacyjną, Kompilacja informacji związanych z systemami informacyjnymi, Kompilacja
programów do przetwarzania danych, Opracowywanie i testowanie metod przetwarzania danych, algorytmów i oprogramowania, Opracowywanie rozwiązań aplikacji oprogramowania komputerowego, Prace badawczo-rozwojowe
w zakresie oprogramowania komputerowego, Projektowanie i opracowywanie oprogramowania komputerowego
do sterowania procesami, Projektowanie i opracowywanie
oprogramowania komputerowego do zarządzania bazami
danych.
(210) 540076
(220) 2022 02 18
(731) Takeaway.com Central Core B.V, Amsterdam, NL
(540) (znak słowny)
(540) CZY KTOŚ POWIEDZIAŁ PYSZNE.pl
(510), (511) 9 Urządzenia i przyrządy naukowe, żeglarskie,
miernicze, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, wagowe, miernicze, sygnalizacyjne, kontrolne (nadzór), do nagrywania, transmisji lub reprodukcji dźwięku lub obrazu, Magnetyczne nośniki danych, płyty do nagrań, Płyty kompaktowe, DVD i inne cyfrowe nośniki do nagrywania danych, Me-
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chanizmy do urządzeń uruchamianych monetami, Kasy
sklepowe, maszyny liczące, sprzęt do przetwarzania danych,
komputery, Oprogramowanie, Programy sterujące komputerowe, nagrane, Programy komputerowe [oprogramowanie
do pobrania], Urządzenia do przetwarzania danych, Grafika
do pobrania do telefonów komórkowych, Pliki graficzne
do pobrania, Pliki muzyczne do pobrania, Publikacje elektroniczne do pobrania, Urządzenia do analizy żywności, Interfejsy komputerowe, Oprogramowanie do telefonów komórkowych i podręcznych elektronicznych urządzeń, Urządzenia
do płatności elektronicznych, Systemy elektronicznych terminali płatniczych [EPOS], Oprogramowanie komputerowe
do pobrania umożliwiające użytkownikom dokonywanie
elektronicznych transakcji biznesowych za pośrednictwem
globalnej sieci komputerowej, Oprogramowanie komputerowe do pobrania umożliwiające użytkownikom otrzymywanie i przetwarzanie zleceń za pośrednictwem światowej sieci
komputerowej, Oprogramowanie użytkowe, Aplikacje komputerowe do pobrania umożliwiające użytkownikom wyszukiwanie, zamawianie, przeglądanie menu, ocenianie, komentowanie i śledzenie dostawy online posiłków z restauracji
oraz restauracji na wynos, Aplikacje komputerowe związane
ze sprzedażą, zamawianiem i dostarczaniem zamówień
klientów, Aplikacje komputerowe związane ze sprzedażą, zamawianiem i dostawą posiłków z restauracji i restauracji
na wynos, Oprogramowanie komputerowe do użytku w nawigacji i identyfikacji lokalizacji pojazdu z dostawą, Kodowane karty upominkowe, Kodowane karty lojalnościowe, Karty
pamięci lub karty chipowe przeznaczone do zakupu w celu
przekazania innym jako prezentu i umożliwienia im dokonywania zakupów w ramach limitu kredytowego lub na warunkach zapisanych na kartach, Publikacje elektroniczne dotyczące żywności i napojów, w tym z restauracji i restauracji
na wynos, Publikacje elektroniczne dotyczące sprzedaży,
zamawiania i dostawy towarów, w tym posiłków z restauracji
i restauracji na wynos, Publikacje elektroniczne, w tym menu
posiłków i napojów, publikacje elektroniczne dotyczące systemów elektronicznych punktów sprzedaży (EPOS), zarządzania zamówieniami, systemów śledzenia zamówień i dostarczania zamówień oraz oprogramowania, Oprogramowanie komputerowe dotyczące obsługi transakcji finansowych,
Części i wyposażenie do wszystkich wyżej wymienionych
towarów, 35 Reklama, Zarządzanie działalnością gospodarczą, Administrowanie działalnością gospodarczą, Usługi
w zakresie czynności biurowych, Administrowanie programami lojalności konsumenta, Zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, Zarządzanie handlowe w zakresie koncesjonowania dóbr i usług na rzecz osób trzecich, Handlowe
informacje i porady udzielane konsumentom w wyborze towarów i usług, Pozyskiwanie danych do komputerowych baz
danych, Sporządzanie indeksów informacji do celów handlowych lub reklamowych, Badania rynkowe, Usługi w zakresie
wywiadu rynkowego, Outsourcing [doradztwo biznesowe],
Zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, Publikowanie tekstów reklamowych, Promocja sprzedaży dla osób trzecich, Systematyzacja
danych w komputerowych bazach danych, Aktualizacja
i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych,
Zarządzanie restauracjami dla osób trzecich, Doradztwo biznesowe w zakresie prowadzenia restauracji w oparciu
o umowę franczyzy, Usługi w zakresie zamówień online
w dziedzinie restauracji oferujących posiłki na wynos oraz
z dostawą na miejsce, Analizy i badania dotyczące działalności gospodarczej, usługi informacyjne w zakresie działalności
gospodarczej, Analiza danych i statystyk dotyczących badań
rynkowych, Doradztwo biznesowe, Udzielanie informacji
biznesowych i handlowych w zakresie żywności i napojów,
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w tym restauracji i restauracji na wynos, Udostępnianie
szczegółowych danych dotyczących restauracji, restauracji
na wynos oraz menu w sieci Internet (informacja o działalności gospodarczej i informacja handlowa), Usługi wyszukiwania oraz katalogów (informacja o działalności gospodarczej
i informacja handlowa), Usługi wyszukiwania oraz katalogów
dotyczących restauracji i restauracji na wynos (informacja
o działalności gospodarczej i informacja handlowa), Badania
opinii publicznej, Dystrybucja materiałów reklamowych,
Opinie konsumentów o restauracjach i restauracjach na wynos dla celów badania konsumenckiego, Dostarczanie informacji konsumenckich, mianowicie ocen i recenzji restauracji
i restauracji na wynos oraz zestawień ocen i recenzji restauracji i restauracji na wynos, Usługi w zakresie nabywania dla
osób trzecich [zakupy produktów i usług dla innych przedsiębiorstw], Skomputeryzowane usługi w zakresie składania
zamówień online, Usługi w zakresie zamówień na rzecz osób
trzecich, Gromadzenie, na rzecz osób trzecich, usług świadczonych przez restauracje i restauracje na wynos, w celu
umożliwienia klientom wygodnego przeglądania i zakupu
tych usług za pomocą strony internetowej lub za pomocą
komputerowego oprogramowania użytkowego, Marketing
i promocja towarów i usług za pomocą kuponów dystrybucyjnych, Organizacja, prowadzenie i nadzorowanie programów lojalnościowych i programów motywacyjnych dla
klientów, Administrowanie programami umożliwiającymi
klientom otrzymanie zniżek na usługi świadczone przez restauracje i restauracje na wynos, Obsługa klienta, to jest odpowiadanie na zapytania klientów w imieniu osób trzecich,
Organizowanie konkursów i przyznawanie nagród w celach
handlowych lub reklamowych, Przyznawanie nagród w celach marketingowych, Zapewnianie platformy internetowej
dla nabywców i sprzedawców żywności i napojów, Usługi
handlu detalicznego online w zakresie żywności i napojów,
Usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące
wyżej wymienionych [usług], 38 Usługi telekomunikacyjne,
Dostęp do treści, stron internetowych i portali, Doradztwo
w dziedzinie telekomunikacji, Przydzielanie dostępu do baz
danych w Internecie, Usługi łączności audiowizualnej, Transmisja strumieniowa danych, Komunikacja za pomocą środków elektronicznych, Usługi telefoniczne, Usługi telekomunikacyjnej sieci cyfrowej, Wiadomości elektroniczne, Przesyłanie zamówień drogą elektroniczną, Elektroniczne przesyłanie obrazów, zdjęć, obrazów graficznych, danych i ilustracji
za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej i Internetu,
Interaktywne usługi telekomunikacyjne, Zapewnianie dostępu do platform handlu elektronicznego w Internecie, Zapewnianie dostępu do elektronicznych sieci przesyłu danych
i elektronicznych baz danych, Zapewnianie dostępu do informacji za pośrednictwem Internetu, Zapewnianie dostępu
do baz danych online, Zapewnianie dostępu do sieci telekomunikacyjnych, Zapewnianie dostępu do miejsca marketingu internetowego, Informacja o telekomunikacji, Przesyłanie
wiadomości za pomocą sieci internetowej (Web Messaging),
Usługi dostępu do ogólnoświatowej sieci komputerowej,
Świadczenie usług on-line w zakresie tablic ogłoszeń i pokojów rozmów [chatroom], Komunikacja za pośrednictwem
blogów online, Przesyłanie online tworzonych przez konsumentów recenzji, Przesyłanie online tworzonych przez konsumentów recenzji dla restauracji i restauracji na wynos,
Udostępnianie wirtualnych i telekomunikacyjnych środków
umożliwiających użytkownikom komputerów, komputerów
przenośnych i urządzeń przewodowych i bezprzewodowych porozumiewania się w czasie rzeczywistym, Prowadzenie portalu internetowego do dostarczania posiłków z restauracji i restauracji na wynos oraz innych towarów, Prowadzenie portalu internetowego do zamawiania posiłków z re-
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stauracji i restauracji na wynos, Usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące wyżej wymienionych [usług],
39 Transport, Pakowanie i składowanie towarów, Organizowanie podróży, Usługi dostawcze, Dostawa żywności, Organizowanie online dostaw posiłków z restauracji i restauracji
na wynos oraz innych towarów, w tym za pomocą stron internetowych lub aplikacji komputerowych do pobrania, Pakowanie żywności, Dostawa żywności, Transport żywności
w warunkach chłodniczych, Dostawa droga lądową, Udzielanie informacji dotyczących transportu i podróży za pośrednictwem mobilnych urządzeń i przyrządów telekomunikacyjnych, Organizowanie transportu towarów, Usługi doradcze w zakresie dystrybucji towarów, Usługi doradcze w zakresie pakowania towarów, Organizacja transportu towarów,
Organizowanie odbierania towarów, Skomputeryzowane
usługi informacyjne w zakresie transportu, Dostawa wina,
Dostawa napojów bezalkoholowych, Dostawa napojów alkoholowych, Dystrybucja [transport] towarów drogą lądową,
Usługi globalnego systemu nawigacyjnego, Kontrola towarów przeznaczonych do transportu, Załadunek i rozładunek
towarów, Usługi transportu pojazdami silnikowymi, Pakowanie towarów podczas transportu, Składowanie towarów,
Usługi przechowywania żywności, Usługi tranzytowe, Transport dwukołowymi pojazdami mechanicznymi, Transport
pojazdami napędzanymi przez człowieka, Określanie trasy
pojazdów za pomocą komputera w sieciach danych, Usługi
informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące wyżej wymienionych [usług], 42 Usługi naukowe i technologiczne
oraz związane z nimi badania i projektowanie, Projektowanie
i rozwój sprzętu komputerowego i oprogramowania, Przemysłowe analizy i usługi badawcze, Tworzenie i utrzymywanie stron internetowych, Kontrola artykułów spożywczych,
Kontrola jakości dotycząca higieny artykułów żywnościowych, Udostępnianie oprogramowania w globalnej sieci
komputerowej, Projektowanie komputerowych stron internetowych, Projektowanie i opracowywanie oprogramowania w dziedzinie aplikacji mobilnych, Tworzenie i utrzymywanie stron internetowych do telefonów komórkowych, Opracowywanie oprogramowania aplikacji na potrzeby dostarczania treści multimedialnych, Usługi uwierzytelniania (kontrola) danych przekazywanych za pomocą telekomunikacji,
Usługi uwierzytelniania (kontrola) wiadomości przekazywanych za pomocą telekomunikacji, Usługi w zakresie projektowania i programowania komputerów, Projektowanie stron
internetowych, Badania w dziedzinie żywności, Usługi informacyjne dotyczące zastosowania systemów komputerowych, Programowanie oprogramowania do udzielania informacji geograficznych, Oprogramowanie jako usługa [SaaS],
Prace badawczo-rozwojowe w zakresie produktów, Hosting
platform komunikacyjnych i transakcyjnych w Internecie, Hosting platform przeznaczonych do handlu elektronicznego
przez Internet, Usługi dostawcy usług aplikacyjnych [ASP]
związane z zarządzaniem zamówieniami, śledzeniem zamówień i systemami dostarczania zamówień i/lub związane
z systemami elektronicznych terminali płatniczych [EPOS],
Usługi dostawcy usług aplikacyjnych [ASP] i oprogramowania jako usługa [SaaS] umożliwiające użytkownikom dokonywanie elektronicznych transakcji biznesowych za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej, Udostępnienie platformy internetowej dla e-commerce, Udostępnianie internetowych platform handlu elektronicznego, Udostępnianie narzędzi do oprogramowania i internetowych platform oprogramowania ułatwiających dokonywanie elektronicznych
transakcji biznesowych za pośrednictwem globalnej sieci
komputerowej i/lub pozwalających użytkownikom otrzymywanie, przetwarzanie i zarządzanie zamówieniami online,
Zapewnianie tymczasowego dostępu do niepobieralnego
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oprogramowania online do ułatwiania przetwarzania, śledzenia i dostarczanie zamówień klientów, Zapewnianie tymczasowego dostępu do niepobieralnego oprogramowania
online do ułatwiania komunikacji pomiędzy klientami
i sprzedawcami oraz dostarczanie pojazdów, Usługi w zakresie doradztwa odnoszącego się do systemów elektronicznych terminali płatniczych [EPOS] oraz sprzętu i oprogramowania komputerowego, w tym wsparcie telefoniczne i online, Usługi w zakresie doradztwa odnoszącego się do tworzenia i obsługi stron internetowych oraz internetowych portali,
Hosting treści cyfrowych, mianowicie dzienników i blogów
on-line, Usługi w zakresie bezpieczeństwa stron internetowych, to jest ochrona danych osobowych i finansowych,
Usługi doradztwa w zakresie bezpieczeństwa komputerowego, Wynajem i leasing systemów elektronicznych terminali płatniczych [EPOS], Usługi w zakresie analizy danych
technicznych, Usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne
dotyczące wyżej wymienionych [usług], 43 Usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, Usługi restauracyjne, Usługi barowe,
Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami
i transportem, Stołówki, Tymczasowe zakwaterowanie, Usługi restauracji szybkiej obsługi, Usługi w zakresie żywności
i napojów na wynos, Udostępnianie opinii na temat restauracji i barów oraz dokonywanie rezerwacji restauracji i posiłków, Usługi zaopatrzenia w żywność i napoje umożliwiające
klientom składanie zamówień na żywność i napoje online,
Obsługa stron internetowych do składania zamówień na posiłki z restauracji i restauracji na wynos, Dostarczanie online
informacji na temat żywności i napojów, Serwowanie jedzenia i napojów, Usługi w zakresie przygotowywania jedzenia
i napojów, Usługi w zakresie imprez firmowych odnoszące
się do żywności i napojów, Dostarczanie żywności i napojów
za pomocą mobilnego transportu, mobilnych furgonetek,
mobilnych ciężarówek i mobilnych pojazdów, Usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące wyżej wymienionych [usług].
541715
(220) 2022 04 06
UNITOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) (znak graficzny)
(540)
(210)
(731)

(531) 28.01.00
(510), (511) 30 Wyroby cukiernicze, Słodycze, Ciasta, Ciastka, Herbatniki, Chałwa, Cukierki, Batoniki, Jadalne wafle, Artykuły spożywcze ze zbóż, Przekąski wieloziarniste, Wyroby
piekarnicze.
(210)
(731)
(540)
(540)

541759
(220) 2022 04 07
SZACHTA DAWID, Gdańsk
(znak słowno-graficzny)
GOLDFINGER

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 14 Metale szlachetne i ich stopy, Wyroby jubilerskie, Kamienie szlachetne, Przyrządy zegarmistrzowskie i chronometryczne, 18 Wyroby ze skóry i imitacji skóry
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nie ujęte w innych klasach, w szczególności portfele, etui
na karty, kosmetyczki (bez wyposażenia), plecaki, torebki,
25 Odzież, Obuwie, Nakrycia głowy.
541769
(220) 2022 04 07
SUN & SNOW DEVELOPMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Monte Sol Resort & SPA
(510), (511) 36 Usługi dotyczące nieruchomości, Usługi administrowania nieruchomościami, Usługi zarządzania nieruchomościami, Usługi prowadzenia agencji nieruchomości,
Usługi pośrednictwa w handlu nieruchomościami, Usługi
pośrednictwa w sprawach majątku nieruchomego, Usługi
dzierżawy i najmu nieruchomości, Usługi wycen nieruchomości, Usługi wynajmowania domów, mieszkań, pomieszczeń, pomieszczeń biurowych, Sprzedaż domów, lokali
użytkowych i mieszkalnych, Usługi deweloperskie polegające na pozyskiwaniu gruntów pod inwestycje budowlane
oraz na zawieraniu umów sprzedaży, najmu i/lub dzierżawy
obiektów i lokali mieszkalnych lub usługowych, Finansowanie nieruchomości, Inwestowanie w nieruchomości, Pośrednictwo w zakresie obrotu nieruchomościami, 43 Usługi
w zakresie tymczasowego zakwaterowania, Usługi w zakresie rezerwacji miejsc i zakwaterowania w apartamentach
na wynajem, Usługi w zakresie wynajmu sal na posiedzenia,
konferencje, seminaria, spotkania.
(210)
(731)

(210) 541968
(220) 2022 04 12
(731) KRÓL FRYDERYK, Knurów
(540) (znak słowny)
(540) Monaché Ink
(510), (511) 44 Salony tatuażu, Usługi w zakresie tatuażu,
Doradztwo w zakresie urody, Higiena i pielęgnacja urody dla
ludzi, Laserowe usuwanie tatuaży, Przekłuwanie ciała, Tatuowanie, Usługi tatuażu brwi, Usługi w zakresie ozdabiania
ciała.
(210) 542013
(220) 2022 04 13
(731) MULARCZYK MICHAŁ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) BEZKALORII.PL
(510), (511) 41 Publikowanie materiałów multimedialnych
on-line.
542045
(220) 2022 04 14
OTAKO.MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) grupa otako. media
(210)
(731)
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(531) 24.15.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 Videocasty, Urządzenia do transmisji strumieniowej wideo, Urządzenia do transmisji dźwięku, danych lub obrazów, Urządzenia do transmisji, Urządzenia
do strumieniowej transmisji mediów cyfrowych, Urządzenia do transmisji dźwięku, Urządzenia do transmisji
obrazu, Urządzenia do transmisji danych, 35 Doradztwo
reklamowe i marketingowe, Doradztwo marketingowe
w zakresie mediów społecznościowych, Doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie reklamy, marketingu i promocji, Doradztwo specjalistyczne w zakresie marketingu,
Organizacja wydarzeń komercyjnych, Organizacja i przeprowadzanie wydarzeń marketingowych, Marketing imprez i wydarzeń, Organizowanie i przeprowadzanie wydarzeń promocyjnych, Promowanie wydarzeń specjalnych,
Promowanie zawodów i wydarzeń sportowych, Reklama,
w tym promowanie produktów i usług na rzecz osób trzecich za pomocą układów ze sponsorami i umów licencyjnych związanych z międzynarodowymi wydarzeniami
sportowymi, Agencje reklamowe, Doradztwo dotyczące
reklamy prasowej, Doradztwo dotyczące reklamy, Doradztwo w zakresie usług reklamowych i promocyjnych,
Doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych w reklamie, Dostarczanie informacji na temat reklamy, Edycja
postprodukcyjna reklam, Kompilacja reklam, Organizacja
i przeprowadzanie imprez reklamowych, Opracowywanie
i realizacja planów i koncepcji medialnych i reklamowych,
Oferowanie i wynajem przestrzeni reklamowej, czasu reklamowego i mediów na reklamy, Organizacja konkursów
w celach reklamowych, Organizacja targów w celach handlowych i reklamowych, Organizacja wystaw do celów reklamowych, Organizacja wystaw w celach reklamowych,
Organizacja wystaw w celach handlowych lub reklamowych, Organizowanie działań reklamowych w kinach,
Organizowanie i prowadzenie targów i wystaw w celach
reklamowych, Organizowanie i prowadzenie targów w celach handlowych lub reklamowych, Organizowanie i prowadzenie wystaw w celach reklamowych, Organizowanie
i prowadzenie pokazów w celach reklamowych, Organizowanie i prowadzenie wystaw sztuki w celach komercyjnych lub reklamowych, Organizowanie imprez w celach
handlowych i reklamowych, Organizowanie imprez, wystaw, targów i pokazów do celów handlowych, promocyjnych i reklamowych, Organizowanie losowania nagród
w celach reklamowych, Organizowanie programów lojalnościowych do celów handlowych, promocyjnych lub reklamowych, Organizowanie targów handlowych w celach
reklamowych, Organizowanie wystaw i imprez do celów
handlowych lub reklamowych, Pisanie scenariuszy do celów reklamowych, Pisanie tekstów reklamowych do celów
reklamowych i promocyjnych, Planowanie i prowadzenie
targów handlowych, wystaw i prezentacji w celach gospodarczych i reklamowych, Pokazy [do celów promocyjnych/reklamowych], Pokazy sprzętu fotograficznego
[do celów reklamowych], Pokazy towarów dla celów reklamowych, Pośrednictwo w zakresie reklamy, Produkcja filmów reklamowych, Produkcja i dystrybucja reklam radiowych i telewizyjnych, Produkcja materiałów reklamowych,
Produkcja materiałów reklamowych i reklam, Produkcja
nagrań dźwiękowych do celów reklamowych, Produkcja
nagrań dźwiękowych w celach reklamowych, Produkcja
nagrań wideo do celów reklamowych, Produkcja nagrań
wideo w celach reklamowych, Produkcja reklam, Produkcja reklam kinowych, Produkcja reklam radiowych,
Produkcja reklam telewizyjnych, Produkcja reklam telewizyjnych i radiowych, Produkcja wizualnych materiałów
reklamowych, Projektowanie broszur reklamowych, Pro-
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jektowanie logo reklamowych, Projektowanie materiałów
reklamowych, Projektowanie ulotek reklamowych, Promocja, reklama i marketing stron internetowych on-line,
Promocja [reklama] koncertów, Promocja [reklama] podróży, Promowanie [reklama] działalności gospodarczej,
Promowanie sprzedaży usług [na rzecz osób trzecich]
poprzez przygotowywanie reklam, Promowanie towarów i usług osób trzecich poprzez reportaże reklamowe,
Promowanie towarów i usług osób trzecich za pośrednictwem reklam na stronach internetowych, Prowadzenie,
przygotowywanie i organizowanie pokazów handlowych
i targów handlowych w celach komercyjnych i reklamowych, Prowadzenie wystaw w celach reklamowych, Przygotowanie materiałów reklamowych, Przygotowywanie
audiowizualnych prezentacji do użytku w reklamie, Przygotowywanie dokumentów reklamowych, Przygotowywanie handlowych tekstów reklamowych, Przygotowywanie kampanii reklamowych, Przygotowywanie materiałów reklamowych, Przygotowywanie pokazów w celach
reklamowych, Przygotowywanie prezentacji w celach
reklamowych, Przygotowywanie publikacji reklamowych,
Przygotowywanie reklam, Przygotowywanie reklam dla
osób trzecich, Przygotowywanie reklam na zamówienie
dla osób trzecich, Przygotowywanie reklam prasowych,
Publikacja reklam, Publikacja treści reklamowych, Publikowanie materiałów i tekstów reklamowych, Publikowanie
materiałów reklamowych online, Publikowanie materiałów reklamowych, Reklama, Redagowanie tekstów reklamowych, Publikowanie tekstów reklamowych, Reklama
i marketing, Reklama i usługi reklamowe, Reklamy online,
Reżyserowanie filmów reklamowych, 41 Produkcja nagrań
audio i video oraz usługi fotograficzne, Produkcja nagrań
audio i video oraz produkcja multimedialna i usługi fotograficzne, Usługi w zakresie animacji efektów specjalnych
do filmów i wideo, Organizacja i przeprowadzanie wydarzeń sportowych, Organizowanie wydarzeń muzycznych,
Usługi edycji wideo na potrzeby realizacji wydarzeń, Usługi rezerwacji biletów i rezerwacji miejsc na wydarzenia
rozrywkowe, Usługi rezerwacji biletów i rezerwacji miejsc
na wydarzenia sportowe, Usługi rezerwacji biletów i rezerwacji miejsc na wydarzenia kulturalne, Usługi rezerwacji
biletów i rezerwacji miejsc na wydarzenia rekreacyjne
i rozrywkowe, Usługi rezerwacji biletów na atrakcje i wydarzenia edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, Usługi rozrywkowe w postaci wydarzeń sportowych, Usługi technika oświetlenia na potrzeby realizacji wydarzeń, 42 Projektowanie animacji na rzecz innych, Projektowanie animacji
i efektów specjalnych dla osób trzecich, Programowanie
animacji komputerowych, 43 Udostępnianie pomieszczeń
i urządzeń do obsługi wydarzeń, udostępnianie biur, udostępnianie pomieszczeń na posiedzenia.
(210) 542074
(220) 2022 04 15
(731) BOJARSKI KAMIL KABO, Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) fermentea
(510), (511) 32 Napoje bezalkoholowe, Napoje orzeźwiające,
Bezalkoholowe preparaty do produkcji napojów, Piwo i piwo
bezalkoholowe, Napoje odalkoholizowane, Piwo i produkty
piwowarskie.
542127
(220) 2022 04 19
PIETRZYCKI ZBIGNIEW GOSPODARSTWO
SADOWNICZE, Konary
(540) (znak słowno-graficzny)
(210)
(731)
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(540) Nasza Tłocznia 100% naturalnie

(531)

05.07.13, 05.07.15, 05.09.01, 05.09.23, 26.13.01, 24.17.05,
27.05.01, 27.07.01, 29.01.14
(510), (511) 29 Dżemy, Chipsy owocowe, 32 Soki, Syropy
owocowe [napoje bezalkoholowe], Lemoniada.
542199
(220) 2022 04 20
TORUŃSKIE ZAKŁADY MATERIAŁÓW
OPATRUNKOWYCH SPÓŁKA AKCYJNA, Toruń
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) szpital specjalistyczny matopat
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.13, 24.13.01, 24.13.23
(510), (511) 44 Badania medyczne, specjalistyczne zabiegi
medyczne, diagnostyka i analityka medyczna, poradnictwo
medyczne, usługi w zakresie opieki medycznej świadczone
przez szpitale, usługi opieki medycznej poza szpitalnej.
542201
(220) 2022 04 20
TORUŃSKIE ZAKŁADY MATERIAŁÓW
OPATRUNKOWYCH SPÓŁKA AKCYJNA, Toruń
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) szpital specjalistyczny matopat
(210)
(731)

(531) 24.13.01, 24.13.23, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 44 Badania medyczne, specjalistyczne zabiegi
medyczne, diagnostyka i analityka medyczna, poradnictwo
medyczne, usługi w zakresie opieki medycznej świadczone
przez szpitale, usługi opieki medycznej poza szpitalnej.
542281
(220) 2022 04 21
60 ZIAREN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) KOMPOZYTOR ZIAREN
(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
(210)
(731)
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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 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.
542303
(220) 2022 04 23
MAKROLITH TRADING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AP

(210)
(731)

(531)

27.05.01, 26.04.02, 26.04.07, 26.11.02, 26.11.06, 26.11.09,
26.11.12
(510), (511) 35 Wyselekcjonowanie, z myślą o osobach trzecich, różnych produktów w zakresie wyrobów i napojów
alkoholowych (bez uwzględnienia transportu) tak by umożliwić konsumentom obejrzenie i dokonanie zakupu w dobrych warunkach, usługi takie mogą być świadczone przez
sklepy detaliczne, hurtownie, za pomocą katalogów przesyłanych pocztą lub środków komunikacji elektronicznej,
na przykład przez strony internetowe lub telesklepy, usługi
handlu detalicznego, hurtowego w zakresie alkoholi i wyrobów alkoholowych, Reklama.
542304
(220) 2022 04 23
MAKROLITH TRADING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AlkoParty
(210)
(731)

(531) 19.07.01, 19.08.02, 27.05.05
(510), (511) 35 Wyselekcjonowanie, z myślą o osobach trzecich, różnych produktów w zakresie wyrobów i napojów
alkoholowych (bez uwzględnienia transportu) tak by umożliwić konsumentom obejrzenie i dokonanie zakupu w dobrych warunkach, usługi takie mogą być świadczone przez
sklepy detaliczne, hurtownie, za pomocą katalogów przesyłanych pocztą lub środków komunikacji elektronicznej,
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na przykład przez strony internetowe lub telesklepy, Usługi
handlu detalicznego, hurtowego w zakresie alkoholi i wyrobów alkoholowych, Reklama.
542327
(220) 2022 04 22
OKAZAKI-PINDUR TOKO ANNA, Warszawa;
PACEWICZ PIOTR, Warszawa
(540) (znak graficzny)
(540)
(210)
(731)

(531) 26.07.25, 26.01.06, 26.01.08
(510), (511) 35 Agencje informacji handlowej, Agencje reklamowe, Badania opinii publicznej, Obróbka tekstów, Publikowanie tekstów reklamowych, Reklama, Reklama online
za pośrednictwem sieci komputerowej, Rozpowszechnianie
reklam, Tworzenie tekstów reklamowych, Udostępnianie
powierzchni reklamowej, czasu reklamowego i mediów,
38 Podcasting, Usługi transmisji cyfrowej, Usługi transmisji
komputerowej, Usługi transmisji danych, Usługi transmisji
audiowizualnej, Usługi elektronicznej transmisji głosu, Usługi
elektronicznej transmisji danych, Usługi w zakresie przekazywania wiadomości, Nadawanie programów za pośrednictwem Internetu, Zapewnianie dostępu do treści, stron internetowych i portali, Transmisja materiałów wideo, filmów,
obrazów, tekstu, zdjęć, gier, treści generowanych przez użytkownika, treści audio i informacji za pośrednictwem Internetu, 41 Elektroniczna publikacja tekstów i druków, innych niż
reklamowe, w Internecie, Multimedialne wydania publikacji
elektronicznych, Pisanie i publikowanie tekstów, innych niż
teksty reklamowe, Pisanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, do nadawania za pośrednictwem usług teletekstu,
Publikowanie, sprawozdawczość i pisanie tekstów, Publikacja
i redagowanie materiałów drukowanych, Publikacja treści redakcyjnych stron dostępnych za pośrednictwem globalnej
sieci komputerowej, Publikowanie, Publikowanie druków
w formie elektronicznej w Internecie, Publikowanie druków,
również w formie elektronicznej, innych niż do celów reklamowych, Publikowanie elektroniczne, Publikowanie materiałów drukowanych i publikacji drukowanych, Publikowanie
tekstów, Udostępnianie publikacji on-line, Udostępnianie
publikacji elektronicznych, Udostępnianie publikacji elektronicznych, nie do pobrania, Udostępnianie z globalnej sieci
komputerowej lub Internetu publikacji, które mogą być przeglądane, Usługi reporterskie, Usługi w zakresie publikowania
online, Usługi wydawnicze, Usługi wydawnicze w zakresie
tekstów elektronicznych, Usługi w zakresie organizowania
imprez informacyjnych, muzycznych, rozrywkowych, artystycznych, naukowych, kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych, plenerowych, konkursów, festiwali, pokazów z wykorzystaniem wszystkich metod słownych, dźwiękowych oraz
technik audiowizualnych, Udostępnianie informacji o tematyce politycznej, społecznej i kulturalnej za pomocą portalu
on-line, Opracowywanie podcastów, Opracowywanie treści
edukacyjnych do podcastów.
(551) wspólne prawo ochronne
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542329
(220) 2022 04 22
OKAZAKI-PINDUR TOKO ANNA, Warszawa;
PACEWICZ PIOTR, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) OKO
(510), (511) 35 Agencje informacji handlowej, Agencje reklamowe, Badania opinii publicznej, Obróbka tekstów, Publikowanie tekstów reklamowych, Reklama, Reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, Rozpowszechnianie reklam,
Tworzenie tekstów reklamowych, Udostępnianie powierzchni
reklamowej, czasu reklamowego i mediów, 38 Podcasting,
Usługi transmisji cyfrowej, Usługi transmisji komputerowej, Usługi
transmisji danych, Usługi transmisji audiowizualnej, Usługi elektronicznej transmisji głosu, Usługi elektronicznej transmisji danych, Usługi w zakresie przekazywania wiadomości, Nadawanie
programów za pośrednictwem Internetu, Zapewnianie dostępu do treści, stron internetowych i portali, Transmisja materiałów
wideo, filmów, obrazów, tekstu, zdjęć, gier, treści generowanych
przez użytkownika, treści audio i informacji za pośrednictwem
Internetu, 41 Elektroniczna publikacja tekstów i druków, innych
niż reklamowe, w Internecie, Multimedialne wydania publikacji
elektronicznych, Pisanie i publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, Pisanie tekstów, innych niż teksty reklamowe,
do nadawania za pośrednictwem usług teletekstu, Publikowanie, sprawozdawczość i pisanie tekstów, Publikacja i redagowanie materiałów drukowanych, Publikacja treści redakcyjnych
stron dostępnych za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej, Publikowanie, Publikowanie druków w formie elektronicznej w Internecie, Publikowanie druków, również w formie
elektronicznej, innych niż do celów reklamowych, Publikowanie
elektroniczne, Publikowanie materiałów drukowanych i publikacji drukowanych, Publikowanie tekstów, Udostępnianie
publikacji on-line, Udostępnianie publikacji elektronicznych,
Udostępnianie publikacji elektronicznych, nie do pobrania,
Udostępnianie z globalnej sieci komputerowej lub Internetu publikacji, które mogą być przeglądane, Usługi reporterskie, Usługi
w zakresie publikowania online, Usługi wydawnicze, Usługi wydawnicze w zakresie tekstów elektronicznych, Usługi w zakresie
organizowania imprez informacyjnych, muzycznych, rozrywkowych, artystycznych, naukowych, kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych, plenerowych, konkursów, festiwali, pokazów z wykorzystaniem wszystkich metod słownych, dźwiękowych oraz
technik audiowizualnych, Udostępnianie informacji o tematyce
politycznej, społecznej i kulturalnej za pomocą portalu on-line,
Opracowywanie podcastów, Opracowywanie treści edukacyjnych do podcastów.
(551) wspólne prawo ochronne
(210)
(731)

542343
(220) 2022 04 25
BOJDO MARCIN PRZEDSIĘBIORSTWO
PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE BOFERM,
Górki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BOVINO ENERGY mieszanka paszowa zmniejszająca
ryzyko wystąpienia ketozy BOFERM
(210)
(731)

17

(531) 29.01.15, 27.05.01, 03.17.99, 03.04.02, 25.05.01, 25.01.01
(510), (511) 5 Preparaty i artykuły weterynaryjne takie jak leki
weterynaryjne, dodatki antybiotykowe do pasz dla zwierząt,
Dodatki do paszy dla zwierząt do celów medycznych, dodatki suplementujące dietę zwierząt, mineralne suplementy
diety, 31 Karmy dla zwierząt gospodarskich i domowych,
Pasze, mieszanki paszowe, Koncentraty i superkoncentraty
paszowe, Prenuksy paszowe, Wapno do pasz, Śruty poekstrakcyjne, Otręby, Oleje paszowe, Dodatki do pasz nie do celów leczniczych, Spożywcze pasze wzmacniające dla zwierząt, Produkty rolne, ogrodnicze, leśne oraz ziarna nie ujęte
w innych klasach, Ziarna jako nasiona i zboże, Świeże owoce
i warzywa, zioła ogrodowe świeże, świeże grzyby, rośliny
i kwiaty naturalne, żywe zwierzęta, organizmy do hodowli, żywy drób, 35 Usługi agencji importowo - eksportowej,
Usługi pośrednictwa handlowego na rzecz firm krajowych
i zagranicznych, Usługi prowadzenia sprzedaży w sklepach
i/lub hurtowniach oraz za pośrednictwem strony internetowej towarów takich jak: preparaty i artykuły weterynaryjne,
leki weterynaryjne, suplementy diety, karmy dla zwierząt,
pasze, mieszanki paszowe, koncentraty paszowe, premiksy
paszowe dla zwierząt, dodatki do pasz, materiał siewny, produkty rolne, ogrodnicze, leśne, Ziarna jako nasiona i zboże,
żywe zwierzęta, organizmy do hodowli, żywy drób, Usługi
marketingowe, Usługi reklamowe, dystrybucja materiałów
reklamowych, próbek i wzorów wyrobów, Usługi w zakresie
organizacji pokazów, wystaw i targów w celach handlowych
i promocyjnych, Doradztwo i pomoc w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, Usługi badania
rynku.
542345
(220) 2022 04 25
BOJDO MARCIN PRZEDSIĘBIORSTWO
PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE BOFERM,
Górki
(540) (znak słowny)
(540) BOVIDINO
(510), (511) 5 Preparaty i artykuły weterynaryjne takie jak leki
weterynaryjne, dodatki antybiotykowe do pasz dla zwierząt,
Dodatki do paszy dla zwierząt do celów medycznych, dodatki
suplementujące dietę zwierząt, mineralne suplementy diety,
31 Karmy dla zwierząt gospodarskich i domowych, Pasze,
mieszanki paszowe, Koncentraty i superkoncentraty paszowe, Prenuksy paszowe, Wapno do pasz, Śruty poekstrakcyjne,
Otręby, Oleje paszowe, Dodatki do pasz nie do celów leczniczych, Spożywcze pasze wzmacniające dla zwierząt, Produkty rolne, ogrodnicze, leśne oraz ziarna nie ujęte w innych
klasach, Ziarna jako nasiona i zboże, Świeże owoce i warzywa,
zioła ogrodowe świeże, świeże grzyby, rośliny i kwiaty naturalne, żywe zwierzęta, organizmy do hodowli, żywy drób,
35 Usługi agencji importowo - eksportowej, Usługi pośrednictwa handlowego na rzecz firm krajowych i zagranicznych,
Usługi prowadzenia sprzedaży w sklepach i/lub hurtowniach
oraz za pośrednictwem strony internetowej towarów takich
jak: preparaty i artykuły weterynaryjne, leki weterynaryjne,
suplementy diety, karmy dla zwierząt, pasze, mieszanki paszowe, koncentraty paszowe, premiksy paszowe dla zwierząt,
dodatki do pasz, materiał siewny, produkty rolne, ogrodnicze,
leśne, Ziarna jako nasiona i zboże, żywe zwierzęta, organizmy
do hodowli, żywy drób, Usługi marketingowe, Usługi reklamowe, dystrybucja materiałów reklamowych, próbek i wzorów wyrobów, Usługi w zakresie organizacji pokazów, wystaw
i targów w celach handlowych i promocyjnych, Doradztwo
i pomoc w zakresie organizowania i prowadzenia działalności
gospodarczej, Usługi badania rynku.
(210)
(731)
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542346
(220) 2022 04 25
BOJDO MARCIN PRZEDSIĘBIORSTWO
PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE BOFERM,
Górki
(540) (znak słowny)
(540) BOVO
(510), (511) 5 Preparaty i artykuły weterynaryjne takie jak leki
weterynaryjne, dodatki antybiotykowe do pasz dla zwierząt,
Dodatki do paszy dla zwierząt do celów medycznych, dodatki suplementujące dietę zwierząt, mineralne suplementy
diety, 31 Karmy dla zwierząt gospodarskich i domowych,
Pasze, mieszanki paszowe, Koncentraty i superkoncentraty
paszowe, Prenuksy paszowe, Wapno do pasz, Śruty poekstrakcyjne, Otręby, Oleje paszowe, Dodatki do pasz nie do celów leczniczych, Spożywcze pasze wzmacniające dla zwierząt, Produkty rolne, ogrodnicze, leśne oraz ziarna nie ujęte
w innych klasach, Ziarna jako nasiona i zboże, Świeże owoce
i warzywa, zioła ogrodowe świeże, świeże grzyby, rośliny
i kwiaty naturalne, żywe zwierzęta, organizmy do hodowli, żywy drób, 35 Usługi agencji importowo - eksportowej,
Usługi pośrednictwa handlowego na rzecz firm krajowych
i zagranicznych, Usługi prowadzenia sprzedaży w sklepach
i/lub hurtowniach oraz za pośrednictwem strony internetowej towarów takich jak: preparaty i artykuły weterynaryjne,
leki weterynaryjne, suplementy diety, karmy dla zwierząt,
pasze, mieszanki paszowe, koncentraty paszowe, premiksy
paszowe dla zwierząt, dodatki do pasz, materiał siewny, produkty rolne, ogrodnicze, leśne, Ziarna jako nasiona i zboże,
żywe zwierzęta, organizmy do hodowli, żywy drób, Usługi
marketingowe, Usługi reklamowe, dystrybucja materiałów
reklamowych, próbek i wzorów wyrobów, Usługi w zakresie
organizacji pokazów, wystaw i targów w celach handlowych
i promocyjnych, Doradztwo i pomoc w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, Usługi badania
rynku.
(210)
(731)

542347
(220) 2022 04 25
BOJDO MARCIN PRZEDSIĘBIORSTWO
PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE BOFERM,
Górki
(540) (znak słowny)
(540) PROMAX
(510), (511) 5 Preparaty i artykuły weterynaryjne takie jak leki
weterynaryjne, dodatki antybiotykowe do pasz dla zwierząt,
Dodatki do paszy dla zwierząt do celów medycznych, dodatki suplementujące dietę zwierząt, mineralne suplementy
diety, 31 Karmy dla zwierząt gospodarskich i domowych,
Pasze, mieszanki paszowe, Koncentraty i superkoncentraty
paszowe, Prenuksy paszowe, Wapno do pasz, Śruty poekstrakcyjne, Otręby, Oleje paszowe, Dodatki do pasz nie do celów leczniczych, Spożywcze pasze wzmacniające dla zwierząt, Produkty rolne, ogrodnicze, leśne oraz ziarna nie ujęte
w innych klasach, Ziarna jako nasiona i zboże, Świeże owoce
i warzywa, zioła ogrodowe świeże, świeże grzyby, rośliny
i kwiaty naturalne, żywe zwierzęta, organizmy do hodowli, żywy drób, 35 Usługi agencji importowo - eksportowej,
Usługi pośrednictwa handlowego na rzecz firm krajowych
i zagranicznych, Usługi prowadzenia sprzedaży w sklepach
i/lub hurtowniach oraz za pośrednictwem strony internetowej towarów takich jak: preparaty i artykuły weterynaryjne,
leki weterynaryjne, suplementy diety, karmy dla zwierząt,
pasze, mieszanki paszowe, koncentraty paszowe, premiksy
paszowe dla zwierząt, dodatki do pasz, materiał siewny, produkty rolne, ogrodnicze, leśne, Ziarna jako nasiona i zboże,
żywe zwierzęta, organizmy do hodowli, żywy drób, Usługi
marketingowe, Usługi reklamowe, dystrybucja materiałów
(210)
(731)
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reklamowych, próbek i wzorów wyrobów, Usługi w zakresie
organizacji pokazów, wystaw i targów w celach handlowych
i promocyjnych, Doradztwo i pomoc w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, Usługi badania
rynku.
(210) 542371
(220) 2022 04 25
(731) WOSANA SPÓŁKA AKCYJNA, Andrychów
(540) (znak słowny)
(540) TATA I JA
(510), (511) 32 Wody mineralne i gazowane oraz inne napoje bezalkoholowe, Napoje owocowe i soki owocowe, Syropy
i inne preparaty do produkcji napojów.
(210)
(731)
(540)
(540)

542387
(220) 2022 04 23
POZNAŃSKI GRZEGORZ MR HOME, Skokówka
(znak słowno-graficzny)
Mr HOME FURNITURE & DECORATIONS

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.04.18
(510), (511) 20 Meble, Akcesoria meblowe wyposażenia
domu, Meble tapicerowane, Meble skórzane, Narożniki
[meble], Meble wielofunkcyjne, Meble sypialne, Meble wypoczynkowe, Meble do siedzenia, Meble modułowe [kombinowane], Meble domowe, biurowe i ogrodowe, Meble
kuchenne, Meble z opcją zmieniania w łóżka, Zestawy mebli,
Kanapy, Sofy, Fotele, Podnóżki, Pufy [meble], Elementy meblowe, Płyty meblowe, Panele meblowe, Elementy metalowe mebli segmentowych [meble], Osprzęt niemetalowy
do mebli, Gałki do frontów meblowych, niemetalowe, Półki
[meble], Szafki, Fronty szuflad, Drzwiczki do mebli, Wyroby
stolarskie, Fronty do szaf i szafek, 35 Sprzedaż: mebli w tym
metalowych, biurowych, ogrodowych, szkolnych, łóżek, materacy, stelaży, stołów w tym metalowych, stoisk wystawowych, artykułów i akcesoriów wyposażenia biur, artykułów
biurowych, półek, stojaków, luster, ram do obrazów, palet
transportowych, rolet okiennych, tablic ogłoszeniowych,
wyrobów stolarskich, chodzików dla dzieci, wykończeniowych elementów z tworzyw sztucznych do mebli, elementów służących do dekoracji wnętrz, kadzi drewnianych
do zlewania wina, urn, pościeli, pojazdów dla dzieci, artykułów do konserwacji mebli, dywanów, pokryć podłogowych,
parkietów, paneli, desek, wykładzin, pokryć ściennych w tym
tapet i oklein ściennych, pościeli, farb, żaluzji, artykułów tekstylnych, sprzętu oświetleniowego w tym lamp, żyrandoli,
abażurów, artykułów wyposażenia wnętrz, sprzętu AGD,
RTV, komputerowego, materiałów budowlanych, artykułów
instalacyjnych, sprzętu budowlanego, rusztowań, pojazdów,
Usługi prowadzenia przedstawicielstwa handlowego podmiotów zagranicznych, Usługi agencji importowo-eksportowej, Usługi marketingowe, promocyjne, Organizowanie
wystaw w celach handlowych i promocyjnych, Wydawanie
materiałów reklamowych, Wypożyczanie mebli, sprzętu
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biurowego, sprzętu AGD, stoisk wystawowych, elementów
dekoracji wnętrz, Usługi zarządzania przedsiębiorstwem,
Administrowanie działalnością handlową i gospodarczą,
Prace biurowe, Usługi reklamowe na rzecz promocji e-handlu (e-commerce), Reklama internetowa, Reklama online
za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnej i komputerowej,
Doradztwo i pośrednictwo w sprawach personelu, Wycena mebli, sprzętu biurowego, Wynajmowanie powierzchni
na cele reklamowe, Zapewnienie platformy internetowej
dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, Pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, Wynajmowanie
powierzchni na cele reklamowe, 37 Usługi w zakresie: prac
budowlanych, instalacyjnych, wykończeniowych, nadzoru
budowlanego, realizacji i nadzoru nad przedsięwzięciami
inwestycyjnymi polegającymi na budowie i/lub przygotowaniu obiektów mieszkalnych i niemieszkalnych, prace budowlano-wykończeniowe w zakresie wystroju wnętrz, sprzątanie i czyszczenie obiektów, renowacja mebli, montowanie
mebli na wymiar we wnętrzach, 42 Projektowanie wnętrz,
aranżacja wnętrz, dekorowanie wnętrz, projektowanie mebli
i ich zestawów, wzornictwo przemysłowe, tworzenie programów komputerowych w zakresie projektowania mebli, zarządzanie stronami internetowymi (hosting), projektowanie
graficzne, tworzenie i projektowanie i utrzymywanie stron
internetowych dla osób trzecich, opracowywanie serwisów
internetowych w zakresie meblarstwa.
542445
(220) 2022 04 26
LEAD EXHIBITIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) POLAND SHOES EXPO
(210)
(731)

(531) 09.09.15, 26.11.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 Organizacja i przeprowadzanie wystaw w ramach targów handlowych, Organizacja wystaw dla biznesu
lub handlu, Organizacja wystaw w celach handlowych lub
reklamowych, Organizacja wystaw w celach handlowych,
Organizacja wystaw w celach reklamowych, Organizowanie i prowadzenie targów handlowych, Organizowanie
i prowadzenie wystaw w celach handlowych, Organizowanie i prowadzenie targów i wystaw w celach handlowych,
Organizowanie i prowadzenie targów i wystaw w celach reklamowych, Organizowanie i prowadzenie targów w celach
handlowych lub reklamowych, Organizowanie i prowadzenie targów biznesowych, Organizowanie i przeprowadzanie
wystaw handlowych, Organizowanie pokazów w celach
handlowych, Organizacja targów w celach handlowych i reklamowych, Organizacja targów handlowych.
542447
(220) 2022 04 26
LEAD EXHIBITIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) POLAND HOUSEWARE SHOW

(210)
(731)
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(531) 26.05.01, 11.01.01, 11.03.18, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 35 Organizacja i przeprowadzanie wystaw w ramach targów handlowych, Organizacja wystaw dla biznesu
lub handlu, Organizacja wystaw w celach handlowych lub
reklamowych, Organizacja wystaw w celach handlowych,
Organizacja wystaw w celach reklamowych, Organizowanie i prowadzenie targów handlowych, Organizowanie
i prowadzenie wystaw w celach handlowych, Organizowanie i prowadzenie targów i wystaw w celach handlowych,
Organizowanie i prowadzenie targów i wystaw w celach reklamowych, Organizowanie i prowadzenie targów w celach
handlowych lub reklamowych, Organizowanie i prowadzenie targów biznesowych, Organizowanie i przeprowadzanie
wystaw handlowych, Organizowanie pokazów w celach
handlowych, Organizacja targów w celach handlowych i reklamowych, Organizacja targów handlowych.
542506
(220) 2022 04 28
WOODMART TERRACE SYSTEMS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WM WOODMART terrace systems

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 19 Altany [konstrukcje niemetalowe], Balustrady
niemetalowe, Boazerie, Budowlane konstrukcje niemetalowe, Deski [drewno budowlane], Deski podłogowe, Deski
podłogowe [drewniane], Domy z prefabrykatów [zestawy
do montażu], Drewniane forniry, Drewno budowlane, Drewno częściowo obrobione, Drewno do wytwarzania przedmiotów użytku domowego, Drewno na profile, Drewno
obrobione, Elementy budowlane niemetalowe w postaci
płyt, Elementy wykończeniowe budowlane niemetalowe,
Karton z miazgi drzewnej do użytku w budownictwie, Kątowniki, niemetalowe, Konstrukcyjne elementy niemetalowe dla budownictwa, Kostka brukowa drewniana, Materiały
budowlane niemetalowe, Materiały do pokryć nawierzchni
drogowych, Nadproża niemetalowe, Niemetalowe słupy,
Ochronne bariery drogowe niemetalowe, Okładziny drewniane, Okrycia niemetalowe dla budownictwa, Parkiety,
Płoty, parkany niemetalowe, Płytki ścienne niemetalowe
dla budownictwa, Płyty brukowe, niemetalowe, Pływackie
baseny [konstrukcje niemetalowe], Podłogi niemetalowe,
Podłogowe płyty parkietowe, Pokrycia ścienne nie z metalu, Siding winylowy [materiały budowlane], Sklejka, Szalówki
[ciesielstwo], Ścianki szczelne niemetalowe, Tarcica, Wsporniki niemetalowe do użytku w budownictwie, Drewniane deski tarasowe, Deski kompozytowe, 35 Usługa sprzedaży hurtowej oraz detalicznej materiałów budowlanych, 37 Montaż
tarasów, Montaż elewacji, Remontowanie budynków, Usługi
doradcze dotyczące remontów budynków.
542543
(220) 2022 04 28
ENERAD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) enerad
(510), (511) 9 Wydawnictwa, czasopisma, broszury i katalogi
elektroniczne, Wydawnictwa zarejestrowane na nośnikach
danych, Platformy oprogramowania komputerowego dla
sieci społecznościowych, Oprogramowanie komunikacyjne,
(210)
(731)
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sieciowe i do sieci społecznościowych, Nagrania wideo
do pobrania w postaci przewodników kreatywnych w zakresie reklamy w mediach społecznościowych, Oprogramowanie w postaci aplikacji obsługującej sieci społecznościowe,
Oprogramowanie do sieci społecznościowych, Oprogramowanie do badania opinii, Oprogramowanie umożliwiające
użytkownikom zamieszczanie pytań z opcjami odpowiedzi,
Oprogramowanie umożliwiające użytkownikom dołączenie
do dyskusji i zamieszczanie komentarzy dotyczących badań
opinii, pytań i odpowiedzi, Oprogramowanie umożliwiające
użytkownikom dawanie pozytywnej informacji zwrotnej,
Oprogramowanie do tworzenia społeczności online, zarządzania nią i współdziałania z nią, Oprogramowanie do tworzenia, edytowania, ładowania, pobierania, uzyskiwania dostępu, przeglądania, zamieszczania, wyświetlania, oznaczania, umieszczania na blogu, transmisji strumieniowej, dodawania linków, dodawania notatek, wyrażania sentymentu,
komentowania, umieszczania, transmisji i współdzielenia lub
innego udostępniania mediów elektronicznych bądź informacji za pośrednictwem sieci komputerowych i komunikacyjnych, Oprogramowanie do pobrania umożliwiające dostęp do sieci społecznych i komunikację ze społecznościami
online, Oprogramowanie do pobrania umożliwiające dostęp
do rozrywkowych treści multimedialnych oraz ich rozpowszechnianie, Moduły fotowoltaiczne, Akumulatory energii
fotowoltaicznej, Fotowoltaiczne urządzenia i instalacje
do wytwarzania energii elektrycznej z energii słonecznej,
11 Pompy ciepła, Pompy ciepła do przetwarzania energii, Instalacje i urządzenia do ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji
i oczyszczania powietrza, Instalacje i urządzenia sanitarne,
sprzęt do zaopatrywania w wodę i sanitacji, Instalacje jądrowe, Urządzenia do ogrzewania i suszenia do użytku osobistego, Systemy HVAC (ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja),
Elektryczne instalacje grzewcze, Elektryczne promiennikowe
urządzenia grzewcze, Gazowe instalacje centralnego ogrzewania, Gazowe instalacje do ogrzewania pomieszczeń, Kolektory energii słonecznej do ogrzewania, Kolektory słoneczne do celów grzewczych, Piece elektryczne, Piece do ogrzewania centralnego, Panele słoneczne do stosowania
w ogrzewaniu, Urządzenia grzewcze, 16 Czasopisma [periodyki], Czasopisma branżowe, Drukowane książki, czasopisma, gazety i inne media papierowe, Papierowe publikacje,
wydawnictwa, Kalendarze, długopisy, serwetki papierowe,
Katalogi branżowe, albumy, druki, książki, prospekty, broszury, ulotki, foldery, informatory, Papier, tektura i wyroby z tych
materiałów, nie ujęte w innych klasach, Materiały introligatorskie, Materiały fotograficzne, Materiały szkoleniowe i instruktażowe z wyjątkiem aparatów, Drukowane ankiety, 35 Reklamowanie towarów i usług innych dostawców, umożliwiając
klientom dogodne obejrzenie i porównanie towarów i usług
tych dostawców, Świadczenie usług porównania cen online,
Dostarczanie informacji porównawczych w zakresie cen, Dostarczanie informacji porównawczych w zakresie cen fotowoltaiki, pomp ciepła, magazynów energii, energii elektrycznej, paliw, paliw gazowych, gazu ziemnego oraz ropy naftowej i produktów ropopochodnych i energetycznych, Porównywarki cen fotowoltaiki, pomp ciepła, magazynów energii,
energii elektrycznej, paliw, paliw gazowych, gazu ziemnego
oraz ropy naftowej i produktów ropopochodnych i energetycznych, Usługi w zakresie analizy cen, Usługi w zakresie porównywania cen, Informacje na temat rankingu sprzedaży
produktów, Zapewnianie rankingów produktów w celach
handlowych lub reklamowych, Informacje i opinie ekspertów dotyczące firm i przedsiębiorstw, Administrowanie
na rzecz osób trzecich instalacjami produkującymi, przekazującymi, zaopatrującymi w energię, w tym elektryczną
i cieplną, gaz lub wodę, Wykonywanie zestawień kosztów
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dostawy energii elektrycznej, paliw, w tym kopalnych i gazowych, gazu ziemnego, ropy naftowej, produktów ropopochodnych i energetycznych dla osób trzecich, Usługi informacyjne i doradcze dotyczące taryf, Promowanie towarów
i usług osób trzecich poprzez aranżowanie łączenia towarów
i usług sponsorów z programami promocyjnymi, Administrowanie programami motywacyjnymi w celu promowania
sprzedaży towarów i usług dla osób trzecich, Aktualizowanie
informacji reklamowych w komputerowej bazie danych, Badanie rynku, Doradztwo w dziedzinie zarządzania działalnością gospodarczą i marketingu, Dostarczanie biznesowych
informacji marketingowych, Indeksowanie stron internetowych w celach handlowych lub reklamowych, Kampanie
marketingowe, Marketing towarów i usług na rzecz innych,
Organizowanie targów i wystaw, Prezentacja firm oraz ich towarów i usług w Internecie, Promowanie towarów i usług
osób trzecich w Internecie, Promowanie towarów i usług
osób trzecich przez sieci komputerowe i komunikacyjne,
Promowanie towarów i usług osób trzecich poprzez preferowany przez klienta program, Udostępnianie online przewodników reklamowych zawierających towary i usługi osób trzecich prowadzących handel online w Internecie, Udostępnianie raportów marketingowych, Usługi reklamowe, promocyjne i public relations, Usługi reklamowe ukierunkowane
na promowanie działań zwiększających świadomość społeczeństwa w zakresie kwestii i inicjatyw środowiskowych,
Usługi w zakresie prezentacji przedsiębiorstw za pośrednictwem Internetu i innych mediów, Zapewnianie recenzji użytkowników w celach handlowych lub reklamowych, Zapewnianie recenzji w celach handlowych lub reklamowych, Administrowanie sprzedażą, Dostarczanie informacji handlowych konsumentom, Elektroniczne przetwarzanie zamówień, Handlowe informacje i porady udzielane konsumentom w wyborze towarów i usług, Pozyskiwanie umów kupna
i sprzedaży towarów i usług, na rzecz innych, Pośrednictwo
w działalności handlowej dla osób trzecich, Pośrednictwo
w kontaktach handlowych i gospodarczych, Prenumeraty
dzienników elektronicznych, Usługi w zakresie nabywania
dla osób trzecich [zakupy produktów i usług dla innych
przedsiębiorstw], Usługi w zakresie porównywania zakupów,
Zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, Negocjowanie i rozliczanie transakcji handlowych dla osób trzecich, Pośredniczenie w umowach dotyczących sprzedaży i zakupu towarów, Pośredniczenie i zawieranie transakcji handlowych dla osób trzecich,
Usługi wsparcia administracyjnego i przetwarzania danych,
Analiza danych i statystyk dotyczących badań rynkowych,
Analiza rynku, Usługi analizy i informacji biznesowej oraz badania rynkowe, Analizy i raporty statystyczne, Analizy gospodarcze, Analizy kosztów, Prognozy rynkowe, Prognozy i analizy ekonomiczne, Profilowanie konsumentów do celów komercyjnych lub marketingowych, Pozyskiwanie i dostarczanie informacji statystycznych i cenowych dotyczących handlu i działalności gospodarczej, Ocena możliwości w zakresie
działalności gospodarczej, Przeprowadzanie badań rynkowych obejmujących sondaże opinii publicznych, Statystyczne badania rynkowe, Sporządzanie raportów handlowych,
Sondowanie rynku, Raporty z analiz rynkowych, Przygotowywanie i kompilacja raportów i informacji biznesowych
i handlowych, Udostępnianie analiz sprzedaży, Strategiczna
analiza biznesowa, Usługi w zakresie przeprowadzania badań rynkowych dotyczących lojalności klientów, Wywiady
dla badań jakościowych rynku, Wyceny handlowe, Informacja handlowa, Nabywanie informacji handlowych, Gromadzenie informacji z badań rynkowych, Informacje na temat
sprzedaży produktów, Udzielanie informacji dotyczących
badań rynkowych, Dostarczanie informacji gospodarczych
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i handlowych online, Zarządzanie planami lojalnościowymi,
planami zachęt dla klientów oraz planami promocyjnymi,
Organizacja i obsługa targów, aukcji, licytacji oraz wystaw
w celach gospodarczych i/lub reklamowych, Usługi w zakresie zarządzania sprzedażą poprzez Internet, Gromadzenie,
na rzecz innych osób elektronicznych publikacji online,
oprogramowania komputerowego do pobrania ułatwiającego elektroniczną transmisję informacji, danych, dokumentów, głosu i grafiki za pośrednictwem Internetu, publikacji
elektronicznych do pobrania w formie artykułów, publikacji
i materiałów instruktażowych związanych z fotowoltaiką,
pompami ciepła, magazynami energii, energią elektryczną,
paliwami, paliwami gazowymi, gazem ziemnym oraz ropą
naftową i produktami ropopochodnymi i energetycznymi,
jak i usług oraz produktów związanych z fotowoltaiką, pompami ciepła, magazynami energii, energią elektryczną, paliwami, paliwami gazowymi, gazem ziemnym oraz ropą naftową i produktami ropopochodnymi i energetycznymi w celu
umożliwienia klientom wygodnego oglądania i kupowania
tych towarów i usług ze strony internetowej i w punkcie
sprzedaży hurtowej, z katalogu wysyłkowego lub za pomocą telekomunikacji i w punktach sprzedaży detalicznej,
36 Sponsorowanie finansowe, Sponsorowanie i patronat finansowy, Usługi w zakresie dotacji finansowych, Informacje
inwestycyjne, Obrót towarami [usługi finansowe], Obrót towarami na rzecz osób trzecich, Doradztwo i informacje
w sprawach ubezpieczeniowych, usługi finansowe, ubezpieczenia, wykonywanie usług finansowych, szczególnie zestawienia kosztów dostawy energii elektrycznej, paliw, paliw
gazowych, gazu ziemnego oraz ropy naftowej i produktów
ropopochodnych i energetycznych dla osób trzecich, Świadczenie finansowych usług inwestycyjnych w zakresie przedsiębiorstw działających w dziedzinie dostarczania energii
elektrycznej, paliw, paliw gazowych, gazu ziemnego oraz
ropy naftowej i produktów ropopochodnych i energetycznych, Inwestycje finansowe w zakresie przedsiębiorstw działających w dziedzinie handlu energią elektryczną, gazem,
paliwami, gazem ziemnym, ropą naftową, węglem, 37 Instalacja ogniw i modułów fotowoltaicznych, Montaż i konserwacja instalacji fotowoltaicznych, Konserwacja, naprawa
i odnowa urządzeń i instalacji fotowoltaicznych, Instalacja
urządzeń elektrycznych i generatorów prądu, Konserwacja
i naprawa instalacji grzewczych zasilanych energią słoneczną, Instalacja systemów paneli słonecznych zasilanych energią słoneczną w budynkach mieszkalnych, Usługi budowlane, usługi instalacyjne, usługi w zakresie montażu i naprawy
instalacji grzewczych, gazowych, wentylacyjnych, usługi
w zakresie eksploatacji złóż ropy naftowej i gazu ziemnego,
usługi w zakresie budowy i konserwacji rurociągów i gazociągów, usługi w zakresie wykonywania robót budowlanych
i konserwacja obiektów liniowych, rurociągów, linii elektroenergetycznych, elektrotrakcyjnych i telekomunikacyjno-przesyłowych oraz sieci zasilających do transportu gazu
ziemnego, ropy, energii elektrycznej, usługi doradcze w zakresie wyżej wymienionych usług, Audyt w zakresie instalacji
elektrycznych, szczególnie w dziedzinie energii, elektryczności, budownictwa, komunikacji i technologii środowiskowej,
38 Transmisja danych, wiadomości i informacji, Usługi telekomunikacyjne i usługi emisji, Usługi w zakresie przekierowywania do stron internetowych, Zapewnianie dostępu
do platform i portali w Internecie, Zapewnianie dostępu
do portalu internetowego z recenzjami, opiniami, rankingami, porównywarkami cen lub produktów, Przydzielanie dostępu do baz danych w Internecie, Zapewnianie dostępu
do forów internetowych, Zapewnianie dostępu do forów
dyskusyjnych w Internecie, Zapewnianie dostępu do internetowych pokojów rozmów [chatroomów], Zapewnianie
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dostępu do platform w Internecie, Zapewnianie dostępu
do platform handlu elektronicznego w Internecie, Zapewnianie dostępu do stron internetowych, Zapewnianie dostępu do witryn elektronicznych, Przesyłanie informacji i obrazów, Blog, fora internetowe, Fora [pokoje rozmów] dla serwisów społecznościowych, Umożliwianie dostępu do zasobów
informacyjnych i zbiorów obrazów, reklam, wiadomości, informacji, audio, wideo, tekstów i innych treści multimedialnych w sieci internetowej, Rozpowszechnianie telewizyjnych, radiowych, multimedialnych, internetowych programów naukowych, Odpłatne udostępnianie serwisów informacyjnych, Umożliwianie wielu użytkownikom dostępu
do zbiorów informacji za pośrednictwem globalnej sieci informacyjnej, Usługi w zakresie przekazu wydawnictw prasowych za pomocą sieci telekomunikacyjnych oraz innych
środków łączności, Dostarczanie publikacji elektronicznych
online nie ściągalnych, 39 Usługi informacyjne i, w tym przez
hotline serwisową w zakresie dostarczania, transportu i stosowania energii, paliw i wody, Doradztwo w zakresie dostarczania, transportu i stosowania energii, paliw i wody, Magazynowanie, transport, dystrybucja i dostawy energii elektrycznej, paliw, paliw gazowych, gazu ziemnego oraz ropy
naftowej i produktów ropopochodnych i energetycznych,
Usługi w zakresie transportu, pakowania i składowania towarów, Usługi logistyczne każdego typu w dziedzinie usług
transportowych, szczególnie w zakresie dostaw energii elektrycznej, gazu, paliw, usługi instalacji wodnej i urządzeń
grzewczych, do użytku domowego, przedsiębiorstw i przemysłu, Usługi instalatorstwa urządzeń grzewczych, 41 Publikowanie recenzji, Usługi w zakresie działalności wydawniczej,
edycja i dystrybucja książek, tekstów, gazet, periodyków
i elektronicznych mediów, dostarczanie publikacji elektronicznych on-line, usługi księgarni elektronicznej, która dostarcza prasę, magazyny, fotografie, zdjęcia, książki on-line,
Usługi organizowania, obsługi, prowadzenia i rozpowszechniania publicznych konkursów, plebiscytów, loterii, widowisk,
kursów korespondencyjnych, seminariów, kongresów, forum, konferencji, sympozjów, przyjęć i wystaw, zabaw, festynów, pikników, warsztatów, szkoleń, praktycznych szkoleń,
dokształcania i doradztwa zawodowego o charakterze edukacyjnym, Usługi produkcji, montażu i rozpowszechniania
telewizyjnych, radiowych, multimedialnych, internetowych
programów naukowych i edukacyjnych, Usługi dostarczania
filmów, wideo, obrazów graficznych i audio (nie ściągalnych)
z komputera, Internetu i/lub stron internetowych, Udzielanie
wsparcia edukacyjnego, społecznego w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej ogólnopolskim, regionalnym
oraz lokalnym inicjatywom oraz wydarzeniom, w tym także
działania na rzecz zwiększenia zasięgu wybranych, udanych
inicjatyw, Publikowanie raportów z badań i informacji dotyczących fotowoltaiki, pomp ciepła, magazynów energii,
energii elektrycznej, paliw, paliw gazowych, gazu ziemnego
oraz ropy naftowej i produktów ropopochodnych i energetycznych, 42 Sporządzanie projektów i opracowywanie systemów fotowoltaicznych, Doradztwo związane z usługami
technologicznymi w dziedzinie zaopatrzenia w prąd i energię, Analizy technologiczne związane z zapotrzebowaniem
na energię i prąd osób trzecich, Opracowywanie systemów
do zarządzania energią i prądem, Doradztwo energetyczne,
Doradztwo związane z wydajnością energii, Doradztwo
związane z korzystaniem z energii, Doradztwo związane
z oszczędzaniem energii, Doradztwo związane z wydajnością energetyczną w budynkach, Audyt energetyczny, Audyt
efektywności energetycznej, Gromadzenie danych dotyczących zużycia energii i gazu w budynkach, Usługi doradcze,
konsultacje profesjonalne, opracowania projektów, badania
techniczne i naukowe dotyczące energii i gazu, wytwarzania
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energii i gazu, dostawy energii i gazu, efektywnego wykorzystania energii i gazu, korzystania z energii i gazu, oszczędzania energii i gazu, oddziaływania na środowisko, Doradztwo techniczne, Projektowanie techniczne, Usługi inżynieryjne, Pomiary inżynieryjne, Usługi w zakresie inżynierii elektrycznej, Usługi analiz i testów związane z urządzeniami inżynierii elektrycznej, Zarządzanie i konsultacje w zakresie wydajności energetycznej, Audytowanie zużycia energii i wydajności eksploatacji urządzeń oraz sprawdzanie urządzeń
pod kątem bezpieczeństwa, Testowanie zakładów wytwarzających gaz i elektryczność, urządzeń gazowych i elektrycznych, przewodów rur, linii przesyłowych oraz urządzeń
i przyrządów utylizujących gaz i elektryczność, 44 Nadzorowanie budynków, Usługi w zakresie bezpieczeństwa, usługi
bezpieczeństwa dla ochrony mienia i osób, Doradztwo w zakresie bezpieczeństwa, Usługi prawne, w tym przygotowywanie umów związanych dostawą energii elektrycznej,
paliw, paliw gazowych, gazu ziemnego oraz ropy naftowej i produktów ropopochodnych i energetycznych,
Usługi serwisów społecznościowych online, Usługi tworzenia sieci kontaktów społecznych online za pomocą
aplikacji mobilnych do pobrania, Udzielanie informacji
w postaci baz danych obejmujących informacje w dziedzinie tworzenia sieci kontaktów społecznych online,
Usługi w zakresie identyfikacji użytkowników, Usługi w zakresie weryfikacji użytkowników.
542544
(220) 2022 04 28
GISE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białystok
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GisE
(210)
(731)

(531) 02.09.06, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 Urządzenia i przyrządy: fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, pomiarowe, sygnalizacyjne, nawigacyjne, naprowadzające, lokalizacyjne, do namierzania celu,
zabezpieczające, ochronne i kontrolne, Urządzenia do nagrywania, przesyłania oraz odtwarzania dźwięku lub obrazów, Urządzenia do wykrywania, śledzenia, lokalizowania,
analizy, przechwytywania i/lub rejestrowania komunikacji,
Urządzenia i przyrządy do przeciwdziałania inwigilacji, Urządzenia i przyrządy do zabezpieczenia antypodsłuchowego,
Rejestratory, systemy i zestawy do monitoringu lub inwigilacji, Programy komputerowe i aplikacje mobilne do śledzenia,
inwigilacji, prowadzenia monitoringu, zdalnej obsługi rejestratorów i systemów monitoringu lub do przeciwdziałania
inwigilacji, 37 Usługi serwisowe, naprawcze, instalacyjne,
montaż oraz konserwacja urządzeń do nagrywania, przesyłania oraz odtwarzania dźwięku lub obrazów, urządzeń
do wykrywania, śledzenia, lokalizowania, analizy, przechwytywania i/lub rejestrowania komunikacji, urządzeń i przyrządów do przeciwdziałania inwigilacji, urządzeń i przyrządów
do zabezpieczenia antypodsłuchowego, rejestratorów, systemów i zestawów do monitoringu lub inwigilacji, progra-
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mów komputerowych i aplikacji mobilnych do śledzenia,
inwigilacji, prowadzenia monitoringu, zdalnej obsługi rejestratorów i systemów monitoringu lub do przeciwdziałania
inwigilacji, 45 Usługi w zakresie bezpieczeństwa, w szczególności przeprowadzanie badań antypodsłuchowych, badań
izolacyjności akustycznej pomieszczeń i audytów bezpieczeństwa, Usługi w zakresie bezpieczeństwa, w szczególności w zakresie przeciwdziałania obserwacji, monitoringowi,
śledzeniu, inwigilacji i podsłuchowi osób i firm, Analiza, weryfikacja i kontrola systemów bezpieczeństwa i monitoringu.
542630
(220) 2022 04 29
SGI NOVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ŁOPUSZAŃSKA 47
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 27.07.01, 29.01.12
(510), (511) 35 Zarządzanie działalnością gospodarczą,
administrowanie działalnością gospodarczą, 36 Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, zarządzanie nieruchomościami, udzielanie kredytów, inwestycje finansowe,
37 Usługi budowlane, wznoszenie budynków i innych
konstrukcji, rozbiórka budynków, konstrukcja budynków,
burzenie konstrukcji.
542631
(220) 2022 04 29
SGI NOVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Ł47

(210)
(731)

(531) 27.07.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 Zarządzanie działalnością gospodarczą,
administrowanie działalnością gospodarczą, 36 Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, zarządzanie nieruchomościami, udzielanie kredytów, inwestycje finansowe,
37 Usługi budowlane, wznoszenie budynków i innych
konstrukcji, rozbiórka budynków, konstrukcja budynków,
burzenie konstrukcji.
542637
(220) 2022 04 29
HASCO TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) DAPADIA
(510), (511) 5 Produkty farmaceutyczne, Wyroby medyczne do celów leczniczych w postaci tabletek, kapsułek,
pastylek, drażetek, płynów, syropów, proszków, Leki, Suplementy diety, Substancje dietetyczne do celów leczniczych, Preparaty do celów medycznych, Preparaty farmaceutyczne stosowane w leczeniu ludzi, Preparaty farmaceutyczne stosowane w leczeniu cukrzycy, Preparaty
medyczne w leczeniu zaburzeń metabolicznych, Prepara(210)
(731)
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ty farmaceutyczne w postaci tabletek, kapsułek, drażetek,
tabletek powlekanych, Leki dla ludzi, Pastylki do celów
farmaceutycznych, Pigułki do celów farmaceutycznych,
Kapsułki do celów farmaceutycznych, Tabletki do celów
farmaceutycznych, Tabletki powlekane do celów farmaceutycznych.
542638
(220) 2022 04 29
HASCO TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) DAPAZYNA
(510), (511) 5 Produkty farmaceutyczne, Wyroby medyczne do celów leczniczych w postaci tabletek, kapsułek,
pastylek, drażetek, płynów, syropów, proszków, Leki, Suplementy diety, Substancje dietetyczne do celów leczniczych, Preparaty do celów medycznych, Preparaty farmaceutyczne stosowane w leczeniu ludzi, Preparaty farmaceutyczne stosowane w leczeniu cukrzycy, Preparaty
medyczne w leczeniu zaburzeń metabolicznych, Preparaty farmaceutyczne w postaci tabletek, kapsułek, drażetek,
tabletek powlekanych, Leki dla ludzi, Pastylki do celów
farmaceutycznych, Pigułki do celów farmaceutycznych,
Kapsułki do celów farmaceutycznych, Tabletki do celów
farmaceutycznych, Tabletki powlekane do celów farmaceutycznych.
(210)
(731)

542639
(220) 2022 04 29
HASCO TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) EMPADIA
(510), (511) 5 Produkty farmaceutyczne, Wyroby medyczne do celów leczniczych w postaci tabletek, kapsułek,
pastylek, drażetek, płynów, syropów, proszków, Leki, Suplementy diety, Substancje dietetyczne do celów leczniczych, Preparaty do celów medycznych, Preparaty farmaceutyczne stosowane w leczeniu ludzi, Preparaty farmaceutyczne stosowane w leczeniu cukrzycy, Preparaty
medyczne w leczeniu zaburzeń metabolicznych, Preparaty farmaceutyczne w postaci tabletek, kapsułek, drażetek,
tabletek powlekanych, Leki dla ludzi, Pastylki do celów
farmaceutycznych, Pigułki do celów farmaceutycznych,
Kapsułki do celów farmaceutycznych, Tabletki do celów
farmaceutycznych, Tabletki powlekane do celów farmaceutycznych.
(210)
(731)

542640
(220) 2022 04 29
HASCO TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) EMPOZYNA
(510), (511) 5 Produkty farmaceutyczne, Wyroby medyczne
do celów leczniczych w postaci tabletek, kapsułek, pastylek,
drażetek, płynów, syropów, proszków, Leki, Suplementy diety, Substancje dietetyczne do celów leczniczych, Preparaty
do celów medycznych, Preparaty farmaceutyczne stosowane w leczeniu ludzi, Preparaty farmaceutyczne stosowane
w leczeniu cukrzycy, Preparaty medyczne w leczeniu zaburzeń metabolicznych, Preparaty farmaceutyczne w postaci
tabletek, kapsułek, drażetek, tabletek powlekanych, Leki dla
ludzi, Pastylki do celów farmaceutycznych, Pigułki do celów
(210)
(731)
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farmaceutycznych, Kapsułki do celów farmaceutycznych,
Tabletki do celów farmaceutycznych, Tabletki powlekane
do celów farmaceutycznych.
542641
(220) 2022 04 29
HASCO TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) LINAPTYNA
(510), (511) 5 Produkty farmaceutyczne, Wyroby medyczne do celów leczniczych w postaci tabletek, kapsułek,
pastylek, drażetek, płynów, syropów, proszków, Leki, Suplementy diety, Substancje dietetyczne do celów leczniczych, Preparaty do celów medycznych, Preparaty farmaceutyczne stosowane w leczeniu ludzi, Preparaty farmaceutyczne stosowane w leczeniu cukrzycy, Preparaty
medyczne w leczeniu zaburzeń metabolicznych, Preparaty farmaceutyczne w postaci tabletek, kapsułek, drażetek,
tabletek powlekanych, Leki dla ludzi, Pastylki do celów
farmaceutycznych, Pigułki do celów farmaceutycznych,
Kapsułki do celów farmaceutycznych, Tabletki do celów
farmaceutycznych, Tabletki powlekane do celów farmaceutycznych.
(210)
(731)

542643
(220) 2022 04 29
HASCO TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) SITYNA
(510), (511) 5 Produkty farmaceutyczne, Wyroby medyczne
do celów leczniczych w postaci tabletek, kapsułek, pastylek,
drażetek, płynów, syropów, proszków, Leki, Suplementy diety, Substancje dietetyczne do celów leczniczych, Preparaty
do celów medycznych, Preparaty farmaceutyczne stosowane w leczeniu ludzi, Preparaty farmaceutyczne stosowane
w leczeniu cukrzycy, Preparaty medyczne w leczeniu zaburzeń metabolicznych, Preparaty farmaceutyczne w postaci
tabletek, kapsułek, drażetek, tabletek powlekanych, Leki dla
ludzi, Pastylki do celów farmaceutycznych, Pigułki do celów
farmaceutycznych, Kapsułki do celów farmaceutycznych,
Tabletki do celów farmaceutycznych, Tabletki powlekane
do celów farmaceutycznych.
(210)
(731)

542644
(220) 2022 04 29
HASCO TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) SIPTYNA
(510), (511) 5 Produkty farmaceutyczne, Wyroby medyczne
do celów leczniczych w postaci tabletek, kapsułek, pastylek,
drażetek, płynów, syropów, proszków, Leki, Suplementy diety, Substancje dietetyczne do celów leczniczych, Preparaty
do celów medycznych, Preparaty farmaceutyczne stosowane w leczeniu ludzi, Preparaty farmaceutyczne stosowane
w leczeniu cukrzycy, Preparaty medyczne w leczeniu zaburzeń metabolicznych, Preparaty farmaceutyczne w postaci
tabletek, kapsułek, drażetek, tabletek powlekanych, Leki dla
ludzi, Pastylki do celów farmaceutycznych, Pigułki do celów
farmaceutycznych, Kapsułki do celów farmaceutycznych,
Tabletki do celów farmaceutycznych, Tabletki powlekane
do celów farmaceutycznych.
(210)
(731)
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542646
(220) 2022 04 29
HASCO TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) LITYD
(510), (511) 5 Produkty farmaceutyczne, Wyroby medyczne
do celów leczniczych w postaci tabletek, kapsułek, pastylek,
drażetek, płynów, syropów, proszków, Leki, Suplementy diety, Substancje dietetyczne do celów leczniczych, Preparaty
do celów medycznych, Preparaty farmaceutyczne stosowane w leczeniu ludzi, Preparaty farmaceutyczne stosowane
w leczeniu cukrzycy, Preparaty medyczne w leczeniu zaburzeń metabolicznych, Preparaty farmaceutyczne w postaci
tabletek, kapsułek, drażetek, tabletek powlekanych, Leki dla
ludzi, Pastylki do celów farmaceutycznych, Pigułki do celów
farmaceutycznych, Kapsułki do celów farmaceutycznych,
Tabletki do celów farmaceutycznych, Tabletki powlekane
do celów farmaceutycznych.
(210)
(731)

542647
(220) 2022 04 29
HASCO TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) LIRATYD
(510), (511) 5 Produkty farmaceutyczne, Wyroby medyczne
do celów leczniczych w postaci tabletek, kapsułek, pastylek,
drażetek, płynów, syropów, proszków, Leki, Suplementy diety, Substancje dietetyczne do celów leczniczych, Preparaty
do celów medycznych, Preparaty farmaceutyczne stosowane w leczeniu ludzi, Preparaty farmaceutyczne stosowane
w leczeniu cukrzycy, Preparaty medyczne w leczeniu zaburzeń metabolicznych, Preparaty farmaceutyczne w postaci
tabletek, kapsułek, drażetek, tabletek powlekanych, Leki dla
ludzi, Pastylki do celów farmaceutycznych, Pigułki do celów
farmaceutycznych, Kapsułki do celów farmaceutycznych,
Tabletki do celów farmaceutycznych, Tabletki powlekane
do celów farmaceutycznych.
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(540) LIRADIA
(510), (511) 5 Produkty farmaceutyczne, Wyroby medyczne
do celów leczniczych w postaci tabletek, kapsułek, pastylek,
drażetek, płynów, syropów, proszków, Leki, Suplementy diety, Substancje dietetyczne do celów leczniczych, Preparaty
do celów medycznych, Preparaty farmaceutyczne stosowane w leczeniu ludzi, Preparaty farmaceutyczne stosowane
w leczeniu cukrzycy, Preparaty medyczne w leczeniu zaburzeń metabolicznych, Preparaty farmaceutyczne w postaci
tabletek, kapsułek, drażetek, tabletek powlekanych, Leki dla
ludzi, Pastylki do celów farmaceutycznych, Pigułki do celów
farmaceutycznych, Kapsułki do celów farmaceutycznych,
Tabletki do celów farmaceutycznych, Tabletki powlekane
do celów farmaceutycznych.
(210)
(731)
(540)
(540)

542667
(220) 2022 05 02
TYBURCZY LESZEK, Szczecin
(znak słowno-graficzny)
ELDACH

(210)
(731)

542650
(220) 2022 04 29
HASCO TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) LIRASCO
(510), (511) 5 Produkty farmaceutyczne, Wyroby medyczne
do celów leczniczych w postaci tabletek, kapsułek, pastylek,
drażetek, płynów, syropów, proszków, Leki, Suplementy diety, Substancje dietetyczne do celów leczniczych, Preparaty
do celów medycznych, Preparaty farmaceutyczne stosowane w leczeniu ludzi, Preparaty farmaceutyczne stosowane
w leczeniu cukrzycy, Preparaty medyczne w leczeniu zaburzeń metabolicznych, Preparaty farmaceutyczne w postaci
tabletek, kapsułek, drażetek, tabletek powlekanych, Leki dla
ludzi, Pastylki do celów farmaceutycznych, Pigułki do celów
farmaceutycznych, Kapsułki do celów farmaceutycznych,
Tabletki do celów farmaceutycznych, Tabletki powlekane
do celów farmaceutycznych.
(210)
(731)

542651
(220) 2022 04 29
HASCO TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Wrocław
(540) (znak słowny)
(210)
(731)

(531) 18.01.23, 27.05.05
(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
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) 542715
(220) 2022 05 04
(731) KOZAK SERGII, Marki
(540) (znak słowny)
(540) SERGO
(510), (511) 20 Elementy meblowe, Meble kuchenne.
542717
(220) 2022 05 05
MPPK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ZOOKAZJE

(210)
(731)

(531)

03.01.06, 03.01.08, 03.01.20, 03.01.24, 03.01.26, 26.01.04,
26.01.15, 27.05.01, 27.05.17, 29.01.13
(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 domo-
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wych, 35 Usługi reklamowe, promocyjne i public relations,
Usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe, Usługi reklamowe i promocyjne oraz dotyczące ich konsultacje, 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)
(540)
(540)

542805
(220) 2022 05 09
TRANSGAZ SPÓŁKA AKCYJNA, Zalesie
(znak słowno-graficzny)
25 lat Transgaz S.A.

(531) 29.01.12, 27.05.05, 27.05.17, 26.11.10, 27.07.01
(510), (511) 39 Przeładunek gazu.
(210)
(731)
(540)
(540)

542806
(220) 2022 05 09
TRANSGAZ SPÓŁKA AKCYJNA, Zalesie
(znak słowno-graficzny)
Transgaz S.A.

(531) 29.01.12, 27.05.05, 27.05.17, 26.11.10
(510), (511) 39 Przeładunek gazu.
542855
(220) 2022 05 10
BEST BRANDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GRILLVALLEY

(210)
(731)

(531) 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 30 Sól, przyprawy i dodatki smakowe, Pikantne
sosy, czatnej i pasty, Sosy, Dressingi jako sosy sałatkowe, Ketchup, Musztarda.
(210) 542858
(220) 2022 05 09
(731) ZALIBOWSKA EWELINA MARIA, Krościenko Wyżne
(540) (znak słowny)
(540) LIBOSKA
(510), (511) 14 Agaty, Akcesoria do wyrobu biżuterii, Amulety [biżuteria], Bębenki do sprężynki naciągowej [zegarmistrzostwo], Biżuteria do kapeluszy, Biżuteria do obuwia, Biżuteria i wyroby jubilerskie, Biżuteria z emalii komórkowej,
Biżuteria z kości słoniowej, Biżuteria ze szkła sztrasowego,

25

Bransoletki [biżuteria], Bransoletki z tkaniny haftowanej
[biżuteria], Breloczki do kluczy [kółka do kluczy z ozdobami
lub dekoracyjnymi zawieszkami], Broszki [biżuteria], Budziki,
Chowane breloki do kluczy, Chronografy, Czasomierze
[zegarki] Diamenty, Dzieła sztuki z metali szlachetnych, Gagat, nieprzetworzony lub półprzetworzony, Iryd, Kaboszony
Kamienie jubilerskie, Kamienie półszlachetne, Kasetki na biżuterię [szkatułki], Kasety do prezentacji wyrobów jubilerskich, Kolczyki, Koperty do zegarków, Koraliki do wyrobu
biżuterii, Kotwiczki [zegarmistrzostwo], Kółka na klucze
z metali szlachetnych, Krucyfiksy jako biżuteria, Krucyfiksy
z metali szlachetnych, inne niż biżuteria, Łańcuszki [biżuteria], Łańcuszki do zegarków, Mechanizmy do zegarów i zegarków, Medale, Medaliony [biżuteria], Metale szlachetne,
nieprzetworzone lub półprzetworzone, Misbaha [sznury
modlitewne], Monety, Naszyjniki [biżuteria], Naszywki z metali szlachetnych do odzieży, Nici z metali szlachetnych [biżuteria], Nici ze srebra (biżuteria), Obudowy zegarów, Odznaki z metali szlachetnych, Osm, Ozdoby z gagatu, Ozdoby
z żółtego bursztynu, Pallad, Paski do zegarków, Perły [biżuteria], Perły z ambroidu [prasowana żywica], Perydot, Pierścionki [biżuteria], Platyna [metal], Popiersia z metali szlachetnych, Posążki z metali szlachetnych, Przyrządy do mierzenia czasu, Puchary pamiątkowe wykonane z metali szlachetnych, Puchary z metali szlachetnych, Pudełka do eksponowania zegarków, Pudełka z metali szlachetnych, Rod, Różańce, Ruten, Spinel [kamienie szlachetne], Spinki do mankietów, Sprężyny do zegarków, Srebrne nici [biżuteria], Srebro, nieprzetworzone lub kute, Stopery, Stopy metali szlachetnych, Szkiełka do zegarków, Szpilki [biżuteria], Szpilki
biżuteryjne do kapeluszy, Szpilki do krawatów, Szpilki
ozdobne, Sztabki metali szlachetnych, Tarcze [zegarmistrzostwo], Wahadła (wytwarzanie zegarów i zegarków), Wskazówki do zegarów, Wskazówki zegarowe, Zapięcia do biżuterii, Zawieszki [biżuteria], Zawieszki do kółek na klucze, Zegarki, Zegary atomowe, Zegary i zegarki elektryczne, Zegary
słoneczne, Zegary sterujące [zegary wzorcowe], Złote nici
[biżuteria], Złoto, nieprzetworzone lub kute, Zwijane etui
na biżuterię Żetony miedziane, 18 Aktówki, Bagaż, Baty, bicze, Błona z jelit zwierzęcych, Chlebaki, Chomąta dla koni,
Czapraki pod siodła końskie, Czekany, Derki na konie, Druty
parasoli przeciwsłonecznych i przeciwdeszczowych, Dyscyplina dziewięciorzemienna [bicz], Etui na karty [portfele],
Etui na karty kredytowe (portfele), Etui na klucze, Etykiety
naszywane ze skóry do ubrań, Etykiety samoprzylepne
ze skóry do toreb, Etykiety skórzane, Futro, Gumowe części
do strzemion, Imitacje skóry, Kagańce, Kije trekkingowe,
Kapy na oczy dla koni [uprząż], Koperty ze skóry do pakowania, Kosmetyczki (bez wyposażenia), Kosmetyczki bez
wyposażenia, Kółka do parasoli, Krupony [części skór], Kufry
bagażowe, Laski do parasoli, Laski, kijki marszowe i trekkingowe, Lasko-krzesełka, Materiał skórzany, Moleskin [imitacja
skóry], Myśliwskie worki [akcesoria do polowań], Nagłówki
uprzęży, Nakolanniki dla koni, Nosidełka [plecaki] do noszenia niemowląt, Nosidełka dla niemowląt do noszenia na ciele, Obroże dla zwierząt, Okładziny do mebli ze skóry, Okrycia
dla zwierząt, Organizery do walizek, Organizery podróżne
przystosowane do bagażu, Osprzęt do uprzęży, Parasole,
Paski do ekwipunku wojskowego, Paski pod brodę skórzane, Paski skórzane [inne niż odzież], Plecaki, Podkowy końskie, Podróżne torby na ubranie, Pojemniki na wizytówki,
Pokrowce na parasole, Pokrowce skórzane na sprężyny,
Portmonetki z siatki oczkowej, Postronki do uprzęży, Przeciwsłoneczne parasole, Przywieszki do bagażu, Pudełka z fibry, Pudełka ze skóry lub ze skóry wtórnej, Pudła skórzane
na kapelusze, Pusła, puśliska, Ramki do torebek [części konstrukcyjne torebek], Randsels [japońskie tornistry szkolne],
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Rączki do parasoli, Rączki walizek, Rzemienie, Rzemienie
[rymarstwo], Rzemyki do łyżew, Sakwy, Siodła do jazdy konnej, Skóra kozia, Skóra kozia inna niż do czyszczenia, Skóra
surowa lub półprzetworzona, Skóra wegańska, Skóra wtórna, Skóry bydlęce, Skórzane pasy na ramię, Skórzane smycze, Strzemiona, Szelki do prowadzenia dzieci, Szkielety
do parasoli przeciwdeszczowych lub przeciwsłonecznych,
Sznurkowe siatki na zakupy, Sznurówki skórzane, Teczki
konferencyjne, Teczki na nuty, Tefilin [filakterie], Terlica
[szkielet siodła], Torby, Torby alpinistyczne, Torby gimnastyczne, Torby na narzędzia, puste, Torby na zakupy na kółkach, Torby na zakupy wielokrotnego użytku, Torby plażowe, Torby szkolne [z paskiem na ramię], Torby turystyczne,
Torebki, Tręzla (uzda), Uchwyty do noszenia toreb z zakupami, Uchwyty lasek spacerowych, Uprzęże, Uzdy [uprząż],
Walizki, Walizki z kółkami, Walizki z napędem elektrycznym,
Wędzidła dla zwierząt [uprząż], Worki na obrok, Wykończenia i dekoracje ze skóry do mebli, Wyprawione skóry, Wyroby rymarskie, Zapięcia do siodeł, Zawory, wentyle ze skóry,
Zestawy podróżne [wyroby skórzane], 25 Alby, Antypoślizgowe akcesoria do obuwia, Bandany na szyję, Berety, Bielizna osobista, Bielizna wchłaniająca pot, Biustonosze, Biustonosze samonośne, Boa na szyję, Body [bielizna], Bokserki,
Botki, Bryczesy, Buty narciarskie, Buty sportowe, Buty sznurowane, Buty za kostkę, Cholewki do obuwia, Chustki
na głowę, Ciepłe rękawiczki do urządzeń z ekranem dotykowym, Cylindry [kapelusze], Czapki [nakrycia głowy], Czepki
kąpielowe, Czepki pod prysznic, Czubki do butów, Daszki
[nakrycia głowy], Daszki do czapek, Długie luźne stroje,
Dzianina [odzież], Espadryle, Etole [futra], Fartuchy [odzież],
Fulary [ozdobne krawaty], Futra [odzież], Gabardyna
[odzież], Garnitury, Getry [ochraniacze] zakładane na buty,
Gorsety, Gorsety [bielizna damska], Gorsy koszul, Halki [bielizna], Halki, półhalki, Kalosze [wkładane na obuwie], Kamizelki, Kamizelki dla rybaków, Kapelusze papierowe [odzież],
Kaptury [odzież], Karz/ki koszul, Kąpielówki, Kieszenie
do odzieży, Kimona, Kimona do karate, Kołnierzyki przypinane, Kombinezony, Kombinezony [odzież], Kombinezony
piankowe dla narciarzy wodnych, Korki do butów piłkarskich, Kostiumy kąpielowe, Koszule, Koszule z krótkimi rękawami, Koszulki typu rashguard do sportów wodnych, chroniące przed promieniowaniem UV, Koszulki z krótkim rękawem, Krawaty, Krótkie haleczki na ramiączkach, Kurtki, Kurtki [odzież], Kurtki z kapturem chroniące przed zimnem
i wiatrem, Kwefy, podwiki, Legginsy, Liberie, Majtki, Majtki
damskie, Majtki dziecięce [odzież], Manipularze [liturgia],
Mankiety, Mantyle, Maseczki na twarz (odzież), nie do celów medycznych lub sanitarnych, Maski na oczy do spania, Mitry [nakrycia głowy], Mufki [odzież], Mundury, Mycki, piuski, Nakrycia głowy, Napiętki do obuwia, Narzutki
na ramiona, Nauszniki [odzież], Obuwie, Obuwie gimnastyczne, Obuwie piłkarskie, Obuwie plażowe, Obuwie wykonane z drewna, Ochraniacze przeciwśnieżne, Ocieplacze, Odzież, Odzież dla kierowców samochodowych,
Odzież dla rowerzystów, Odzież gimnastyczna, Odzież
gotowa, Odzież haftowana, Odzież papierowa, Odzież
sportowa zawierająca czujniki cyfrowe, Odzież z diodami
elektroluminescencyjnymi LED, Odzież z imitacji skóry,
Odzież z lateksu, Odzież zawierająca substancje odchudzające, Odzież ze skóry, Ogrzewacze stóp, nieelektryczne, Okrycia wierzchnie [odzież], Okucia metalowe do obuwia, Opaski na głowę, Ornaty, Osłonki na obcasy, Palta,
Pantofle domowe, Pantofle kąpielowe, Paski [odzież], Pasy
do obuwia łączące podeszwę z cholewką [obuwie pasowe], Pasy do przechowywania pieniędzy [odzież], Pasy elastyczne wyszczuplające [bielizna], Pelerynki, Peleryny fryzjerskie, Pelisy, Piety do pończoch, Pikowane kurtki [odzież],
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Piżamy, Płaszcze kąpielowe, Podeszwy butów, Podkoszulki
bez rękawów, Podkoszulki sportowe, Podszewki gotowe
[część garderoby], Podwiązki, Podwiązki do skarpetek,
Poncza, Pończochy, Pończochy wchłaniające pot, Poszetki, Potniki, Pulowery, Rajstopy, Rękawice narciarskie, Rękawiczki, Rękawiczki dla rowerzystów, Rękawic/ki samochodowe, Rękawiczki z jednym palcem, Sandały, Sandały kąpielowe, Sari, Sarongi, Skarpetki, Skarpetki wchłaniające
pot, Spódnice, Spódnico-spodenki, Stroje do judo, Stroje
na maskaradę, Stroje plażowe, Stroje przeciwdeszczowe,
Sukienka na szelkach do noszenia na bluzkę, Swetry, Szale,
Szaliki, Szaliki rurkowe (kominy) na szyję, Szarfy [do ubrania], Szkielety kapeluszy, Szlafroki, Śliniaki niepapierowe,
Śliniaki, z rękawami, nie z papieru, Taśmy do spodni pod
stopy, Togi, Trykoty [ubrania], Turbany, Walonki [buty filcowe], Woalki, welony [odzież], Wyprawki dziecięce [odzież],
Wyroby pończosznicze.
(210)
(731)
(540)
(540)

542927
(220) 2022 05 11
SUPERDROB SPÓŁKA AKCYJNA, Karczew
(znak słowno-graficzny)
PRZEPIS na SIELSKIE ŻYCIE

(531) 03.07.03, 05.07.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 29 Mięso i wyroby mięsne, Mięso konserwowane, Mięso mrożone, Mięso świeże, Paczkowane mięso, Drób,
nieżywy, Ekstrakty drobiowe, Głęboko mrożony drób, Gotowe posiłki gotowane składające się całkowicie lub głównie
z drobiu, Gotowe posiłki z drobiu [drób jako główny składnik], Mrożone posiłki składające się głównie z drobiu, Mrożony drób, Świeży drób, Przekąski na bazie mięsa, Cielęcina,
Chorizo [kiełbasa hiszpańska], Dziczyzna, Flaki, Galarety mięsne, Hamburgery, Kiełbasa pepperoni, Kiełbaski do hot dogów, Kiełbaski konserwowane, Kiełbaski w cieście, Kiełbaski
wieprzowe, Kiełbasy, Konserwy mięsne, Ekstrakty mięsne,
Golonka, Kaszanka, Mortadela, Pasty mięsne (w tym pasztety, smalec), Salami, Szynka surowa podsuszana [prosciutto],
Szynka, Kiełbaski wegetariańskie, Krokiety, Jaja, Koncentraty
rosołowe, Koncentraty zup, Mięso solone, Smalec, Tłuszcze
jadalne, Wątroba, Pasztet z wątróbki, Wędliny, Wieprzowina,
Patyczki mięsne, 35 Prezentowanie produktów w mediach
dla celów sprzedaży detalicznej, Skomputeryzowana promocja działalności gospodarczej, Marketing ukierunkowany, Handlowe informacje i porady udzielane konsumentom
w wyborze towarów i usług, Pokazy towarów, Zapewnianie
platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, Wystawy w celach handlowych lub reklamowych, Publikowanie tekstów sponsorowanych.
(210) 542949
(220) 2022 05 11
(731) GRISI HNOS, S.A. DE C.V, Amores, MX
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) GRISI

(531) 26.01.06, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 3 Mydła w płynie i w postaci stałej, szampony
do włosów, odżywki do włosów, żele do włosów, kremy
do twarzy i ciała, żele do ciała, wyroby perfumeryjne, olejki
eteryczne, kosmetyki, balsamy do włosów, pasty do zębów.
(210) 542958
(220) 2022 05 11
(731) GRISI HNOS, S.A. DE C.V, Amores, MX
(540) (znak słowny)
(540) GRISI
(510), (511) 3 Mydła w płynie i w postaci stałej, szampony
do włosów, odżywki do włosów, żele do włosów, kremy
do twarzy i ciała, żele do ciała, wyroby perfumeryjne, olejki
eteryczne, kosmetyki, balsamy do włosów, pasty do zębów.
542964
(220) 2022 05 11
NATURIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tarnów
(540) (znak słowny)
(540) NATURIA
(510), (511) 29 Kapusta kwaszona, Kapusta przetworzona,
Mrożona kapusta pekińska, Przetworzona kapusta brukselska, Choucroute garnie [kapusta kiszona garnirowana], Soki
roślinne do gotowania, Koncentraty soków warzywnych
do konsumpcji, Ekstrakty warzywne do gotowania [soki],
Soki owocowe do gotowania, Sok pomidorowy do gotowania, Kimchi z ogórka [oi-sobagi], Ogórki korniszony, Warzywa
mrożone, Warzywa przetworzone, Warzywa preparowane,
Warzywa marynowane, Warzywa suszone, Warzywa konserwowane, Konserwowane warzywa, Warzywa gotowane,
Krojone warzywa, Liofilizowane warzywa, Warzywa solone,
Warzywa fermentowane, Warzywa fermentowane, Sałatki
warzywne, Mieszanki warzywne, Przeciery warzywne, Proszki warzywne, Chipsy warzywne, Wywar z warzyw, Galaretki
z warzyw, Pasty warzywne, Pasztet warzywny, Burgery warzywne, Warzywa liofilizowane, Pokrojone warzywa, Owoce
przetworzone, Mrożone owoce, Suszone owoce, Gotowane
owoce, Owoce marynowane, Owoce konserwowane, Krojone owoce, Sfermentowane owoce, Pokrojone owoce, Miąższ
owoców, Skórki owocowe, Pektyna owocowa, Desery owocowe, Chipsy owocowe, Sałatki owocowe, Marmolady owocowe, Dżemy owocowe, Galaretki owocowe.
(210)
(731)

542979
(220) 2022 05 12
CORE PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) CORE DEVELOPMENT
(510), (511) 36 Usługi w zakresie nieruchomości, Usługi inwestycyjne, Finansowe zarządzanie projektami z dziedziny
nieruchomości, Usługi finansowe, monetarne i bankowe,
Doradztwo finansowe związane z inwestowaniem w infrastrukturę, Usługi udzielania pożyczek i kredytów, usługi leasingowe, Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, Usłu(210)
(731)

27

gi zarządzania majątkiem i nieruchomościami, Zarządzanie
budynkami, Wynajem budynków, Wynajem mieszkań, studio i pokoi, Wynajem powierzchni biurowej, Wynajmowanie
powierzchni w centrach handlowych, Wynajem pomieszczeń handlowych, Usługi ubezpieczeniowe, Usługi w zakresie wycen, Usługi deweloperskie mianowicie usługi przeniesienia prawa do zabudowanej nieruchomości w całości lub
w części na inną osobę, 37 Usługi budowlane, konstrukcyjne,
rozbiórkowe i wyburzeniowe, Budowa budynków, Budowa
części budynków, Montaż [instalacja] konstrukcji budynków,
Konserwacja i naprawa budynków, Sprzątanie nieruchomości, Wynajem narzędzi, instalacji i sprzętu budowlanego,
rozbiórkowego, czyszczącego i konserwacyjnego, Usługi
deweloperskie mianowicie usługi wybudowania budynku
na nieruchomości, 42 Usługi projektowania, Projektowanie
budynków, Projektowanie budowlane, Projektowanie urbanistyczne, Projektowanie wnętrz budynków, Doradztwo
w zakresie projektowania konstrukcyjnego, Usługi naukowe
i technologiczne, Testowanie, stwierdzanie autentyczności
i kontrola jakości, Badania dotyczące budynków, Usługi w zakresie technologii informacyjnych.
543055
(220) 2022 05 16
PLANT MICROBIOTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Płouszowice-Kolonia
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) agro biotics
(210)
(731)

(531) 29.01.11, 27.05.01, 27.05.12, 05.03.13, 05.03.14
(510), (511) 1 Środki chemiczne dla rolnictwa, Produkty
chemiczne dla rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, Odżywki
dla roślin, Mieszanki regulujące wzrost roślin, Biostymulatory
roślin, Środki wzmacniające dla roślin, Preparaty odżywcze
dla roślin, Naturalne i syntetyczne czynniki wspomagające
wzrost roślin, Preparaty chemiczne do zapobiegania patogennym infekcjom u roślin, Chemikalia do stosowania w zapobieganiu szkód ekologicznych u roślin, Środki powierzchniowo czynne do użytku w rolnictwie, przemyśle, leśnictwie,
Zaprawy do nasion, Mikroorganizmy do stymulacji wzrostu
roślin, Mikroorganizmy do degradacji toksyn [inne niż do celów medycznych], Żywe mikroorganizmy, inne niż do użytku
medycznego lub celów weterynaryjnych, Organizmy mikrobiotyczne, inne niż do użytku medycznego, 5 Pestycydy,
Pestycydy rolnicze, Środki chemiczne dla leśnictwa [herbicydy],
Środki chemiczne dla leśnictwa [fungicydy], Insektycydy,
Środki do zwalczania mikrobów, Preparaty do niszczenia
i odstraszania robactwa, 41 Nauczanie, Kształcenie, Szkolenia, Organizowanie i prowadzenie kongresów, konferencji,
sympozjów, warsztatów, seminariów, szkoleń, imprez, spotkań i zjazdów, Działalność kulturalna i oświatowa, Dostarczanie informacji edukacyjnych, Propagowanie wyników badań naukowych poprzez organizowanie zebrań naukowych,
konferencji, zjazdów, sympozjów, wykładów i odczytów
naukowych, Przygotowywanie i organizowanie cyklicznych
zjazdów, spotkań, imprez masowych, publikowanie książek
i innych publikacji, Publikowanie elektroniczne on-line, Doradztwo zawodowe [edukacja], Fotoreportaże, Komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji, Komputerowe
przygotowanie materiałów do publikacji elektronicznej,
Informacja o powyższych usługach, 42 Badania naukowe,
Badania naukowe i przemysłowe, Badania laboratoryjne,
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Badania mikrobiologiczne, biotechnologiczne, biologiczne, Doradztwo naukowe, Sporządzanie raportów naukowych, Udostępnianie informacji naukowych, Publikowanie
informacji naukowych, Prowadzenie badań [naukowych],
Badania i analizy naukowe, Badania naukowe wspomagane
komputerowo, Usługi świadczone przez laboratoria naukowe, Udostępnianie informacji naukowych dotyczących chemikaliów, Badania i rozwój w zakresie nauki, Prowadzenie
badań [technicznych], opracowywanie badań technicznych,
projektowanie techniczne i doradztwo, Przeprowadzanie
badań jakościowych, Badania w dziedzinie insektycydów, Badania dotyczące hodowli roślin, Badania biotechnologiczne
w zakresie rolnictwa, Usługi badawczo-rozwojowe związane
z nawozami.
543060
(220) 2022 05 16
BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SHECARE LABORATORIES
(210)
(731)

(531) 29.01.15, 27.05.01, 27.05.10
(510), (511) 3 Kosmetyki, kosmetyki pielęgnacyjne.
(210)
(731)
(540)
(540)

(531)

543077
(220) 2022 05 17
MITRUK ERYK, Stargard
(znak słowno-graficzny)
M MITRUK

29.01.12, 03.07.17, 24.01.05, 27.05.01, 26.11.02, 26.11.05,
01.01.01, 01.01.05, 01.01.10
(510), (511) 44 Męskie salony fryzjerskie, Salony fryzjerskie,
Usługi fryzjerskie, Fryzjerstwo męskie, Fryzjerstwo, Salony
fryzjerskie, Usługi salonów fryzjerskich, Usługi salonu fryzjerskiego dla mężczyzn, Usługi salonu fryzjerskiego dla dzieci,
Usługi salonów fryzjersko-kosmetycznych, Usługi salonów
fryzjerskich dla kobiet, Usługi salonów fryzjerskich dla służb
wojskowych, Usługi męskich salonów fryzjerskich, Doradztwo dotyczące kosmetyków, Doradztwo dotyczące urody,
Doradztwo świadczone za pośrednictwem Internetu w dziedzinie pielęgnacji ciała i urody, Doradztwo w dziedzinie pielęgnacji ciała i urody, Doradztwo w zakresie urody, Higiena
i pielęgnacja urody, Konsultacje dotyczące kosmetyków,
Kuracje do włosów, Nakładanie produktów kosmetycznych
na twarz, Mycie włosów szamponem, Odbudowa włosów,
Ścinanie włosów, Stylizacja, układanie włosów, Udzielanie
informacji o urodzie, Udzielanie informacji w dziedzinie
stylizacji włosów, Usługi doradcze dotyczące kosmetyków,
Usługi doradztwa w zakresie pielęgnacji włosów, Usługi far-
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bowania włosów, Usługi farbowania brwi, Usługi farbowania
rzęs, Usługi lecznicze związane z odrastaniem włosów, Usługi nitkowania brwi, Usługi obcinania włosów, Usługi usuwania woskowiny z uszu, Usługi w zakresie pielęgnacji włosów,
Usługi w zakresie pielęgnacji twarzy, Usługi w zakresie pielęgnacji skóry głowy, Usługi w zakresie porad kosmetycznych,
Usługi w zakresie usuwania włosów, Usługi zabiegów kosmetycznych na twarz i ciało, Usługi zabiegów pielęgnacji twarzy, Zabiegi kosmetyczne dla włosów, Zabiegi kosmetyczne
dla twarzy, Wynajem sprzętu do higieny i pielęgnacji urody
u ludzi, Analiza kosmetyczna, Depilacja woskiem, Dopinanie
włosów [przedłużanie, zagęszczanie], Elektroliza do celów
kosmetycznych, Elektroliza kosmetyczna, Analiza kolorów
[usługi kosmetyczne], Gabinety pielęgnacji skóry, Manicure,
Manicure (Usługi -), Nakładanie produktów kosmetycznych
na ciało, Pielęgnacja stóp, Pielęgnacja urody, Pielęgnacja
urody dla ludzi, Salony piękności, Świadczenie usług przez
salony piękności, Udzielanie informacji związanych z usługami salonów piękności, Usługi charakteryzatorów, Usługi
doradcze dotyczące pielęgnacji urody, Usługi doradcze dotyczące urody, Usługi doradcze związane z pielęgnacją skóry,
Usługi doradztwa dotyczącego makijażu i nakładania makijażu, Usługi doradztwa online w zakresie makijażu, Usługi doradztwa w zakresie makijażu, Usługi koloryzacji brwi, Usługi
koloryzacji rzęs, Usługi konsultacyjne dotyczące pielęgnacji
urody, Usługi kosmetyczne, Usługi kosmetyczne w zakresie
wykonywania makijażu, Usługi kosmetycznej pielęgnacji ciała, Usługi kręcenia włosów, Usługi kształtowania brwi, Usługi
laserowego usuwania owłosienia, Usługi manicure i pedicure, Usługi manicure świadczone podczas wizyt domowych,
Usługi pedicure, Usługi pielęgnacji urody, Usługi pielęgnacji
paznokci, Usługi pielęgnacji paznokci rąk, Usługi pielęgnacji
stóp, Usługi pielęgnacji urody, w szczególności w zakresie
rzęs, Usługi podkręcania rzęs, Usługi prostowania włosów,
Usługi przedłużania włosów, Usługi przedłużania rzęs, Usługi salonów piękności, Usługi salonów pielęgnacji paznokci,
Usługi trwałego podkręcania rzęs, Usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody, Usługi w zakresie makijażu, Usługi
w zakresie makijażu permanentnego, Usługi w zakresie mikropigmentacji, Usługi w zakresie pielęgnacji skóry, Usługi
w zakresie trwałego usuwania i redukcji owłosienia, Usługi
w zakresie zabiegów upiększających, Usługi woskowania
ciała ludzkiego, Usługi woskowania ciała w celu usuwania
włosów u ludzi, Zabiegi depilacyjne, Zabiegi higieniczne dla
ludzi, Zabiegi kosmetyczne, Zabiegi kosmetyczne dla ciała,
Zabiegi kosmetyczne na ciało, twarz i włosy, Zabiegi pielęgnacji urody.
(210)
(731)
(540)
(540)

543094
(220) 2022 05 16
INSTYTUT TECHNIKI GÓRNICZEJ KOMAG, Gliwice
(znak słowno-graficzny)
K KOMAG

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.08, 05.03.13
(510), (511) 42 Usługi w zakresie realizacji prac badawczo-rozwojowych, usługi w zakresie opracowywania dokumentacji technicznej, usługi i doradztwo w zakresie ochrony
środowiska, w tym badania morfologiczne odpadów, monitoring stanu zapylenia powietrza, wykonywanie pomiarów
środowiskowych hałasu i drgań mechanicznych, oraz emisji
i imisji zanieczyszczeń, usługi w zakresie nadzoru ekologicznego nad inwestycjami, usługi w zakresie certyfikacji wyro-
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bów, usługi w zakresie wykonywania badań technicznych,
usługi w zakresie wykonywania analiz chemicznych, usługi
w zakresie wykonywania ekspertyz dotyczących maszyn
i urządzeń oraz systemów i procesów technologicznych,
usługi w zakresie nadzoru konstruktorskiego, usługi w zakresie modelowania komputerowego, usługi w zakresie
projektowania układów sterowania i monitoringu maszyn
i urządzeń przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii,
zwłaszcza z dziedziny mechatroniki, usługi w zakresie projektowania systemów komputerowych, usługi w zakresie projektowania oprogramowania komputerowego.
(210)
(731)
(540)
(540)

543097
(220) 2022 05 16
INSTYTUT TECHNIKI GÓRNICZEJ KOMAG, Gliwice
(znak słowno-graficzny)
K KOMAG

(531) 29.01.12, 05.03.13, 27.05.01, 27.05.08
(510), (511) 42 Usługi w zakresie realizacji prac badawczo-rozwojowych, usługi w zakresie opracowywania dokumentacji technicznej, usługi i doradztwo w zakresie ochrony
środowiska, w tym badania morfologiczne odpadów, monitoring stanu zapylenia powietrza, wykonywanie pomiarów
środowiskowych hałasu i drgań mechanicznych, oraz emisji
i imisji zanieczyszczeń, usługi w zakresie nadzoru ekologicznego nad inwestycjami, usługi w zakresie certyfikacji wyrobów, usługi w zakresie wykonywania badań technicznych,
usługi w zakresie wykonywania analiz chemicznych, usługi
w zakresie wykonywania ekspertyz dotyczących maszyn
i urządzeń oraz systemów i procesów technologicznych,
usługi w zakresie nadzoru konstruktorskiego, usługi w zakresie modelowania komputerowego, usługi w zakresie
projektowania układów sterowania i monitoringu maszyn
i urządzeń przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii,
zwłaszcza z dziedziny mechatroniki, usługi w zakresie projektowania systemów komputerowych, usługi w zakresie projektowania oprogramowania komputerowego.
543114
(220) 2022 05 17
BANFF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) LIPIFIX
(510), (511) 5 Suplementy diety i preparaty dietetyczne, Nutraceutyki do stosowania jako suplementy diety, Odżywcze
suplementy diety, Preparaty nutraceutyczne dla ludzi, Preparaty nutraceutyczne do celów terapeutycznych lub medycznych, Probiotyki (suplementy), Produkty dietetyczne do celów medycznych, Suplementy dietetyczne i odżywcze, Suplementy diety, Suplementy diety dla ludzi nieprzeznaczone
do celów leczniczych, Suplementy diety dla ludzi, Suplementy diety dla ludzi i zwierząt, Suplementy diety dla osób
ze specjalnymi wymaganiami dietetycznymi, Suplementy
diety do użytku medycznego, Suplementy diety do kontroli cholesterolu, Suplementy diety do użytku dietetycznego,
Suplementy prebiotyczne, Suplementy ziołowe w płynie,
(210)
(731)
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Suplementy żywnościowe, Suplementy żywnościowe w postaci proszku, Ziołowe suplementy diety dla osób o szczególnych wymaganiach dietetycznych, Preparaty do stosowania w naturopatii, Preparaty lecznicze do pielęgnacji
zdrowia, Preparaty medyczne, Preparaty mineralne do celów
medycznych, Preparaty witaminowe i mineralne, Preparaty
z mikroelementami dla ludzi i zwierząt, Farmaceutyki i naturalne środki lecznicze, Ekstrakty roślinne do celów farmaceutycznych, Ekstrakty roślinne i ziołowe do celów leczniczych,
Ekstrakty ziołowe do celów medycznych, Eliksiry [preparaty
farmaceutyczne], Farmaceutyki stosowane w chorobach
układu krążenia, Lecznicze wyciągi ziołowe do celów medycznych, Lekarstwa, Leki dla ludzi, Leki pomocnicze [wspierające] do celów medycznych, Leki przeznaczone do leczenia chorób sercowo-naczyniowych i mózgowo-naczyniowych, Leki stosowane w chorobach układu pokarmowego,
Leki ziołowe, Mieszanki ziołowe do użytku medycznego,
Nutraceutyki do celów terapeutycznych, Preparaty medyczne do odchudzania, Preparaty farmaceutyczne dla ludzi,
Preparaty farmaceutyczne do leczenia chorób sercowo-naczyniowych, Preparaty farmaceutyczne do leczenia chorób
układu metabolicznego, Preparaty farmaceutyczne do zapobiegania zaburzeniom układu metabolicznego, Preparaty
farmaceutyczne do leczenia zaburzeń układu metabolicznego, Preparaty farmaceutyczne do leczenia zaburzeń metabolicznych, Preparaty fitoterapeutyczne do celów medycznych, Preparaty i substancje lecznicze, Preparaty medyczne
do odchudzania, Preparaty sercowo-naczyniowe, Preparaty
ziołowe do celów medycznych, Produkty farmaceutyczne
do leczenia hiperlipidemii, Produkty farmaceutyczne do leczenia hipercholesterolemii, Reduktory cholesterolu, Środki
farmaceutyczne działające na metabolizm, Suplementy ziołowe, Tabletki wspomagające odchudzanie, Wyciągi z roślin
leczniczych, Wyciągi z ziół leczniczych, Błonnik pokarmowy,
Błonnik pokarmowy do wspomagania trawienia, Dietetyczne dodatki do żywności, Dietetyczne środki spożywcze
do celów medycznych, Dietetyczne substancje przystosowane do celów medycznych, Dodatki dietetyczne, Dodatki
dietetyczne do użytku medycznego, Dodatki do żywności
do celów niemedycznych, Dodatki witaminowe, Dodatki
witaminowe i mineralne, Lecznicze dodatki do żywności,
Mieszane preparaty witaminowe, Mieszanki do picia będące
suplementami diety, Mieszanki do picia w proszku z dodatkami odżywczymi, Mineralne suplementy diety, Mineralne
suplementy diety dla ludzi, Mineralne suplementy odżywcze, Multiwitaminy, Musujące tabletki witaminowe, Preparaty
dietetyczne dla dzieci, Preparaty dietetyczne do użytku medycznego, Preparaty dietetyczne i odżywcze, Preparaty multiwitaminowe, Preparaty witaminowe, Preparaty witaminowe w postaci suplementów diety, Preparaty wzbogacające
organizm w niezbędne witaminy i mikroelementy, Produkty
dietetyczne dla osób chorych, Przeciwutleniacze, Przeciwutleniacze uzyskane z ziół, Przeciwutleniające suplementy
diety, Przeciwutleniające suplementy, Suplementy diety dla
sportowców, Suplementy diety dla niemowląt, Suplementy
diety w płynie, Suplementy diety o działaniu kosmetycznym,
Suplementy diety poprawiające kondycję i wytrzymałość,
Suplementy diety składające się z aminokwasów, Suplementy diety składające się z pierwiastków śladowych, Suplementy diety składające się z witamin, Suplementy diety składające się głównie z magnezu, Suplementy diety składające się
głównie z żelaza, Suplementy diety składające się głównie
z wapnia, Suplementy diety sporządzone głównie z minerałów, Suplementy diety sporządzone głównie z witamin,
Suplementy diety stosowane w poście modyfikowanym,
Suplementy mineralne do żywności, Suplementy odżywcze składające się głównie z magnezu, Suplementy odżyw-
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cze składające się głównie z wapnia, Suplementy odżywcze
składające się głównie z cynku, Suplementy odżywcze składające się głównie z żelaza, Tabletki witaminowe, Uzupełniające dodatki do żywności do celów medycznych, Witaminy
i preparaty witaminowe, Zdrowotne suplementy diety sporządzone głównie z minerałów, Ziołowe dodatki dietetyczne dla osób ze specjalnymi wymaganiami dietetycznymi,
Preparaty z pierwiastkami śladowymi dla ludzi, Suplementy
wzmacniające zawierające preparaty parafarmaceutyczne
stosowane profilaktycznie i dla rekonwalescentów, Lecznicze napary ziołowe, Lecznicze pastylki do ssania, Lek na biegunkę, Lekarstwa na zaburzenia jelitowe, Lekarstwa przeciw
zaparciom, Leki homeopatyczne, Leki wykonane z chińskich
tradycyjnych ziół leczniczych, Mieszaniny farmaceutyczne,
Napary lecznicze, Napoje ziołowe do użytku leczniczego,
Nieoczyszczone leki w naturalnej formie, Olejki lecznicze,
Pastylki do ssania do celów farmaceutycznych, Preparaty farmaceutyczne, Preparaty farmaceutyczne do leczenia chorób
związanych z trawieniem, Preparaty farmaceutyczne do zapobiegania chorobom układu metabolicznego, Preparaty
farmaceutyczne do leczenia chorób żołądkowo-jelitowych,
Preparaty farmaceutyczne do leczenia zaburzeń układu
trawiennego, Preparaty i substancje farmaceutyczne do leczenia chorób żołądkowo-jelitowych, Preparaty i substancje
farmaceutyczne, Preparaty i substancje mineralne do celów
medycznych, Preparaty probiotyczne do celów medycznych pomagające w utrzymaniu naturalnej równowagi flory w układzie trawiennym, Preparaty żołądkowo-jelitowe,
Probiotyczne preparaty bakteryjne do użytku medycznego, Środki farmaceutyczne działające na organy trawienne,
Środki farmaceutyczne homeopatyczne, Środki hipolipidemiczne, Środki ułatwiające trawienie, Tabletki do ssania
do celów farmaceutycznych, Tabletki zawierające wapń jako
suplementy diety, Tradycyjne chińskie zioła lecznicze, Wywary z ziół leczniczych, Zioła lecznicze, Zioła lecznicze suszone
lub zakonserwowane, Herbata lecznicza, Herbata odchudzająca do celów medycznych, Herbata z ziół do celów leczniczych, Herbata ziołowa [napoje lecznicze], Herbaty ziołowe
do celów leczniczych, Drażetki [lekarstwa].
543115
(220) 2022 05 17
BANFF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) DYSBIOFIX
(510), (511) 5 Suplementy diety i preparaty dietetyczne,
Błonnik pokarmowy, Błonnik pokarmowy do wspomagania trawienia, Mieszane preparaty witaminowe, Mieszanki
do picia będące suplementami diety, Mineralne suplementy
diety dla ludzi, Nutraceutyki do stosowania jako suplementy
diety, Preparaty dietetyczne do użytku medycznego, Preparaty dietetyczne i odżywcze, Preparaty multiwitaminowe,
Preparaty nutraceutyczne dla ludzi, Preparaty witaminowe,
Preparaty witaminowe w postaci suplementów diety, Probiotyki (suplementy), Suplementy dietetyczne i odżywcze,
Suplementy diety, Suplementy diety dla ludzi nieprzeznaczone do celów leczniczych, Suplementy diety dla ludzi,
Suplementy diety dla ludzi i zwierząt, Suplementy diety
dla osób ze specjalnymi wymaganiami dietetycznymi, Suplementy diety do użytku medycznego, Suplementy diety
do użytku dietetycznego, Suplementy diety składające się
z witamin, Suplementy mineralne do żywności, Suplementy
prebiotyczne, Suplementy żywnościowe, Witaminy i preparaty witaminowe, Witaminy prenatalne, Ziołowe dodatki dietetyczne dla osób ze specjalnymi wymaganiami dietetycznymi, Ziołowe suplementy diety dla osób o szczególnych
(210)
(731)
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wymaganiach dietetycznych, Farmaceutyki i naturalne środki lecznicze, Preparaty bakteryjne do celów medycznych lub
weterynaryjnych, Preparaty bakteryjne do celów medycznych, Preparaty lecznicze do pielęgnacji zdrowia, Preparaty
medyczne, Preparaty na bazie mikroorganizmów do celów
medycznych, Preparaty witaminowe i mineralne, Preparaty
z mikroelementami dla ludzi i zwierząt, Suplementy wzmacniające zawierające preparaty parafarmaceutyczne stosowane profilaktycznie i dla rekonwalescentów, Ekstrakty roślinne
do celów farmaceutycznych, Ekstrakty roślinne i ziołowe
do celów leczniczych, Ekstrakty ziołowe do celów medycznych, Eliksiry [preparaty farmaceutyczne], Lecznicze wyciągi
ziołowe do celów medycznych, Lekarstwa, Leki dla ludzi, Leki
stosowane w chorobach układu pokarmowego, Leki ziołowe,
Mieszanki ziołowe do użytku medycznego, Napoje ziołowe
do użytku leczniczego, Nutraceutyki do celów terapeutycznych, Preparaty farmaceutyczne, Preparaty farmaceutyczne
do leczenia chorób związanych z trawieniem, Preparaty farmaceutyczne dla ludzi, Preparaty farmaceutyczne do leczenia chorób żołądkowo-jelitowych, Preparaty farmaceutyczne
do leczenia zaburzeń układu trawiennego, Preparaty fitoterapeutyczne do celów medycznych, Preparaty i substancje
farmaceutyczne do leczenia chorób żołądkowo-jelitowych,
Preparaty i substancje farmaceutyczne, Preparaty i substancje lecznicze, Preparaty i substancje mineralne do celów medycznych, Preparaty medyczne do odchudzania, Preparaty
nutraceutyczne do celów terapeutycznych lub medycznych,
Preparaty probiotyczne do celów medycznych pomagające w utrzymaniu naturalnej równowagi flory w układzie
trawiennym, Preparaty ziołowe do celów medycznych,
Probiotyczne preparaty bakteryjne do użytku medycznego, Środki farmaceutyczne działające na organy trawienne,
Środki przeciw wzdęciom, Środki trawienne do celów farmaceutycznych, Środki ułatwiające trawienie, Suplementy ziołowe, Wyciągi z roślin leczniczych, Wywary z ziół leczniczych,
Zioła lecznicze, Dietetyczne dodatki do żywności, Dietetyczne środki spożywcze do celów medycznych, Dietetyczne
substancje przystosowane do celów medycznych, Dodatki
dietetyczne, Dodatki dietetyczne do użytku medycznego,
Dodatki do żywności do celów niemedycznych, Dodatki witaminowe, Dodatki witaminowe i mineralne, Herbata lecznicza, Kapsułki odchudzające, Lecznicze dodatki do żywności,
Mieszanki do picia w proszku z dodatkami odżywczymi, Mineralne suplementy diety, Mineralne suplementy odżywcze,
Multiwitaminy, Musujące tabletki witaminowe, Odżywcze
suplementy diety, Preparaty dietetyczne dla dzieci, Preparaty wzbogacające organizm w niezbędne witaminy i mikroelementy, Produkty dietetyczne dla osób chorych, Produkty
dietetyczne do celów medycznych, Przeciwutleniacze, Przeciwutleniacze uzyskane z ziół, Przeciwutleniające suplementy, Suplementy diety dla sportowców, Suplementy diety dla
niemowląt, Suplementy diety składające się z pierwiastków
śladowych, Suplementy diety składające się z aminokwasów,
Suplementy diety poprawiające kondycję i wytrzymałość,
Suplementy diety o działaniu kosmetycznym, Suplementy diety w płynie, Suplementy diety stosowane w poście
modyfikowanym, Suplementy diety sporządzone głównie
z witamin, Suplementy diety sporządzone głównie z minerałów, Suplementy diety składające się głównie z wapnia,
Suplementy diety składające się głównie z żelaza, Suplementy diety składające się głównie z magnezu, Suplementy
diety zawierające drożdże, Suplementy odżywcze składające
się głównie z magnezu, Suplementy odżywcze składające się głównie z wapnia, Suplementy odżywcze składające
się głównie z cynku, Suplementy odżywcze składające się
głównie z żelaza, Suplementy ziołowe w płynie, Suplementy
żywnościowe w postaci proszku, Tabletki witaminowe, Ta-
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bletki wspomagające odchudzanie, Uzupełniające dodatki
do żywności do celów medycznych, Zdrowotne suplementy
diety sporządzone głównie z minerałów, Preparaty do stosowania w naturopatii, Preparaty mineralne do celów medycznych, Preparaty z pierwiastkami śladowymi dla ludzi,
Lecznicze napary ziołowe, Lecznicze pastylki do ssania, Lek
na biegunkę, Lekarstwa przeciw zaparciom, Lekarstwa na zaburzenia jelitowe, Leki homeopatyczne, Leki pomocnicze
[wspierające] do celów medycznych, Leki wykonane z chińskich tradycyjnych ziół leczniczych, Leki wzmacniające, Mieszaniny farmaceutyczne, Napary lecznicze, Nieoczyszczone
leki w naturalnej formie, Olejki lecznicze, Pastylki do ssania
do celów farmaceutycznych, Preparaty farmaceutyczne
do zapobiegania chorobom wywoływanym przez bakterie,
Preparaty farmaceutyczne do leczenia chorób wywoływanych przez bakterie, Preparaty farmaceutyczne do leczenia
schorzeń wywoływanych przez bakterie, Preparaty farmaceutyczne do zapobiegania schorzeniom wywoływanym
przez bakterie, Preparaty przeciwdrobnoustrojowe, Preparaty żołądkowo-jelitowe, Środki farmaceutyczne homeopatyczne, Tabletki do ssania do celów farmaceutycznych, Tabletki zawierające wapń jako suplementy diety, Tradycyjne
chińskie zioła lecznicze, Wyciągi z ziół leczniczych, Zioła lecznicze suszone lub zakonserwowane, Herbata z ziół do celów
leczniczych, Herbata ziołowa [napoje lecznicze], Herbaty
ziołowe do celów leczniczych, Drażetki [lekarstwa].
543116
(220) 2022 05 17
BANFF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) DIABEFIX
(510), (511) 5 Suplementy diety i preparaty dietetyczne,
Batony zawierające suplementy odżywcze, Błonnik pokarmowy do wspomagania trawienia, Dietetyczna żywność
do celów medycznych, Dietetyczna żywność przystosowana
do celów medycznych, Dietetyczne słodziki do użytku medycznego, Dodatki dietetyczne do użytku medycznego, Dodatki witaminowe, Dodatki witaminowe i mineralne, Błonnik
pokarmowy, Dietetyczne napoje przystosowane do celów
medycznych, Mieszane preparaty witaminowe, Mieszanki do picia będące suplementami diety, Mieszanki do picia
w proszku z dodatkami odżywczymi, Mineralne suplementy
diety, Mineralne suplementy diety dla ludzi, Mineralne suplementy odżywcze, Multiwitaminy, Musujące tabletki witaminowe, Napoje na bazie soków owocowych dla cukrzyków
przystosowane do celów medycznych, Napoje wzbogacone
witaminami do celów medycznych, Napoje z dodatkami dietetycznymi, Nektary owocowe dla cukrzyków przystosowane do celów medycznych, Nutraceutyki do stosowania jako
suplementy diety, Odżywcze suplementy diety, Artykuły
spożywcze dla diabetyków [specjalnie wyprodukowane],
Preparaty dietetyczne do użytku medycznego, Preparaty
dietetyczne i odżywcze, Preparaty multiwitaminowe, Preparaty nutraceutyczne dla ludzi, Preparaty witaminowe, Preparaty witaminowe w postaci suplementów diety, Probiotyki
(suplementy), Produkty dietetyczne dla osób chorych, Produkty dietetyczne do celów medycznych, Przeciwutleniające suplementy, Przeciwutleniające suplementy diety, Przeciwutleniacze uzyskane z ziół, Przeciwutleniacze do użytku
leczniczego, Przeciwutleniacze do użytku dietetycznego,
Słodziki dietetyczne do celów medycznych, Słodziki sztuczne dostosowane dla diabetyków, Substytuty cukru dla diabetyków, Suplementy dietetyczne i odżywcze, Suplementy
diety, Suplementy diety dla ludzi nieprzeznaczone do celów
leczniczych, Suplementy diety dla ludzi, Suplementy diety
(210)
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dla ludzi i zwierząt, Suplementy diety dla osób ze specjalnymi wymaganiami dietetycznymi, Suplementy diety dla
sportowców, Suplementy diety do kontroli cholesterolu, Suplementy diety do użytku medycznego, Suplementy diety
do użytku dietetycznego, Suplementy diety składające się
z witamin, Suplementy diety składające się głównie z magnezu, Suplementy diety w płynie, Suplementy mineralne
do żywności, Suplementy odżywcze składające się głównie
z magnezu, Suplementy odżywcze w płynie, Suplementy
prebiotyczne, Suplementy ziołowe w płynie, Suplementy
żywnościowe, Tabletki witaminowe, Uzupełniające dodatki
do żywności do celów medycznych, Witaminy i preparaty
witaminowe, Witaminy prenatalne, Zdrowotne suplementy
diety sporządzone głównie z minerałów, Ziołowe suplementy diety dla osób o szczególnych wymaganiach dietetycznych, Ziołowe dodatki dietetyczne dla osób ze specjalnymi
wymaganiami dietetycznymi, Żywność dla diabetyków,
Żywność dietetyczna do celów leczniczych, Farmaceutyki
i naturalne środki lecznicze, Preparaty lecznicze do pielęgnacji zdrowia, Preparaty medyczne, Preparaty na bazie mikroorganizmów do celów medycznych, Preparaty mineralne
do celów medycznych, Preparaty witaminowe i mineralne,
Preparaty z mikroelementami dla ludzi i zwierząt, Suplementy wzmacniające zawierające preparaty parafarmaceutyczne
stosowane profilaktycznie i dla rekonwalescentów, Cukierki
do celów leczniczych, Ekstrakty roślinne do celów farmaceutycznych, Ekstrakty roślinne i ziołowe do celów leczniczych,
Ekstrakty ziołowe do celów medycznych, Eliksiry [preparaty
farmaceutyczne], Farmaceutyczne słodycze, Guma do żucia
do celów medycznych, Herbata lecznicza, Herbaty ziołowe
do celów leczniczych, Herbata z ziół do celów leczniczych,
Herbata ziołowa [napoje lecznicze], Kannabidiol do użytku
medycznego, Konopie indyjskie do celów medycznych, Leki
hipoglikemizujące, Leki wykonane z chińskich tradycyjnych
ziół leczniczych, Leki ziołowe, Mieszaniny farmaceutyczne,
Mieszanki ziołowe do użytku medycznego, Napoje elektrolityczne do celów medycznych, Napoje stosowane w lecznictwie, Napoje ziołowe do użytku leczniczego, Nutraceutyki
do celów terapeutycznych, Olejki lecznicze, Pastylki do ssania do celów farmaceutycznych, Preparaty farmaceutyczne,
Preparaty farmaceutyczne do leczenia cukrzycy, Preparaty
farmaceutyczne do leczenia chorób układu metabolicznego,
Preparaty farmaceutyczne do zapobiegania zaburzeniom
układu metabolicznego, Preparaty farmaceutyczne do leczenia zaburzeń układu metabolicznego, Preparaty farmaceutyczne do zapobiegania cukrzycy, Preparaty farmaceutyczne do zapobiegania chorobom układu metabolicznego,
Preparaty farmaceutyczne do leczenia hipoglikemii, Preparaty farmaceutyczne do leczenia zaburzeń metabolicznych,
Preparaty fitoterapeutyczne do celów medycznych, Preparaty glukozowe do celów medycznych, Preparaty i substancje
farmaceutyczne, Preparaty i substancje lecznicze, Preparaty
i substancje mineralne do celów medycznych, Preparaty medyczne do odchudzania, Preparaty nutraceutyczne do celów
terapeutycznych lub medycznych, Preparaty probiotyczne
do celów medycznych pomagające w utrzymaniu naturalnej
równowagi flory w układzie trawiennym, Preparaty przeciwcukrzycowe, Preparaty ziołowe do celów medycznych, Produkty farmaceutyczne do leczenia hiperlipidemii, Produkty
farmaceutyczne do leczenia hipercholesterolemii, Środki
farmaceutyczne przeciwcukrzycowe, Środki hipoglikemizujące, Środki hipolipidemiczne, Suplementy ziołowe, Tabletki
do ssania do celów farmaceutycznych, Tabletki wspomagające odchudzanie, Tradycyjne chińskie zioła lecznicze, Wyciągi z roślin leczniczych, Wyciągi z ziół leczniczych, Zioła
lecznicze, Batony energetyzujące stanowiące zamienniki
posiłków zawierające dodatki odżywcze, Dietetyczne do-
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datki do żywności, Dietetyczne środki spożywcze do celów
medycznych, Dietetyczne substancje przystosowane do celów medycznych, Dodatki dietetyczne, Dodatki do żywności
do celów niemedycznych, Lecznicze dodatki do żywności,
Preparaty dietetyczne dla dzieci, Preparaty stosowane jako
dodatki do żywności dla ludzi [lecznicze], Preparaty wzbogacające organizm w niezbędne witaminy i mikroelementy,
Przeciwutleniacze, Suplementy diety dla niemowląt, Suplementy diety składające się z pierwiastków śladowych, Suplementy diety składające się z aminokwasów, Suplementy diety poprawiające kondycję i wytrzymałość, Suplementy diety
o działaniu kosmetycznym, Suplementy diety składające się
głównie z żelaza, Suplementy diety składające się głównie
z wapnia, Suplementy diety sporządzone głównie z minerałów, Suplementy diety sporządzone głównie z witamin,
Suplementy diety stosowane w poście modyfikowanym,
Suplementy odżywcze składające się głównie z wapnia, Suplementy odżywcze składające się głównie z cynku, Suplementy odżywcze składające się głównie z żelaza, Suplementy żywnościowe w postaci proszku, Preparaty do stosowania
w naturopatii, Preparaty z pierwiastkami śladowymi dla ludzi, Lecznicze napary ziołowe, Lecznicze pastylki do ssania,
Lecznicze wyciągi ziołowe do celów medycznych, Lekarstwa, Lekarstwa na zaburzenia jelitowe, Leki dla ludzi, Leki
homeopatyczne, Leki pomocnicze [wspierające] do celów
medycznych, Leki stosowane w chorobach układu pokarmowego, Leki wzmacniające, Napary lecznicze, Nieoczyszczone
leki w naturalnej formie, Preparaty farmaceutyczne do leczenia chorób związanych z trawieniem, Preparaty farmaceutyczne do leczenia chorób żołądkowo-jelitowych, Preparaty
farmaceutyczne do leczenia zaburzeń układu trawiennego,
Preparaty i substancje farmaceutyczne do leczenia chorób
żołądkowo-jelitowych, Preparaty żołądkowo-jelitowe, Probiotyczne preparaty bakteryjne do użytku medycznego,
Środki farmaceutyczne działające na metabolizm, Środki farmaceutyczne działające na organy trawienne, Środki farmaceutyczne homeopatyczne, Tabletki zawierające wapń jako
suplementy diety, Wywary z ziół leczniczych, Zioła lecznicze
suszone lub zakonserwowane, Drażetki [lekarstwa].
543117
(220) 2022 05 17
BANFF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) ALLISAN
(510), (511) 5 Suplementy diety i preparaty dietetyczne, Dietetyczne dodatki do żywności, Dietetyczne środki spożywcze do celów medycznych, Dietetyczne substancje przystosowane do celów medycznych, Dodatki dietetyczne, Dodatki dietetyczne do użytku medycznego, Dodatki do żywności
do celów niemedycznych, Dodatki witaminowe i mineralne,
Dodatki witaminowe, Lecznicze dodatki do żywności, Mieszane preparaty witaminowe, Mieszanki do picia będące suplementami diety, Mieszanki do picia w proszku z dodatkami
odżywczymi, Mineralne suplementy diety, Mineralne suplementy diety dla ludzi, Mineralne suplementy odżywcze,
Multiwitaminy, Musujące tabletki witaminowe, Nutraceutyki
do stosowania jako suplementy diety, Odżywcze suplementy diety, Preparaty dietetyczne do użytku medycznego, Preparaty dietetyczne i odżywcze, Preparaty multiwitaminowe,
Preparaty nutraceutyczne dla ludzi, Preparaty nutraceutyczne do celów terapeutycznych lub medycznych, Preparaty
stosowane jako dodatki do żywności dla ludzi [lecznicze],
Preparaty witaminowe, Preparaty witaminowe i mineralne, Preparaty witaminowe w postaci suplementów diety,
Preparaty wzbogacające organizm w niezbędne witaminy
(210)
(731)
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i mikroelementy, Preparaty dietetyczne dla dzieci, Probiotyki
(suplementy), Produkty dietetyczne dla osób chorych, Produkty dietetyczne do celów medycznych, Przeciwutleniacze,
Przeciwutleniające suplementy, Przeciwutleniacze uzyskane
z ziół, Suplementy dietetyczne i odżywcze, Suplementy diety, Suplementy diety dla ludzi nieprzeznaczone do celów
leczniczych, Suplementy diety dla ludzi, Suplementy diety
dla ludzi i zwierząt, Suplementy diety dla niemowląt, Suplementy diety dla osób ze specjalnymi wymaganiami dietetycznymi, Suplementy diety dla sportowców, Suplementy
diety do kontroli cholesterolu, Suplementy diety do użytku
medycznego, Suplementy diety do użytku dietetycznego,
Suplementy diety o działaniu kosmetycznym, Suplementy
diety poprawiające kondycję i wytrzymałość, Suplementy
diety składające się z aminokwasów, Suplementy diety składające się z pierwiastków śladowych, Suplementy diety składające się z witamin, Suplementy diety składające się głównie z magnezu, Suplementy diety składające się głównie
z żelaza, Suplementy diety składające się głównie z wapnia,
Suplementy diety sporządzone głównie z minerałów, Suplementy diety sporządzone głównie z witamin, Suplementy
diety stosowane w poście modyfikowanym, Suplementy
diety w płynie, Suplementy diety zawierające drożdże, Suplementy mineralne do żywności, Suplementy odżywcze
składające się głównie z magnezu, Suplementy odżywcze składające się głównie z wapnia, Suplementy odżywcze składające się głównie z cynku, Suplementy odżywcze
składające się głównie z żelaza, Suplementy prebiotyczne,
Suplementy wzmacniające zawierające preparaty parafarmaceutyczne stosowane profilaktycznie i dla rekonwalescentów, Suplementy ziołowe, Suplementy ziołowe w płynie, Suplementy żywnościowe, Suplementy żywnościowe
w postaci proszku, Tabletki witaminowe, Tabletki wspomagające odchudzanie, Uzupełniające dodatki do żywności
do celów medycznych, Witaminy i preparaty witaminowe,
Ziołowe suplementy diety dla osób o szczególnych wymaganiach dietetycznych, Ziołowe dodatki dietetyczne dla
osób ze specjalnymi wymaganiami dietetycznymi, Zdrowotne suplementy diety sporządzone głównie z minerałów,
Farmaceutyki i naturalne środki lecznicze, Preparaty do stosowania w naturopatii, Preparaty lecznicze do pielęgnacji
zdrowia, Preparaty medyczne, Preparaty mineralne do celów
medycznych, Preparaty z mikroelementami dla ludzi i zwierząt, Preparaty z pierwiastkami śladowymi dla ludzi, Ekstrakty
ziołowe do celów medycznych, Ekstrakty roślinne i ziołowe
do celów leczniczych, Eliksiry [preparaty farmaceutyczne],
Lecznicze pastylki do ssania, Lecznicze napary ziołowe, Lecznicze wyciągi ziołowe do celów medycznych, Leki dla ludzi,
Lekarstwa, Lek na biegunkę, Lekarstwa na zaburzenia jelitowe, Lekarstwa przeciw zaparciom, Leki homeopatyczne, Leki
pomocnicze [wspierające] do celów medycznych, Leki ziołowe, Mieszanki ziołowe do użytku medycznego, Mieszaniny
farmaceutyczne, Napary lecznicze, Napoje ziołowe do użytku leczniczego, Leki wykonane z chińskich tradycyjnych ziół
leczniczych, Leki wzmacniające, Nieoczyszczone leki w naturalnej formie, Nutraceutyki do celów terapeutycznych, Olejki lecznicze, Pastylki do ssania do celów farmaceutycznych,
Pastylki do ssania na gardło, Pastylki na kaszel, Preparaty antybakteryjne, Preparaty do leczenia przeziębień, Preparaty
farmaceutyczne, Preparaty farmaceutyczne antybakteryjne,
Preparaty farmaceutyczne na przeziębienie, Preparaty farmaceutyczne do leczenia chorób związanych z trawieniem,
Preparaty farmaceutyczne dla ludzi, Preparaty farmaceutyczne do leczenia chorób wywoływanych przez bakterie, Preparaty farmaceutyczne do leczenia schorzeń wywoływanych
przez bakterie, Preparaty farmaceutyczne do zapobiegania
schorzeniom wywoływanym przez bakterie, Preparaty far-
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maceutyczne do leczenia chorób żołądkowo-jelitowych,
Preparaty farmaceutyczne do leczenia zaburzeń układu
trawiennego, Preparaty farmaceutyczne do zapobiegania
chorobom wywoływanym przez bakterie, Preparaty fitoterapeutyczne do celów medycznych, Preparaty i substancje
farmaceutyczne do leczenia chorób żołądkowo-jelitowych,
Preparaty i substancje farmaceutyczne, Preparaty i substancje lecznicze, Preparaty i substancje mineralne do celów
medycznych, Preparaty lecznicze do leczenia chorób zakaźnych, Preparaty medyczne do odchudzania, Preparaty probiotyczne do celów medycznych pomagające w utrzymaniu
naturalnej równowagi flory w układzie trawiennym, Preparaty przeciwdrobnoustrojowe, Preparaty przeciwpasożytnicze,
Preparaty ziołowe do celów medycznych, Preparaty żołądkowo-jelitowe, Probiotyczne preparaty bakteryjne do użytku
medycznego, Środki farmaceutyczne działające na organy
trawienne, Środki farmaceutyczne homeopatyczne, Środki przeciw wzdęciom, Środki przeciwko pasożytom, Środki
przeciwrobacze, Tabletki do ssania do celów farmaceutycznych, Tabletki zawierające wapń jako suplementy diety, Tradycyjne chińskie zioła lecznicze, Wyciągi z roślin leczniczych,
Wyciągi z ziół leczniczych, Wywary z ziół leczniczych, Zioła
lecznicze, Zioła lecznicze suszone lub zakonserwowane, Herbata lecznicza, Herbata z ziół do celów leczniczych, Herbata
ziołowa [napoje lecznicze], Herbaty ziołowe do celów leczniczych, Drażetki [lekarstwa].
543118
(220) 2022 05 17
BANFF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) BERTURISAN
(510), (511) 5 Suplementy diety i preparaty dietetyczne,
Dietetyczne dodatki do żywności, Dietetyczne środki spożywcze do celów medycznych, Dietetyczne substancje
przystosowane do celów medycznych, Dodatki dietetyczne, Dodatki dietetyczne do użytku medycznego, Dodatki
do żywności do celów niemedycznych, Dodatki witaminowe, Dodatki witaminowe i mineralne, Lecznicze dodatki
do żywności, Mieszane preparaty witaminowe, Mieszanki
do picia w proszku z dodatkami odżywczymi, Mieszanki
do picia będące suplementami diety, Mineralne suplementy diety, Mineralne suplementy diety dla ludzi, Mineralne
suplementy odżywcze, Multiwitaminy, Musujące tabletki
witaminowe, Nutraceutyki do stosowania jako suplementy
diety, Odżywcze suplementy diety, Preparaty dietetyczne
dla dzieci, Preparaty dietetyczne do użytku medycznego,
Preparaty dietetyczne i odżywcze, Preparaty multiwitaminowe, Preparaty nutraceutyczne dla ludzi, Preparaty nutraceutyczne do celów terapeutycznych lub medycznych, Preparaty stosowane jako dodatki do żywności dla ludzi [lecznicze],
Preparaty witaminowe, Preparaty witaminowe i mineralne,
Preparaty witaminowe w postaci suplementów diety, Preparaty wzbogacające organizm w niezbędne witaminy i mikroelementy, Probiotyki (suplementy), Produkty dietetyczne dla
osób chorych, Produkty dietetyczne do celów medycznych,
Przeciwutleniacze, Przeciwutleniacze uzyskane z ziół, Przeciwutleniające suplementy, Suplementy diety, Suplementy
dietetyczne i odżywcze, Suplementy diety dla ludzi nieprzeznaczone do celów leczniczych, Suplementy diety dla ludzi,
Suplementy diety dla ludzi i zwierząt, Suplementy diety dla
niemowląt, Suplementy diety dla osób ze specjalnymi wymaganiami dietetycznymi, Suplementy diety dla sportowców, Suplementy diety do kontroli cholesterolu, Suplementy
diety do użytku medycznego, Suplementy diety w płynie,
Suplementy diety stosowane w poście modyfikowanym,
(210)
(731)
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Suplementy diety sporządzone głównie z witamin, Suplementy diety sporządzone głównie z minerałów, Suplementy diety składające się głównie z wapnia, Suplementy diety
składające się głównie z żelaza, Suplementy diety składające się głównie z magnezu, Suplementy diety składające się
z witamin, Suplementy diety składające się z pierwiastków
śladowych, Suplementy diety składające się z aminokwasów,
Suplementy diety poprawiające kondycję i wytrzymałość,
Suplementy diety o działaniu kosmetycznym, Suplementy
diety do użytku dietetycznego, Suplementy diety zawierające drożdże, Suplementy mineralne do żywności, Suplementy odżywcze składające się głównie z magnezu, Suplementy odżywcze składające się głównie z wapnia, Suplementy
odżywcze składające się głównie z cynku, Suplementy odżywcze składające się głównie z żelaza, Suplementy prebiotyczne, Suplementy ziołowe, Suplementy ziołowe w płynie,
Suplementy żywnościowe, Suplementy żywnościowe w postaci proszku, Tabletki witaminowe, Tabletki wspomagające
odchudzanie, Witaminy i preparaty witaminowe, Zdrowotne
suplementy diety sporządzone głównie z minerałów, Ziołowe dodatki dietetyczne dla osób ze specjalnymi wymaganiami dietetycznymi, Ziołowe suplementy diety dla osób
o szczególnych wymaganiach dietetycznych, Farmaceutyki
i naturalne środki lecznicze, Preparaty do stosowania w naturopatii, Preparaty lecznicze do pielęgnacji zdrowia, Preparaty medyczne, Preparaty mineralne do celów medycznych,
Preparaty z mikroelementami dla ludzi i zwierząt, Preparaty
z pierwiastkami śladowymi dla ludzi, Suplementy wzmacniające zawierające preparaty parafarmaceutyczne stosowane
profilaktycznie i dla rekonwalescentów, Ekstrakty roślinne
i ziołowe do celów leczniczych, Ekstrakty ziołowe do celów
medycznych, Eliksiry [preparaty farmaceutyczne], Lecznicze
napary ziołowe, Lecznicze pastylki do ssania, Lecznicze wyciągi ziołowe do celów medycznych, Lek na biegunkę, Lekarstwa, Lekarstwa na zaburzenia jelitowe, Lekarstwa przeciw
zaparciom, Leki dla ludzi, Leki homeopatyczne, Leki pomocnicze [wspierające] do celów medycznych, Leki przeciwwymiotne do porannych nudności, Leki ziołowe, Leki wzmacniające, Leki wykonane z chińskich tradycyjnych ziół leczniczych, Leki stosowane w chorobach układu pokarmowego,
Mieszanki ziołowe do użytku medycznego, Mieszaniny farmaceutyczne, Napary lecznicze, Napoje ziołowe do użytku
leczniczego, Nieoczyszczone leki w naturalnej formie, Nutraceutyki do celów terapeutycznych, Preparaty medyczne
do odchudzania, Olejki lecznicze, Preparaty antybakteryjne,
Preparaty farmaceutyczne, Preparaty farmaceutyczne antybakteryjne, Preparaty farmaceutyczne do leczenia chorób
związanych z trawieniem, Preparaty farmaceutyczne dla
ludzi, Preparaty farmaceutyczne stosowane do leczenia stanów zapalnych, Preparaty farmaceutyczne do zapobiegania
chorobom wywoływanym przez bakterie, Preparaty farmaceutyczne do leczenia chorób wywoływanych przez bakterie, Preparaty farmaceutyczne do zapobiegania chorobom
zapalnym, Preparaty farmaceutyczne do leczenia schorzeń
wywoływanych przez bakterie, Preparaty farmaceutyczne
do zapobiegania schorzeniom wywoływanym przez bakterie, Preparaty farmaceutyczne do leczenia chorób żołądkowo-jelitowych, Preparaty farmaceutyczne do leczenia
zaburzeń układu trawiennego, Preparaty farmaceutyczne
do leczenia chorób zapalnych, Preparaty farmaceutyczne
stosowane w zapobieganiu stanów zapalnych, Preparaty fitoterapeutyczne do celów medycznych, Preparaty i substancje farmaceutyczne, Preparaty i substancje farmaceutyczne
do leczenia chorób żołądkowo-jelitowych, Preparaty i substancje lecznicze, Preparaty i substancje mineralne do celów
medycznych, Preparaty probiotyczne do celów medycznych pomagające w utrzymaniu naturalnej równowagi flory
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w układzie trawiennym, Preparaty przeciwdrobnoustrojowe,
Preparaty ziołowe do celów medycznych, Preparaty żołądkowo-jelitowe, Probiotyczne preparaty bakteryjne do użytku
medycznego, Środki farmaceutyczne działające na organy
trawienne, Środki farmaceutyczne homeopatyczne, Środki
przeciw wzdęciom, Środki przeciwzapalne, Środki ułatwiające trawienie, Tabletki do ssania do celów farmaceutycznych,
Tabletki zawierające wapń jako suplementy diety, Tradycyjne
chińskie zioła lecznicze, Wyciągi z roślin leczniczych, Wyciągi
z ziół leczniczych, Wywary z ziół leczniczych, Zioła lecznicze,
Zioła lecznicze suszone lub zakonserwowane, Środki przeciwwymiotne do leczenia wymiotów, Środki przeciwwymiotne do leczenia nudności, Środki przeciwwymiotne uzyskane z roślin, Drażetki [lekarstwa], Herbaty ziołowe do celów
leczniczych, Herbata ziołowa [napoje lecznicze], Herbata
z ziół do celów leczniczych, Herbata lecznicza.
543119
(220) 2022 05 17
BANFF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) TRAVESAN
(510), (511) 5 Suplementy diety i preparaty dietetyczne, Dietetyczne dodatki do żywności, Dietetyczne środki spożywcze
do celów medycznych, Dietetyczne substancje przystosowane do celów medycznych, Dodatki dietetyczne, Dodatki
dietetyczne do użytku medycznego, Dodatki do żywności
do celów niemedycznych, Dodatki witaminowe, Dodatki
witaminowe i mineralne, Lecznicze dodatki do żywności,
Mieszanki do picia będące suplementami diety, Mieszane
preparaty witaminowe, Mieszanki do picia w proszku z dodatkami odżywczymi, Mineralne suplementy diety, Mineralne
suplementy diety dla ludzi, Mineralne suplementy odżywcze,
Multiwitaminy, Musujące tabletki witaminowe, Nutraceutyki
do stosowania jako suplementy diety, Odżywcze suplementy
diety, Preparaty dietetyczne dla dzieci, Preparaty dietetyczne
do użytku medycznego, Preparaty dietetyczne i odżywcze,
Preparaty multiwitaminowe, Preparaty nutraceutyczne dla
ludzi, Preparaty nutraceutyczne do celów terapeutycznych
lub medycznych, Preparaty stosowane jako dodatki do żywności dla ludzi [lecznicze], Preparaty wzbogacające organizm
w niezbędne witaminy i mikroelementy, Preparaty witaminowe w postaci suplementów diety, Preparaty witaminowe
i mineralne, Preparaty witaminowe, Probiotyki (suplementy),
Produkty dietetyczne dla osób chorych, Produkty dietetyczne
do celów medycznych, Przeciwutleniacze, Przeciwutleniacze
uzyskane z ziół, Przeciwutleniające suplementy, Suplementy
dietetyczne i odżywcze, Suplementy diety, Suplementy diety
dla sportowców, Suplementy diety dla osób ze specjalnymi
wymaganiami dietetycznymi, Suplementy diety dla niemowląt, Suplementy diety dla ludzi i zwierząt, Suplementy diety
dla ludzi, Suplementy diety dla ludzi nieprzeznaczone do celów leczniczych, Suplementy diety do kontroli cholesterolu,
Suplementy diety w płynie, Suplementy diety stosowane
w poście modyfikowanym, Suplementy diety sporządzone
głównie z witamin, Suplementy diety do użytku medycznego, Suplementy diety do użytku dietetycznego, Suplementy
diety o działaniu kosmetycznym, Suplementy diety poprawiające kondycję i wytrzymałość, Suplementy diety składające się
z aminokwasów, Suplementy diety składające się z pierwiastków śladowych, Suplementy diety składające się z witamin,
Suplementy diety składające się głównie z magnezu, Suplementy diety składające się głównie z żelaza, Suplementy diety
składające się głównie z wapnia, Suplementy diety sporządzone głównie z minerałów, Suplementy diety zawierające drożdże, Suplementy mineralne do żywności, Suplementy odżyw(210)
(731)

Nr ZT26/2022

cze składające się głównie z magnezu, Suplementy odżywcze
składające się głównie z wapnia, Suplementy odżywcze składające się głównie z cynku, Suplementy odżywcze składające
się głównie z żelaza, Suplementy prebiotyczne, Suplementy
ziołowe, Suplementy żywnościowe, Suplementy ziołowe
w płynie, Suplementy żywnościowe w postaci proszku, Tabletki witaminowe, Tabletki wspomagające odchudzanie, Uzupełniające dodatki do żywności do celów medycznych, Witaminy
i preparaty witaminowe, Zdrowotne suplementy diety sporządzone głównie z minerałów, Ziołowe dodatki dietetyczne
dla osób ze specjalnymi wymaganiami dietetycznymi, Ziołowe suplementy diety dla osób o szczególnych wymaganiach
dietetycznych, Farmaceutyki i naturalne środki lecznicze,
Preparaty do stosowania w naturopatii, Preparaty lecznicze
do pielęgnacji zdrowia, Preparaty medyczne, Preparaty mineralne do celów medycznych, Preparaty z mikroelementami dla
ludzi i zwierząt, Preparaty z pierwiastkami śladowymi dla ludzi,
Suplementy wzmacniające zawierające preparaty parafarmaceutyczne stosowane profilaktycznie i dla rekonwalescentów,
Ekstrakty roślinne i ziołowe do celów leczniczych, Ekstrakty
ziołowe do celów medycznych, Ekstrakty roślinne do celów
farmaceutycznych, Eliksiry [preparaty farmaceutyczne], Lecznicze napary ziołowe, Lecznicze pastylki do ssania, Lecznicze
wyciągi ziołowe do celów medycznych, Lek na biegunkę, Lekarstwa, Lekarstwa na zaburzenia jelitowe, Lekarstwa przeciw
zaparciom, Leki dla ludzi, Leki homeopatyczne, Leki pomocnicze [wspierające] do celów medycznych, Leki stosowane
w chorobach układu pokarmowego, Leki wykonane z chińskich tradycyjnych ziół leczniczych, Leki ziołowe, Mieszaniny
farmaceutyczne, Mieszanki ziołowe do użytku medycznego,
Napary lecznicze, Napoje ziołowe do użytku leczniczego, Nieoczyszczone leki w naturalnej formie, Nutraceutyki do celów
terapeutycznych, Odchudzanie [Preparaty medyczne do -],
Olejki lecznicze, Pastylki do ssania do celów farmaceutycznych, Preparaty farmaceutyczne, Preparaty farmaceutyczne
antybakteryjne, Preparaty farmaceutyczne do leczenia chorób związanych z trawieniem, Preparaty farmaceutyczne dla
ludzi, Preparaty farmaceutyczne do zapobiegania chorobom
wywoływanym przez bakterie, Preparaty farmaceutyczne
do leczenia chorób wywoływanych przez bakterie, Preparaty
farmaceutyczne do leczenia schorzeń wywoływanych przez
bakterie, Preparaty farmaceutyczne do zapobiegania schorzeniom wywoływanym przez bakterie, Preparaty farmaceutyczne do leczenia chorób żołądkowo-jelitowych, Preparaty
farmaceutyczne do leczenia zaburzeń układu trawiennego,
Preparaty fitoterapeutyczne do celów medycznych, Preparaty
i substancje farmaceutyczne do leczenia chorób żołądkowo-jelitowych, Preparaty i substancje farmaceutyczne, Preparaty i substancje lecznicze, Preparaty i substancje mineralne
do celów medycznych, Preparaty medyczne do odchudzania,
Preparaty probiotyczne do celów medycznych pomagające w utrzymaniu naturalnej równowagi flory w układzie trawiennym, Preparaty przeciwdrobnoustrojowe, Preparaty ziołowe do celów medycznych, Preparaty żołądkowo-jelitowe,
Probiotyczne preparaty bakteryjne do użytku medycznego,
Środki farmaceutyczne działające na organy trawienne, Środki
farmaceutyczne homeopatyczne, Środki przeciw wzdęciom,
Środki ułatwiające trawienie, Tabletki do ssania do celów farmaceutycznych, Tabletki zawierające wapń jako suplementy
diety, Tradycyjne chińskie zioła lecznicze, Wyciągi z roślin leczniczych, Wyciągi z ziół leczniczych, Wywary z ziół leczniczych,
Zioła lecznicze, Zioła lecznicze suszone lub zakonserwowane,
Herbata lecznicza, Herbata odchudzająca do celów medycznych, Herbata z ziół do celów leczniczych, Herbata ziołowa
[napoje lecznicze], Herbaty ziołowe do celów leczniczych,
Drażetki [lekarstwa].
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543149
(220) 2022 05 18
NECTARIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Parchatka
(540) (znak słowny)
(540) Gina Nails
(510), (511) 3 Balsamy do opalania [kosmetyki], Balsamy
samoopalające [kosmetyki], Baza podkładowa do paznokci
[kosmetyki], Błyszczyki do ust [kosmetyki], Eyelinery [kosmetyki], Kolorowe kosmetyki dla dzieci, Kolorowe kosmetyki
do oczu, Kompaktowe kosmetyki do makijażu, Koncentraty
nawilżające [kosmetyki], Korektory [kosmetyki], Kosmetyki,
Kosmetyki blokujące promieniowanie słoneczne, Kosmetyki
brązująco-opalizujące, Kosmetyki dla dzieci, Kosmetyki dla
zwierząt, Kosmetyki do brwi, Kosmetyki do cery zmarszczkowej, Kosmetyki do makijażu, Kosmetyki do makijażu do kompaktów, Kosmetyki do makijażu skóry, Kosmetyki do makijażu twarzy, Kosmetyki do ozdabiania, Kosmetyki do paznokci,
Kosmetyki do pielęgnacji skóry, Kosmetyki do pielęgnacji
urody, Kosmetyki do rzęs, Kosmetyki do samoopalania, Kosmetyki do stosowania na skórę, Kosmetyki do ust, Kosmetyki do użytku osobistego, Kosmetyki do włosów, Kosmetyki
funkcjonalne, Kosmetyki i preparaty kosmetyczne, Kosmetyki kolorowe, Kosmetyki koloryzujące do skóry, Kosmetyki
naturalne, Kosmetyki nielecznicze, Kosmetyki nielecznicze
i preparaty toaletowe, Kosmetyki organiczne, Kosmetyki
przeznaczone do suchej skóry, Kosmetyki upiększające,
Kosmetyki w formie mleczek, Kosmetyki w formie olejków,
Kosmetyki w formie sproszkowanej [pudry], Kosmetyki
w formie żeli, Kosmetyki w gotowych zestawach, Kosmetyki
w postaci cieni do powiek, Kosmetyki w postaci kremów,
Kosmetyki w postaci płynów, Kosmetyki w postaci różu, Kosmetyki zawierające keratynę, Kosmetyki zawierające kwas
hialuronowy, Kosmetyki zawierające pantenol, Kremy chroniące przed słońcem [kosmetyki], Kremy do ciała [kosmetyki], Kremy do pielęgnacji skóry [kosmetyki], Kremy do twarzy i ciała [kosmetyki], Kremy do twarzy [kosmetyki], Kremy
na noc [kosmetyki], Kremy samoopalające [kosmetyki], Kremy tonizujące [kosmetyki], Maseczki do skóry [kosmetyki],
Maseczki zwężające pory stosowane jako kosmetyki, Mieszanki do rozjaśniania skóry [kosmetyki], Mleczka do opalania [kosmetyki], Nawilżające balsamy do ciała [kosmetyki],
Nawilżające balsamy do skóry [kosmetyki], Nawilżające kremy do skóry [kosmetyki], Odżywki utwardzające do paznokci [kosmetyki], Olejki blokujące promieniowanie słoneczne
[kosmetyki], Olejki do ciała [kosmetyki], Olejki do opalania
[kosmetyki], Olejki do pielęgnacji skóry [kosmetyki], Olejki
mineralne [kosmetyki], Olejki po opalaniu [kosmetyki], Paski
do wybielania zębów nasączone preparatami do wybielania
zębów [kosmetyki], Peelingi do twarzy [kosmetyki], Perełki
zawierające kosmetyki do kąpieli, Perfumowane kosmetyki
w aerozolu do ciała, Pianki [kosmetyki], Tipsy [kosmetyki],
Toniki do twarzy [kosmetyki], Toniki [kosmetyki], Wymienne wkłady pudru do puderniczek [kosmetyki], Żele do twarzy i ciała [kosmetyki], Żele nawilżające [kosmetyki], Żele
po opalaniu [kosmetyki], Zmywacze do paznokci [kosmetyki], Zmywacze lakieru do paznokci [kosmetyki], Szminki
blokujące promieniowanie słoneczne [kosmetyki], Środki
wyszczuplające [kosmetyki], inne niż do celów medycznych,
Środki nawilżające przeciw starzeniu się do użytku jako kosmetyki, Środki nawilżające [kosmetyki], Środki nawilżające
do twarzy [kosmetyki], Środki do oczyszczania skóry twarzy
[kosmetyki], Pudry w kamieniu [kosmetyki], Puder w kamieniu do kompaktów [kosmetyki], Produkty przeciwsłoneczne
do ust [kosmetyki], Produkty powlekające usta [kosmetyki],
Preparaty zmiękczające [kosmetyki], Preparaty samoopalające [kosmetyki], Preparaty do wybielania skóry [kosmetyki], Preparaty do samoopalania [kosmetyki], Preparaty blo(210)
(731)
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kujące promieniowanie słoneczne [kosmetyki], Podkłady
do paznokci [kosmetyki], Płyny do twarzy [kosmetyki], Płyny
do pielęgnacji skóry [kosmetyki], Płyny do mycia twarzy [kosmetyki], Płynne kremy [kosmetyki].
543197
(220) 2022 05 19
FOLLOW THE NATURE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Grodzisk Mazowiecki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DZIKA POLANA PODĄŻAMY ZA NATURĄ
(210)
(731)

(531) 05.03.07, 26.11.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 Biologiczne preparaty do celów weterynaryjnych, Chłonne pieluchy celulozowe dla zwierząt
domowych, Chłonne pieluchy papierowe dla zwierząt
domowych, Dezodoranty do kuwet, Dietetyczne substancje przystosowane do użytku weterynaryjnego, Dodatki
antybiotykowe do pasz dla zwierząt, Dodatki lecznicze
do pożywienia zwierząt, Dodatki odżywcze do celów weterynaryjnych, Dodatki odżywcze do żywności dla zwierząt, do celów medycznych, Dodatki witaminowe i mineralne, Dodatki witaminowe w płynie, Jednorazowe maty
treningowe dla zwierząt domowych, Jednorazowe pieluchy dla zwierząt domowych, Jednorazowe wkładki wchłaniające do wyściełania klatek zwierząt domowych, Kąpiele
w płynie odkażającym dla zwierząt [preparaty], Lecznicze
suplementy do pasz dla zwierząt, Lecznicze szampony dla
zwierząt domowych, Majtki higieniczne dla zwierząt domowych, Mieszane preparaty witaminowe, Mineralne suplementy diety dla zwierząt, Neutralizator zapachu zwierząt domowych, Obroże przeciw pchłom dla zwierząt,
Obroże przeciwpasożytnicze dla zwierząt, Płyny dla psów,
Preparaty bakteriologiczne do celów weterynaryjnych,
Preparaty bakteryjne do celów weterynaryjnych, Preparaty biochemiczne do celów weterynaryjnych, Preparaty
chemiczne do celów weterynaryjnych, Preparaty do mycia zwierząt, Preparaty do zapobiegania przeżuwaniu lub
gryzieniu u zwierząt, Preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry u zwierząt, Preparaty farmaceutyczne dla
zwierząt, Preparaty i substancje weterynaryjne, Preparaty
lecznicze do skóry dla zwierząt, Preparaty multiwitaminowe, Preparaty nutraceutyczne dla zwierząt, Preparaty
przeciwpasożytnicze dla zwierząt domowych, Preparaty
witaminowe i mineralne, Preparaty z pierwiastkami śladowymi dla zwierząt, Probiotyczne preparaty bakteryjne
do użytku weterynaryjnego, Proszki do zwalczania pcheł
na zwierzętach, Proszki przeciwpchelne, Środki do mycia
psów [insektycydy], Środki do mycia zwierząt [insektycydy], Środki odstraszające insekty dla psów, Środki odstraszające pasożyty zewnętrzne, Środki odstraszające owady
dla zwierząt, Suplementy diety dla ludzi i zwierząt, Suplementy diety dla zwierząt, Suplementy lecznicze do żywności dla zwierząt, Suplementy witaminowe dla zwierząt,
Witaminy dla zwierząt, Witaminy dla zwierząt domowych,
31 Aktywne drożdże suszone dla zwierząt, Algarobilla [pa-
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sza dla zwierząt], Artykuły jadalne do żucia dla zwierząt,
Artykuły jadalne do żucia dla psów, Artykuły spożywcze
dla szczeniąt, Artykuły spożywcze dla zwierząt na bazie mleka, Artykuły spożywcze dla zwierząt zawierające
wyciągi z roślin, Artykuły spożywcze o smaku wołowiny
do karmienia kotów, Artykuły spożywcze o smaku wołowiny do karmienia psów, Artykuły spożywcze o smaku
mięsa z kurczaka do karmienia kotów, Artykuły spożywcze o smaku mięsa z kurczaka do karmienia psów, Artykuły spożywcze o smaku wątróbki do karmienia kotów, Artykuły spożywcze o smaku wątróbki do karmienia psów,
Artykuły spożywcze w postaci kółeczek do karmienia kotów, Artykuły spożywcze w postaci kółeczek do karmienia
psów, Artykuły spożywcze zawierające wołowinę do karmienia kotów, Artykuły spożywcze zawierające wołowinę
do karmienia psów, Artykuły spożywcze zawierające mięso z kurczaka do karmienia kotów, Artykuły spożywcze
zawierające mięso z kurczaka do karmienia psów, Artykuły
spożywcze zawierające wątróbkę do karmienia kotów,
Artykuły spożywcze zawierające wątróbkę do karmienia
psów, Artykuły spożywcze zawierające fosforan służące
do karmienia zwierząt, Celuloza do użytku jako podściółka
dla zwierząt, Ciasteczka zbożowe dla zwierząt, Ciastka dla
kotów, Ciastka dla szczeniaków, Ciastka owsiane do spożycia przez zwierzęta, Ciastka słodowe dla zwierząt, Ciastka zbożowe dla zwierząt, Herbatniki owsiane do spożycia
przez zwierzęta, Herbatniki słodowe dla zwierząt, Herbatniki zbożowe dla zwierząt, Jadalne produkty do żucia
dla zwierząt domowych, Jadalne przysmaki dla zwierząt
domowych, Jadalne smakołyki dla zwierząt, Karma dla kotów, Karma dla królików, Karma dla psów, Karma dla psów
biorących udział w gonitwach, Karma dla ptaków, Karma
dla ryb, Karma dla zwierząt domowych, Karmy dla kotów,
Karmy i pasze dla zwierząt, Karmy o smaku sera dla psów,
Karmy w puszce przeznaczone dla psów, Karmy w puszce
przeznaczone dla kotów, Konopie, nieprzetworzone, Konserwy rybne dla zwierząt domowych, Kości dla psów, Kości do żucia dla psów, Kości i pałeczki jadalne dla zwierząt
domowych, Mączka dla zwierząt, Mąka z siemienia lnianego jako pasza dla zwierząt, Mączka sojowa [pokarm dla
zwierząt], Mieszanki paszowe dla zwierząt, Mleko do stosowania jako karma dla zwierząt, Mleko do stosowania
jako artykuł spożywczy dla psów, Mleko w proszku dla kociąt, Mleko w proszku dla szczeniąt, Mleko w proszku dla
zwierząt domowych, Napoje dla kotów, Napoje dla zwierząt domowych, Napoje dla zwierząt z rodziny psów, Możliwe do strawienia kości do żucia dla psów, Papier do użytku jako podściółka dla zwierząt, Piasek do kuwet, Piasek
aromatyczny [ściółka] dla zwierząt domowych, Podściółka
dla zwierząt domowych, Pokarm dla chomików, Pokarm
dla kotów na bazie ryb lub składający się z ryb, Pokarm
dla ptaków, Pokarm dla zwierząt domowych, Pokarm
dla zwierząt domowych w formie gryzaków, Preparaty
spożywcze dla kotów, Preparaty spożywcze dla psów,
Preparaty spożywcze dla zwierząt, Przysmaki dla kotów
[jadalne], Przysmaki dla psów [jadalne], Ściółka dla psów,
Smakołyki dla zwierząt domowych w rodzaju patyczków
wołowych, Spożywcze pasze wzmacniające dla zwierząt,
Suchary dla psów, Wzbogacane substancje odżywcze dla
zwierząt, Zboża przetworzone do spożycia przez zwierzęta, Żwirek dla kota i dla małych zwierząt.
543230
(220) 2022 05 19
OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA
W RADOMSKU, Radomsko
(540) (znak słowno-graficzny)
(210)
(731)

Nr ZT26/2022

(540) vitamilk

(531) 05.05.21, 26.04.04, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 29 Wyroby z mleka, masło, sery.
543261
(220) 2022 05 21
SAGRA TECHNOLOGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin
(540) (znak słowny)
(540) Emigo
(510), (511) 9 Oprogramowanie, Oprogramowanie firmowe,
Oprogramowanie biznesowe, Oprogramowanie do pobrania,
Oprogramowanie do tabletów, Oprogramowanie do smartfonów, Oprogramowanie dla przedsiębiorstw, Oprogramowanie do inwentaryzacji, Oprogramowanie wspomagające
podejmowanie decyzji, Oprogramowanie do automatyzacji
dokumentów, Oprogramowanie komputerowe do celów
biznesowych, Oprogramowanie do zarządzania organizacją
pracy, Oprogramowanie do przetwarzania transakcji biznesowych, Oprogramowanie komputerowe do integracji aplikacji
i baz danych, Oprogramowanie komputerowe do przesyłania
danych, Interaktywne oprogramowanie komputerowe umożliwiające wymianę informacji, Oprogramowanie do analizy
danych biznesowych, Oprogramowanie Business Intelligence,
Oprogramowanie rzeczywistości wirtualnej, Oprogramowanie typu sztuczna inteligencja, Oprogramowanie do zarządzania procesami biznesowymi, Platformy oprogramowania komputerowego, Mobilne aplikacje, Oprogramowanie i aplikacje
do urządzeń przenośnych, Oprogramowanie do zarządzania
łańcuchem dostaw, Oprogramowanie do zarządzania relacjami z klientami, Oprogramowanie komputerowe do handlu
elektronicznego, Oprogramowanie komputerowe do handlu
elektronicznego umożliwiające użytkownikom dokonywanie
elektronicznych transakcji biznesowych za pośrednictwem
światowej sieci komputerowej, Oprogramowanie komputerowe do analizy informacji rynkowych, Aplikacje biurowe
i biznesowe, Oprogramowanie do technologii biznesowych,
35 Elektroniczne przetwarzanie zamówień, Gromadzenie
i systematyzowanie informacji w komputerowych bazach danych, Usługi w zakresie gromadzenia danych z badań rynku,
Świadczenie usług zarządzania biznesowego w zakresie przetwarzania danych dotyczących sprzedaży w ramach globalnej
sieci komputerowej, Kompilacja informacji w komputerowych
bazach danych, Zarządzanie bazami danych, Zarządzanie
sprzedażą i bazą klientów, Zestawianie danych w komputerowych bazach danych, Skomputeryzowane zarządzanie bazami danych, Skomputeryzowane usługi w zakresie zarządzania
bazami danych, Skomputeryzowana kompilacja list zamówień, Kompilacja list potencjalnych klientów, Usługi informacji
biznesowej, Sporządzanie ankiet biznesowych, Zarządzanie
procesami biznesowymi, Analiza danych biznesowych, Rozpowszechnianie informacji biznesowych, Analiza zarządzania
w biznesie, Sporządzanie raportów biznesowych, Badania
rynku i analizy biznesowe, Doradztwo w zakresie efektywności biznesowej, Doradztwo w zakresie analizy biznesowej,
Udostępnianie informacji biznesowych dla przedsiębiorstw,
Doradztwo biznesowe w zakresie transformacji cyfrowej,
Usługi ekspertów w zakresie efektywności biznesowej, Usług
outsourcingu w dziedzinie analityki biznesowej, Usługi doradcze w zakresie analizy biznesowej, Dostarczanie informacji
biznesowych i handlowych online, Usługi w zakresie Business
(210)
(731)
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Intelligence [analityki biznesowej], Dostarczanie informacji
dotyczących kontaktów handlowych i biznesowych, Dostarczanie biznesowych i handlowych informacji kontaktowych
za pośrednictwem internetu, Przygotowywanie i kompilacja
raportów i informacji biznesowych i handlowych, Pomoc
w zarządzaniu sprawami biznesowymi lub działaniami handlowymi przedsiębiorstwa przemysłowego lub handlowego,
42 Analizy komputerowe, Badania naukowe prowadzone przy
użyciu baz danych, Badania w dziedzinie technologii przetwarzania danych, Chmura obliczeniowa, Dekodowanie danych,
Doradztwo techniczne w zakresie przetwarzania danych, Doradztwo w zakresie komputerowych programów baz danych,
Eksploracja danych, Integracja systemów i sieci komputerowych, Opracowywanie baz danych, Opracowywanie i testowanie metod przetwarzania danych, algorytmów i oprogramowania, Opracowywanie platform komputerowych, Opracowywanie programów do przetwarzania danych, Opracowywanie systemów przetwarzania danych, Opracowywanie
programów do przetwarzania danych na zamówienie osób
trzecich, Opracowywanie oprogramowania komputerowego
w zakresie logistyki, zarządzania łańcuchem dostaw i portali
e-biznesowych, Oprogramowanie jako usługa [SaaS], Projektowanie i opracowywanie oprogramowania komputerowego,
Projektowanie i opracowywanie oprogramowania do pobierania danych, Projektowanie i opracowywanie oprogramowania do przetwarzania danych, Projektowanie i opracowywanie
oprogramowania do importowania danych i zarządzania nimi,
Projektowanie i opracowywanie oprogramowania komputerowego do szacowania i obliczania danych, Projektowanie
komputerów i oprogramowania komputerowego do analiz
i sprawozdawczości handlowej, Programowanie komputerowe w zakresie systemów do przetwarzania i przesyłania
danych, Programowanie oprogramowania do importowania
danych i zarządzania nimi, Programowanie oprogramowania
komputerowego do odczytu, transmisji i organizowania danych, Projektowanie i opracowywanie systemów do wprowadzania, wyprowadzania, przetwarzania, wyświetlania
i przechowywania danych, Projektowanie i opracowywanie
oprogramowania komputerowego do logistyki, zarządzania
łańcuchem dostaw i portali e-biznesowych, Skomputeryzowane przechowywanie informacji biznesowych, Tworzenie
platform komputerowych, Usługi w zakresie integracji systemów komputerowych, Usługi inżynierii oprogramowania
w zakresie programów do przetwarzania danych, Usługi w zakresie projektowania oprogramowania do elektronicznego
przetwarzania danych, Udostępnianie wirtualnych systemów
komputerowych poprzez chmury obliczeniowe, Usługi doradcze i informacyjne związane z integracją systemów komputerowych, Usługi inżynieryjne dotyczące przetwarzania danych,
Usługi inżynieryjne związane z automatycznym przetwarzaniem danych, Usługi komputerowe do analizy danych, Usługi
komputerowe w związku z elektronicznym zapisywaniem danych, Usługi migracji danych, Usługi programowania komputerowego do magazynowania danych, Usługi projektowania
systemów przetwarzania danych, Usługi w zakresie kopiowania i konwersji danych, usługi kodowania danych, Usługi w zakresie przechowywania danych elektronicznych w chmurze,
Usługi w zakresie konsultacji i doradztwa komputerowego,
Zarządzanie projektami informatycznymi w dziedzinie elektronicznego przetwarzania danych [EDP], Programowanie
oprogramowania do zarządzania zapasami, Projektowanie
i opracowywanie oprogramowania komputerowego do zarządzania łańcuchem dostaw, Projektowanie i opracowywanie oprogramowania w dziedzinie aplikacji mobilnych, Usługi
programowania komputerów w celu analizowania i raportowania handlowego.
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543262
(220) 2022 05 21
MODALTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowy Tomyśl
(540) (znak słowny)
(540) MODALTO
(510), (511) 20 Meble i akcesoria meblowe wyposażenia
domu, Meble do wnętrz, Meble do salonu, Meble sypialne, Meble do pokojów dziecinnych, Fotele, Sofy, Narożniki
[meble], Łóżka, 35 Usługi sprzedaży detalicznej, hurtowej
i poprzez Internet następujących towarów: meble i akcesoria meblowe wyposażenia domu, meble do wnętrz, meble
do salonu, meble sypialne, meble do pokojów dziecinnych,
fotele, sofy, narożniki [meble], łóżka.
(210)
(731)

543263
(220) 2022 05 21
RIMEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Olsztyn
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RIMEX SKLEP INSTALATORA

(210)
(731)

(531) 14.01.02, 27.01.05, 29.01.13
(510), (511) 6 Rury metalowe, Rury, rurki i przewody giętkie i wyposażenie do nich, w tym zawory, metalowe, Węże
metalowe do instalacji wodno-kanalizacyjnych, Ręczne
zawory metalowe, Zamocowania rur (Obejmy do -) metalowe, Uchwyty z metalu, Ścienne (Uchwyty, haki -) do mocowania rur metalowe, Metalowe sworznie gwintowane,
Metalowe nakrętki, Metalowe drobne wyroby, Kształtki rurowe rozgałęzieniowe metalowe, Metalowe rury odpływowe, 11 Instalacje sanitarne, Instalacje sanitarne przenośne,
Sanitarne wyposażenie wodociągowe, Cysterny będące
urządzeniami sanitarnymi, Osprzęt do celów sanitarnych,
Urządzenia do celów sanitarnych, Zawory [akcesoria hydrauliczne], Spusty [akcesoria hydrauliczne], Kurki [akcesoria hydrauliczne], Instalacje i urządzenia sanitarne, sprzęt
do zaopatrywania w wodę i sanitacji, Akcesoria zabezpieczające i do regulacji instalacji wodnych i gazowych, Bojlery do zaopatrywania w ciepłą wodę, Grzejniki [kaloryfery],
Zawory do rur, Zawory do grzejników, Zawory do kontroli
wody, Filtry do urządzeń wodnych, Instalacje ogrzewania
podłogowego, Urządzenia do ogrzewania podłogowego,
Naczynia wzbiorcze do instalacji centralnego ogrzewania,
Filtry do użycia z urządzeniami do wentylacji, Filtry do użycia z urządzeniami do ogrzewania, Filtry do użycia z urządzeniami do celów sanitarnych, Krany, Zawory [krany] jako
części instalacji sanitarnych, Odpływy wody [krany], 17 Rury
giętkie niemetalowe, Rury izolowane (niemetalowe), Gumowe rury i przewody rurowe, Giętkie rury, rurki, węże
i wyposażenie do nich [w tym zawory] oraz wyposażenie
do rur sztywnych, wszystkie niemetalowe, Zawory z gumy
lub wulkanizowanych włókien [z wyjątkiem elementów maszyn], Materiały izolacyjne, Podkładki gumowe chroniące
śruby, Uszczelki niemetalowe, Uszczelki gumowe, Uszczelki
do rur, Złączki, Niemetalowe złącza rurowe, Kształtki, niemetalowe, do rur sztywnych, Kształtki, niemetalowe, do rur
elastycznych, 35 Usługi sprzedaży hurtowej, detalicznej
i poprzez Internet następujących towarów: rury metalowe,
rury, rurki i przewody giętkie i wyposażenie do nich, w tym
zawory, metalowe, węże metalowe do instalacji wodno-kanalizacyjnych, ręczne zawory metalowe, zamocowania
rur (obejmy do -) metalowe, uchwyty z metalu, ścienne
(uchwyty, haki -) do mocowania rur metalowe, metalowe
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sworznie gwintowane, metalowe nakrętki, metalowe drobne wyroby, kształtki rurowe rozgałęzieniowe metalowe,
metalowe rury odpływowe, instalacje sanitarne, instalacje
sanitarne przenośne, sanitarne wyposażenie wodociągowe, cysterny będące urządzeniami sanitarnymi, osprzęt
do celów sanitarnych, urządzenia do celów sanitarnych,
zawory [akcesoria hydrauliczne], spusty [akcesoria hydrauliczne], kurki [akcesoria hydrauliczne], instalacje i urządzenia sanitarne, sprzęt do zaopatrywania w wodę i sanitacji,
akcesoria zabezpieczające i do regulacji instalacji wodnych
i gazowych, bojlery do zaopatrywania w ciepłą wodę,
grzejniki [kaloryfery], zawory do rur, zawory do grzejników,
zawory do kontroli wody, filtry do urządzeń wodnych, instalacje ogrzewania podłogowego, urządzenia do ogrzewania
podłogowego, naczynia wzbiorcze do instalacji centralnego ogrzewania, filtry do użycia z urządzeniami do wentylacji, filtry do użycia z urządzeniami do ogrzewania, filtry
do użycia z urządzeniami do celów sanitarnych, krany,
zawory [krany] jako części instalacji sanitarnych, odpływy
wody [krany], rury giętkie niemetalowe, rury izolowane
(niemetalowe), gumowe rury i przewody rurowe, giętkie
rury, rurki, węże i wyposażenie do nich [w tym zawory] oraz
wyposażenie do rur sztywnych, wszystkie niemetalowe,
zawory z gumy lub wulkanizowanych włókien [z wyjątkiem elementów maszyn], materiały izolacyjne, podkładki
gumowe chroniące śruby, uszczelki niemetalowe, uszczelki
gumowe, uszczelki do rur, złączki, niemetalowe złącza rurowe, kształtki, niemetalowe, do rur sztywnych, kształtki,
niemetalowe, do rur elastycznych.

styczną występów muzycznych, Wypożyczanie nagrań
dźwiękowych i wideo, Przygotowywanie, organizowanie
i prowadzenie koncertów, Usługi doradcze i informacyjne
związane z przygotowywaniem, organizowaniem i prowadzeniem koncertów, Organizowanie rozrywki wizualnej
i muzycznej, Produkcja przedstawień muzycznych, Usługi
rozrywki muzycznej świadczone przez grupy wokalne,
Usługi rozrywki muzycznej świadczone przez grupy instrumentalne, Widowiska muzyczne.

543264
(220) 2022 05 21
TOMCZYK ART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Świeradów-Zdrój
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ORKIESTRA KSIĘŻNICZEK

(531) 01.01.01, 24.09.02, 24.09.07, 26.11.13, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 Agencje reklamowe, Dystrybucja i rozpowszechnianie materiałów reklamowych [ulotek, prospektów, materiałów drukowanych, próbek], Promocja [reklama] koncertów, Promowanie koncertów muzycznych,
Usługi w zakresie zarządzania biznesowego świadczone
na rzecz wykonawców muzycznych, Impresariat w działalności artystycznej, Usługi sprzedaży detalicznej w związku
z materiałami artystycznymi, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku z materiałami artystycznymi, 41 Przedstawienia baletowe, Prezentacja występów zespołów muzycznych na żywo, Rozrywka w postaci występów baletowych, Występy taneczne, muzyczne i dramatyczne, Usługi
w zakresie przedstawień na żywo, Usługi imprez muzycznych na żywo, Usługi agencji sprzedaży biletów online
do celów rozrywkowych, Organizacja rezerwacji biletów
na spektakle i na inne imprezy rozrywkowe, Rezerwacja
biletów na koncerty, Usługi rezerwacji biletów i rezerwacji miejsc na koncerty muzyczne, Usługi występów grup
muzycznych na żywo, Muzyczne widowiska sceniczne
wykonywane w miejscach przeznaczonych do występów, Rozrywka w postaci występów na żywo i występów
osób przebranych w kostiumy, Zarządzanie stroną artystyczną występów muzycznych, Wypożyczanie nagrań
dźwiękowych i wideo, Przygotowywanie, organizowanie
i prowadzenie koncertów, Usługi doradcze i informacyjne
związane z przygotowywaniem, organizowaniem i prowadzeniem koncertów, Organizowanie rozrywki wizualnej
i muzycznej, Produkcja przedstawień muzycznych, Usługi
rozrywki muzycznej świadczone przez grupy wokalne,
Usługi rozrywki muzycznej świadczone przez grupy instrumentalne, Widowiska muzyczne.

(210)
(731)

(531) 02.03.01, 02.03.16, 26.11.13, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 Agencje reklamowe, Dystrybucja i rozpowszechnianie materiałów reklamowych [ulotek, prospektów, materiałów drukowanych, próbek], Promocja [reklama] koncertów, Promowanie koncertów muzycznych,
Usługi w zakresie zarządzania biznesowego świadczone
na rzecz wykonawców muzycznych, Impresariat w działalności artystycznej, Usługi sprzedaży detalicznej w związku
z materiałami artystycznymi, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku z materiałami artystycznymi, 41 Przedstawienia baletowe, Prezentacja występów zespołów muzycznych na żywo, Rozrywka w postaci występów baletowych, Występy taneczne, muzyczne i dramatyczne, Usługi
w zakresie przedstawień na żywo, Usługi imprez muzycznych na żywo, Usługi agencji sprzedaży biletów online
do celów rozrywkowych, Organizacja rezerwacji biletów
na spektakle i na inne imprezy rozrywkowe, Rezerwacja
biletów na koncerty, Usługi rezerwacji biletów i rezerwacji miejsc na koncerty muzyczne, Usługi występów grup
muzycznych na żywo, Muzyczne widowiska sceniczne
wykonywane w miejscach przeznaczonych do występów, Rozrywka w postaci występów na żywo i występów
osób przebranych w kostiumy, Zarządzanie stroną arty-

543265
(220) 2022 05 21
TOMCZYK ART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Świeradów-Zdrój
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PBK POLSKI BALET KRÓLEWSKI

(210)
(731)

(210)
(731)

543266
(220) 2022 05 21
STRZAŁKOWSKI FRANCISZEK MEDYCYNA
ESTETYCZNA, Warszawa

Nr ZT26/2022
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) S KLINIKA STRZAŁKOWSKI

(531) 26.11.02, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 44 Udzielanie wiadomości i informacji w dziedzinie medycyny, Usługi klinik chirurgii kosmetycznej i plastycznej, Usługi klinik medycznych, Chirurgia plastyczna,
Zabiegi kosmetyczne, Usługi zabiegów na cellulit, Usługi
w zakresie zabiegów upiększających, Wstrzykiwalne kuracje
wypełniaczami do celów kosmetycznych, Usługi zabiegów
kosmetycznych na twarz i ciało, Kosmetyczny zabieg laserowy skóry, Usługi laserowego usuwania owłosienia, Usługi
w zakresie laserowego odmładzania skóry, Usługi kosmetycznej pielęgnacji ciała, Usługi lecznicze w zakresie usuwania tkanki tłuszczowej, Usługi odsysania tłuszczu, Usługi terapii mikroigłowej, Usługi w zakresie kuracji odchudzających,
Usługi w zakresie mikropigmentacji, Usługi w zakresie naciągania skóry za pomocą lasera, Usługi zabiegów pielęgnacji
twarzy, Chirurgia kosmetyczna, Implantacja (wszczepianie)
włosów, Usuwanie laserowe pajączków naczyniowych, Laserowe usuwanie żylaków, Kosmetyczne usuwanie żylaków
za pomocą lasera, Usługi w zakresie wkłuwania się do żył.
543272
(220) 2022 05 22
FB KOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kobiernice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Kryształowe Wzgórze
(210)
(731)

(531) 26.04.03, 26.04.13, 01.15.19, 06.01.02, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 41 Organizowanie rozrywki podczas uroczystości weselnych, Organizacja i prowadzenie imprez
rozrywkowych, kulturalnych i rekreacyjnych, Organizacja
i prowadzenie sympozjów, zjazdów, seminariów, konferencji, kongresów, kursów i balów, Usługi doradcze w zakresie
rozrywki, Planowanie przyjęć [rozrywka], Usługi rozrywkowe, Doradztwo w zakresie planowania imprez specjalnych,
Zapewnienie obiektów i sprzętu na potrzeby rozrywki,
43 Organizowanie i obsługa bankietów, przyjęć, konferencji,
wesel i imprez okolicznościowych-w zakresie zaopatrzenia
w żywność i napoje, Organizowanie i obsługa bankietów,
przyjęć, konferencji, wesel i imprez okolicznościowych,
w zakresie wynajmu obiektów i sprzętu, Przygotowywanie
posiłków i dań na zamówienie, Usług cateringowe, Usługi w zakresie prowadzenia restauracji, kawiarni i barów,
45 Planowanie i organizowanie ceremonii ślubnych.

(210)
(731)
(540)
(540)
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543288
(220) 2022 05 20
LISIUS ŁUKASZ BERG CAPITAL, Marki
(znak słowno-graficzny)
BERG CAPITAL

(531) 24.15.01, 24.15.05, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 36 Administrowanie nieruchomościami, Biura
pośrednictwa handlu nieruchomościami, Organizowanie
najmu nieruchomości na wynajem, Usługi doradcze dotyczące nieruchomości, Usługi nabywania nieruchomości, Wynajem domów, Wynajem mieszkań, Wynajem nieruchomości, Wynajem pomieszczeń biurowych, Wynajem pomieszczeń handlowych, Zarządzanie nieruchomościami.
543291
(220) 2022 05 20
DEREWOŃKO STANISŁAWA NUMAZU SUSHI,
Czarna Wielka
(540) (znak słowny)
(540) NUMAZU
(510), (511) 43 Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, Restauracje, Restauracje
oferujące dania na wynos, Usługi restauracji przygotowujących potrawy na żywo, Usługi restauracji sprzedających
sushi, Usługi restauracyjne, Usługi cateringu zewnętrznego,
Zapewnianie pomieszczeń na uroczystości.
(210)
(731)

543410
(220) 2022 05 26
BIOTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kąkolewo
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BIOTEL
(210)
(731)

(531)

05.03.11, 05.03.13, 05.03.15, 05.05.04, 05.05.20, 05.05.21,
27.05.01, 27.05.02, 27.05.10, 29.01.15
(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 detaliczna w związku z preparatami chemicznymi do leczenia chorób roślin zbożowych,
Usługi sprzedaży hurtowej w związku ze środkami ochrony
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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 z niemetalowymi drzwiami, bramami,
oknami i osłonami okiennymi, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z niemetalowymi drzwiami, bramami, oknami
i osłonami okiennymi.
543412
(220) 2022 05 26
RESINBAU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin
(540) (znak słowny)
(540) ResinBau
(510), (511) 17 Artykuły i materiały izolacyjne i zabezpieczające.
(210)
(731)

(210) 543418
(220) 2022 05 26
(731) DUDA DARIUSZ, Jaworze
(540) (znak słowny)
(540) FLEX-SPACE
(510), (511) 35 Administrowanie działalnością gospodarczą
w zakresie franchisingu, Usługi franczyzowe związane z pomocą dla firm, Doradztwo w zakresie działalności gospodarczej dotyczące franchisingu, Konsultacje w zakresie działalności gospodarczej dotyczące franchisingu, Pomoc przy
zakładaniu przedsiębiorstw w ramach franchisingu, Porady
odnośnie prowadzenia firm w ramach franchisingu, Usługi
doradcze w zarządzaniu w zakresie franchisingu, Usługi franczyzowe związane z pomocą w zakresie marketingu, Usługi
doradcze w zakresie zakładania przedsiębiorstw franchisingowych, Doradztwo i konsultacje biznesowe w zakresie franchisingu, Pomoc w zakresie działalności gospodarczej dotycząca franchisingu, Usługi doradztwa w zakresie działalności
gospodarczej dotyczące franchisingu, Doradztwo w zakresie
zarządzania przedsiębiorstwami na zasadach franchisingu, Usługi reklamowe w zakresie działalności gospodarczej
dotyczące franchisingu, Pomoc w komercjalizacji produktu
w ramach kontraktu franczyzowego, Pomoc w zarządzaniu
biznesowym w ramach kontraktu franczyzowego, Wsparcie
w dziedzinie zarządzania biznesowego w zakresie franchisingu, Usługi doradztwa biznesowego związane z zakładaniem
i prowadzeniem franczyz, Wsparcie w dziedzinie zarządzania przedsiębiorstwami działającymi w oparciu o franczyzę, Usługi świadczone przez franczyzodawcę, mianowicie
pomoc w prowadzeniu przedsiębiorstw przemysłowych
lub handlowych lub w zarządzaniu nimi, Zarządzanie działalnością gospodarczą, Pomoc w prowadzeniu działalności
gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością
gospodarczą, Administrowanie i zarządzanie działalnością
gospodarczą, Analiza marketingowa nieruchomości, Usługi
reklamowe dotyczące nieruchomości, Obsługa marketingowa obrotu nieruchomościami, Reklamowanie nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych, Organizacja i przeprowadzanie aukcji nieruchomości, Aukcje nieruchomości,
36 Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, Pomoc
w zakresie nabywania nieruchomości i w zakresie udziałów
finansowych w nieruchomościach, Organizowanie wynajmu nieruchomości, Organizowanie finansowania zakupu
nieruchomości, Ocena i wycena nieruchomości, Nabywanie
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nieruchomości [dla osób trzecich], Dzierżawa lub wynajem
budynków, Dostarczanie informacji dotyczących nieruchomości, Doradztwo w zakresie nieruchomości, Agencje nieruchomości, Administrowanie nieruchomościami, Udzielanie
informacji dotyczących rynku nieruchomości, Udzielanie informacji dotyczących kwestii nieruchomości za pośrednictwem Internetu, Usługi agencji nieruchomości dotyczące
sprzedaży i wynajmu budynków, Usługi agencji nieruchomości związane z kupnem i sprzedażą budynków, Usługi agencji
pośrednictwa nieruchomości mieszkaniowych, Usługi wynajmu mieszkań, Usługi w zakresie zarządzania nieruchomościami, Wynajem nieruchomości, Zarządzanie powiernicze
nieruchomościami, Usługi w zakresie wyszukiwania nieruchomości mieszkaniowych, Finansowanie projektów deweloperskich, Usługi nabywania gruntu, Zarządzanie portfelem
nieruchomości, Planowanie inwestycji w nieruchomości,
Pozyskiwanie kapitału, Pobieranie czynszu, Usługi w zakresie
zakwaterowań, Skomputeryzowane usługi informacyjne dotyczące nieruchomości, Wycena i zarządzanie nieruchomościami, Agencje pośrednictwa w handlu nieruchomościami,
Usługi w zakresie nieruchomości, Usługi związane z majątkiem nieruchomym, Doradztwo w dziedzinie zakupu nieruchomości, Finansowe zarządzanie projektami z dziedziny
nieruchomości, Pomoc w zakupie nieruchomości, 45 Usługi
w zakresie wydawania licencji, Licencjonowanie koncepcji
franczyzowych [usługi prawne], Porady prawne w zakresie
franchisingu.
(210) 543419
(220) 2022 05 26
(731) DUDA DARIUSZ, Jaworze
(540) (znak słowny)
(540) FLEX-SPACE POLSKA
(510), (511) 35 Administrowanie działalnością gospodarczą
w zakresie franchisingu, Usługi franczyzowe związane z pomocą dla firm, Doradztwo w zakresie działalności gospodarczej dotyczące franchisingu, Konsultacje w zakresie działalności gospodarczej dotyczące franchisingu, Pomoc przy zakładaniu przedsiębiorstw w ramach franchisingu, Porady odnośnie
prowadzenia firm w ramach franchisingu, Usługi doradcze
w zarządzaniu w zakresie franchisingu, Usługi franczyzowe
związane z pomocą w zakresie marketingu, Usługi doradcze
w zakresie zakładania przedsiębiorstw franchisingowych, Doradztwo i konsultacje biznesowe w zakresie franchisingu, Pomoc w zakresie działalności gospodarczej dotycząca franchisingu, Usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej
dotyczące franchisingu, Doradztwo w zakresie zarządzania
przedsiębiorstwami na zasadach franchisingu, Usługi reklamowe w zakresie działalności gospodarczej dotyczące franchisingu, Pomoc w komercjalizacji produktu w ramach kontraktu
franczyzowego, Pomoc w zarządzaniu biznesowym w ramach kontraktu franczyzowego, Wsparcie w dziedzinie zarządzania biznesowego w zakresie franchisingu, Usługi doradztwa biznesowego związane z zakładaniem i prowadzeniem
franczyz, Wsparcie w dziedzinie zarządzania przedsiębiorstwami działającymi w oparciu o franczyzę, Usługi świadczone przez franczyzodawcę, mianowicie pomoc w prowadzeniu
przedsiębiorstw przemysłowych lub handlowych lub w zarządzaniu nimi, Zarządzanie działalnością gospodarczą, Pomoc
w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, Administrowanie i zarządzanie działalnością gospodarczą, Analiza marketingowa
nieruchomości, Usługi reklamowe dotyczące nieruchomości,
Obsługa marketingowa obrotu nieruchomościami, Reklamowanie nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych,
Organizacja i przeprowadzanie aukcji nieruchomości, Aukcje
nieruchomości, 36 Pośrednictwo w obrocie nieruchomościa-
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mi, Pomoc w zakresie nabywania nieruchomości i w zakresie
udziałów finansowych w nieruchomościach, Organizowanie
wynajmu nieruchomości, Organizowanie finansowania zakupu nieruchomości, Ocena i wycena nieruchomości, Nabywanie nieruchomości [dla osób trzecich], Dzierżawa lub wynajem
budynków, Dostarczanie informacji dotyczących nieruchomości, Doradztwo w zakresie nieruchomości, Agencje nieruchomości, Administrowanie nieruchomościami, Udzielanie informacji dotyczących rynku nieruchomości, Udzielanie informacji dotyczących kwestii nieruchomości za pośrednictwem
Internetu, Usługi agencji nieruchomości dotyczące sprzedaży
i wynajmu budynków, Usługi agencji nieruchomości związane z kupnem i sprzedażą budynków, Usługi agencji pośrednictwa nieruchomości mieszkaniowych, Usługi wynajmu
mieszkań, Usługi w zakresie zarządzania nieruchomościami,
Wynajem nieruchomości, Zarządzanie powiernicze nieruchomościami, Usługi w zakresie wyszukiwania nieruchomości
mieszkaniowych, Finansowanie projektów deweloperskich,
Usługi nabywania gruntu, Zarządzanie portfelem nieruchomości, Planowanie inwestycji w nieruchomości, Pozyskiwanie
kapitału, Pobieranie czynszu, Usługi w zakresie zakwaterowań,
Skomputeryzowane usługi informacyjne dotyczące nieruchomości, Wycena i zarządzanie nieruchomościami, Agencje
pośrednictwa w handlu nieruchomościami, Usługi w zakresie
nieruchomości, Usługi związane z majątkiem nieruchomym,
Doradztwo w dziedzinie zakupu nieruchomości, Finansowe
zarządzanie projektami z dziedziny nieruchomości, Pomoc
w zakupie nieruchomości, 45 Usługi w zakresie wydawania
licencji, Licencjonowanie koncepcji franczyzowych [usługi
prawne], Porady prawne w zakresie franchisingu.
(210)
(731)
(540)
(540)

543430
(220) 2022 05 26
WIESIOLLEK - TKOCZ PATRICIA, Strzelce Opolskie
(znak słowno-graficzny)
La Pacchia woolart

(531)

05.03.20, 26.05.02, 26.05.15, 26.05.19, 27.05.01, 27.05.10,
29.01.12
(510), (511) 25 Części odzieży, obuwia i nakryć głowy, Nakrycia głowy, Odzież.
(210)
(731)
(540)
(540)

543490
(220) 2022 05 27
TANASIEWICZ KONRAD AGROTURYSTYKA, Tobołowo
(znak słowno-graficzny)
S Sielskie sioło
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(531) 26.01.03, 26.01.18, 26.01.16, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 43 Tymczasowe zakwaterowanie, Usługi informacji, doradztwa i rezerwacji w zakresie zakwaterowania
tymczasowego, Usługi zaopatrzenia w żywność i napoje,
Usługi informacji, doradztwa i rezerwacji w zakresie dostarczania żywności i napojów, Udostępnianie zakwaterowania
tymczasowego, Usługi w zakresie zakwaterowania na pobyt
czasowy, Wynajmowanie kwater, Zakwaterowanie na pobyt
czasowy, Zapewnianie zakwaterowania na pobyt czasowy,
Zapewnianie zakwaterowania tymczasowego, Wynajmowanie pomieszczeń na pobyt czasowy.
543491
(220) 2022 05 27
STUDIO ARCHICO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) ARCHICO
(510), (511) 42 Projektowanie architektoniczne, Projektowanie architektoniczne w zakresie planowania miasta, Projektowanie architektoniczne dekoracji wnętrz, Planowanie [projektowanie] biurowców wielopiętrowych, Projektowanie przestrzeni biurowych, Usługi architektoniczne w zakresie projektowania obiektów biurowych, Usługi w zakresie projektowania
wystroju wnętrz biurowych, Usługi w zakresie projektowania
układu pomieszczeń biurowych, Usługi architektoniczne w zakresie projektowania budynków biurowych, Projektowanie
rozmieszczenia mebli biurowych, Usługi projektowe dotyczące nieruchomości mieszkalnych, Usługi projektowe związane
z nieruchomościami, Wspomagane komputerowo usługi projektowe związane z architekturą, Architektura.
(210)
(731)

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

543504
(220) 2022 05 27
JERZYNIEC WOJCIECH, Zielona Góra
(znak słowno-graficzny)
Kwiaty Na Ławę

(531) 27.05.01, 29.01.12, 05.05.20
(510), (511) 31 Kwiaty cięte, Kwiaty, Kwiaty naturalne (Wieńce z -), Kwiaty świeże, Żywe kwiaty, Żywe kwiaty naturalne,
Konserwowane kwiaty, Kwiaty konserwowane do dekoracji,
Kwiaty suszone, Kwiaty suszone do dekoracji, Naturalne rośliny i kwiaty, Suszone kwiaty do butonierki, Świeża bylica
pospolita (Yakssuk) jako żywe kwiaty, Świeże kwiaty jadalne.
543506
(220) 2022 05 28
BOUQUET GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SIDE
(210)
(731)
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(531) 27.05.01, 27.05.17
(510), (511) 3 Naturalne olejki eteryczne, Olejki do aromaterapii [do użytku kosmetycznego], Olejki do pielęgnacji
skóry [nielecznicze], Olejki zapachowe, Preparaty do mycia
i pielęgnacji ciała, Środki perfumeryjne i zapachowe, Środki
toaletowe, Henna [barwnik kosmetyczny], Kleje do celów kosmetycznych, Kosmetyki, Kosmetyki do użytku osobistego,
Kosmetyki i preparaty kosmetyczne, Kosmetyki naturalne,
Kosmetyki nielecznicze, Kosmetyki nielecznicze i preparaty
toaletowe, Kosmetyki organiczne, Kosmetyki w formie olejków, Kosmetyki w gotowych zestawach, Krem do skórek wokół paznokci, Kremy do masażu, nie do celów leczniczych,
Lakier do celów kosmetycznych, Nielecznicze balsamy, Odżywki do skórek wokół paznokci, Olejki do celów kosmetycznych, Olejki i płyny do masażu, Olejki toaletowe, Perfumowane balsamy do ciała [preparaty toaletowe], Perfumowane
balsamy [preparaty toaletowe], Piperonal do użytku kosmetycznego, Preparaty do pedicure, Preparaty higieniczne
w postaci środków toaletowych, Preparaty kosmetyczne
do twarzy, Preparaty kosmetyczne do pielęgnacji ciała, Preparaty toaletowe, Środki do usuwania skórek wokół paznokci, Tłuszcze do celów kosmetycznych, Zestawy kosmetyków,
Brokat do paznokci, Baza podkładowa do paznokci [kosmetyki], Klej do utwardzania paznokci, Kleje do przymocowywania sztucznych paznokci, Kosmetyki do paznokci, Kremy
do paznokci, Lakier do paznokci do celów kosmetycznych,
Lakiery do paznokci, Lakiery do paznokci w pisaku, Olejek
do skórek wokół paznokci, Paznokci (Lakiery do -), Podkłady
do lakierów do paznokci, Podkłady do paznokci [kosmetyki], Preparaty do kuracji paznokci, Preparaty do pielęgnacji
paznokci, Powłoki do nadawania kształtu paznokciom u rąk,
Preparaty do pielęgnacji skóry, oczu i paznokci, Preparaty
do wzmacniania paznokci, Preparaty kosmetyczne do pielęgnacji paznokci, Preparaty kosmetyczne do przyspieszania
schnięcia lakieru na paznokciach, Środki do usuwania paznokci żelowych, Sztuczne paznokcie do celów kosmetycznych, Żel do paznokci, Zmywacze do paznokci, Zmywacze
do paznokci [kosmetyki], Zmywacze lakieru do paznokci
[kosmetyki].
(210)
(731)
(540)
(540)

543513
(220) 2022 05 30
CISOŃ JANINA, Nowy Targ
(znak słowno-graficzny)
TAKA PIZZA! BISTRO & CAFE

(531) 08.07.04, 27.05.01, 27.05.17, 24.17.04, 29.01.14, 26.01.05
(510), (511) 43 Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, Pizzerie.
543519
(220) 2022 05 27
DENTAL CLASS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)

(210)
(731)
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(540) MASTER LEVEL

(531) 27.05.01, 26.03.07, 26.04.04, 29.01.13
(510), (511) 41 Usługi edukacyjne, 44 Usługi w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi.
(210)
(731)
(540)
(540)

543531
(220) 2022 05 30
DUDA DARIUSZ, Jaworze
(znak słowno-graficzny)
FF FLEX-SPACE

(531) 27.05.01, 27.05.14
(510), (511) 35 Administrowanie działalnością gospodarczą w zakresie franchisingu, Usługi franczyzowe związane z pomocą dla firm, Doradztwo w zakresie działalności
gospodarczej dotyczące franchisingu, Konsultacje w zakresie działalności gospodarczej dotyczące franchisingu,
Pomoc przy zakładaniu przedsiębiorstw w ramach franchisingu, Porady odnośnie prowadzenia firm w ramach
franchisingu, Usługi doradcze w zarządzaniu w zakresie
franchisingu, Usługi franczyzowe związane z pomocą w zakresie marketingu, Usługi doradcze w zakresie zakładania
przedsiębiorstw franchisingowych, Doradztwo i konsultacje biznesowe w zakresie franchisingu, Pomoc w zakresie
działalności gospodarczej dotycząca franchisingu, Usługi
doradztwa w zakresie działalności gospodarczej dotyczące
franchisingu, Doradztwo w zakresie zarządzania przedsiębiorstwami na zasadach franchisingu, Usługi reklamowe
w zakresie działalności gospodarczej dotyczące franchisingu, Pomoc w komercjalizacji produktu w ramach kontraktu franczyzowego, Pomoc w zarządzaniu biznesowym
w ramach kontraktu franczyzowego, Wsparcie w dziedzinie
zarządzania biznesowego w zakresie franchisingu, Usługi
doradztwa biznesowego związane z zakładaniem i prowadzeniem franczyz, Wsparcie w dziedzinie zarządzania
przedsiębiorstwami działającymi w oparciu o franczyzę,
Usługi świadczone przez franczyzodawcę, mianowicie pomoc w prowadzeniu przedsiębiorstw przemysłowych lub
handlowych lub w zarządzaniu nimi, Zarządzanie działalnością gospodarczą, Pomoc w prowadzeniu działalności
gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością
gospodarczą, Administrowanie i zarządzanie działalnością
gospodarczą, Analiza marketingowa nieruchomości, Usługi
reklamowe dotyczące nieruchomości, Obsługa marketingowa obrotu nieruchomościami, Reklamowanie nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych, Organizacja i prze-
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prowadzanie aukcji nieruchomości, Aukcje nieruchomości,
36 Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, Pomoc
w zakresie nabywania nieruchomości i w zakresie udziałów
finansowych w nieruchomościach, Organizowanie wynajmu nieruchomości, Organizowanie finansowania zakupu
nieruchomości, Ocena i wycena nieruchomości, Nabywanie nieruchomości [dla osób trzecich], Dzierżawa lub wynajem budynków, Dostarczanie informacji dotyczących nieruchomości, Doradztwo w zakresie nieruchomości, Agencje nieruchomości, Administrowanie nieruchomościami,
Udzielanie informacji dotyczących rynku nieruchomości,
Udzielanie informacji dotyczących kwestii nieruchomości
za pośrednictwem Internetu, Usługi agencji nieruchomości
dotyczące sprzedaży i wynajmu budynków, Usługi agencji
nieruchomości związane z kupnem i sprzedażą budynków, Usługi agencji pośrednictwa nieruchomości mieszkaniowych, Usługi wynajmu mieszkań, Usługi w zakresie
zarządzania nieruchomościami, Wynajem nieruchomości,
Zarządzanie powiernicze nieruchomościami, Usługi w zakresie wyszukiwania nieruchomości mieszkaniowych, Finansowanie projektów deweloperskich, Usługi nabywania
gruntu, Zarządzanie portfelem nieruchomości, Planowanie
inwestycji w nieruchomości, Pozyskiwanie kapitału, Pobieranie czynszu, Usługi w zakresie zakwaterowań, Skomputeryzowane usługi informacyjne dotyczące nieruchomości,
Wycena i zarządzanie nieruchomościami, Agencje pośrednictwa w handlu nieruchomościami, Usługi w zakresie nieruchomości, Usługi związane z majątkiem nieruchomym,
Doradztwo w dziedzinie zakupu nieruchomości, Finansowe
zarządzanie projektami z dziedziny nieruchomości, Pomoc
w zakupie nieruchomości, 45 Usługi w zakresie wydawania
licencji, Licencjonowanie koncepcji franczyzowych [usługi
prawne], Porady prawne w zakresie franchisingu.
(210) 543532
(220) 2020 08 17
(731) STADA Arzneimittel AG, Bad Vilbel, DE
(540) (znak słowny)
(540) XALGIN
(510), (511) 5 Preparaty farmaceutyczne, Preparaty medyczne, Preparaty weterynaryjne, Lekarstwa, Preparaty
higieniczne do celów medycznych, Preparaty dietetyczne
do użytku medycznego, Dietetyczna żywność przystosowana do celów medycznych, Dietetyczne substancje
przystosowane do użytku weterynaryjnego, Dietetyczna
żywność przystosowana do użytku weterynaryjnego, Żywność dla niemowląt, Suplementy diety dla ludzi i zwierząt,
Plastry, materiały opatrunkowe, Materiały opatrunkowe,
medyczne, Materiały do plombowania zębów, Wosk dentystyczny, Środki odkażające, Środki do tępienia szkodników,
Fungicydy.
(210)
(731)
(540)
(540)

543535
(220) 2022 05 30
ROWIŃSKA KAMILA, Gliwice
(znak słowno-graficzny)
ROWIŃSKA BUSINESS COACHING

43

(531) 02.03.16, 27.05.01, 27.05.04
(510), (511) 16 Materiały drukowane i artykuły papiernicze
oraz wyposażenie edukacyjne, Papier i karton, Torebki oraz
artykuły do pakowania i przechowywania z papieru, kartonu
lub tworzyw sztucznych, 35 Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, Usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe, Informacje na temat metod sprzedaży, Konsultacje
w zakresie technik sprzedaży i programów sprzedaży, Reklamowanie usług innych dostawców, umożliwiając klientom
dogodne obejrzenie i porównanie usług tych dostawców,
Udzielanie porad dla konsumentów o produktach, Usługi
zarządzania sprzedażą, Usługi w zakresie zamówień online,
Zarządzanie w zakresie zamówień, Promocja online sieci
komputerowych i stron internetowych, Marketing internetowy, Promocja, reklama i marketing stron internetowych online,
Promocja sprzedaży, 41 Edukacja, rozrywka i sport, Usługi
edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, Publikacja broszur,
Publikacja czasopism, Publikowanie czasopism elektronicznych, Publikowanie czasopism internetowych, Publikowanie
drogą elektroniczną, Publikowanie tekstów, Publikowanie
tekstów edukacyjnych, Udostępnianie elektronicznych publikacji on-line, Wydawanie czasopism, Usługi wydawnicze
w zakresie elektronicznych książek i czasopism w Internecie,
Usługi wydawnicze w zakresie książek i czasopism, Usługi
wydawnicze, Usługi w zakresie publikacji książek.
543536
(220) 2022 05 30
ŚWIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tarnów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TEMI TWOJE MEDIA INFORMACYJNE

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 41 Publikowanie, sprawozdawczość i pisanie
tekstów.
(210)
(731)
(540)
(540)

543537
(220) 2022 05 30
PAKULSKA DARIA NOVOMODNE, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
novo modne

(531) 24.17.02, 27.05.01
(510), (511) 35 Usługi handlu detalicznego w odniesieniu
do akcesoriów odzieżowych, Usługi sklepów detalicznych
online obejmujące odzież, Usługi sprzedaży detalicznej
związane ze sprzedażą odzieży i dodatków odzieżowych,
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z odzieżą, Usługi
sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie artykułów odzieżowych, Usługi w zakresie detalicznej sprzedaży
wysyłkowej odzieży, Usługi w zakresie sklepów detalicznych
w branży odzieżowej, Usługi w zakresie wysyłkowej sprzedaży detalicznej akcesoriów odzieżowych, Usługi sprzedaży
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detalicznej świadczone online w zakresie torebek, Usługi
sprzedaży detalicznej w związku z obuwiem, Usługi handlu
detalicznego w zakresie akcesoriów mody.
543542
(220) 2022 05 30
PHARM SUPPLY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Moxastill
(510), (511) 5 Farmaceutyki i naturalne środki lecznicze.

(210)
(731)

(210) 543549
(220) 2022 05 30
(731) KOWALCZYK MICHAŁ, Ustka
(540) (znak słowny)
(540) PRESLI
(510), (511) 9 Muzyczne nagrania dźwiękowe, Muzyczne
nagrania dźwiękowe do pobrania, Muzyczne nagrania na taśmach, Muzyczne nagrania wideo, Muzyka cyfrowa do pobrania z komputerowej bazy danych lub Internetu, Nagrania
muzyczne, Nagrania wideo z muzyką, Nagrania muzyczne
w postaci płyt.
543576
(220) 2022 05 30
ŚLĄSKIE CENTRUM FLORYSTYCZNE REKPOL
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Turza Śląska
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) REKPOL Śląskie Centrum Florystyczne
(210)
(731)

(531) 05.03.13, 26.11.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 31 Produkty rolne, ogrodnicze, leśne oraz ziarna
nie ujęte w innych klasach, Żywe zwierzęta, świeże owoce
i warzywa, Nasiona, naturalne rośliny i kwiaty, Karma dla
zwierząt, Słód, Kwiaty naturalne, Rośliny suszone do dekoracji, 35 Reklama, Zarządzanie w działalności gospodarczej,
Administrowanie działalności handlowej, Prace biurowe,
Handel i sprzedaż detaliczna, hurtowa oraz prowadzona
przez domy wysyłkowe i Internet w szczególności artykułów
kwiaciarskich, florystycznych, dekoracyjnych, 39 Transport,
Pakowanie i składowanie towarów, Organizowanie podróży, Przewożenie ładunków, Przewóz samochodami ciężarowymi, Transport krajowy i międzynarodowy, Składowanie towarów, Rezerwacja transportu rozładunek, Spedycja,
41 Nauczanie, Kształcenie, Rozrywka, Działalność sportowa
i kulturalna, Doradztwo zawodowe, Informacje o edukacji,
Nauczanie indywidualne, Kształcenie praktyczne (pokazy),
Usługi edukacyjne świadczone przez szkoły, Organizowanie
i prowadzenie warsztatów seminariów, sympozjów, Usługi
przekwalifikowania zawodowego, Organizowanie wystaw
w celach kulturalnych lub edukacyjnych.
543601
(220) 2022 05 31
TRUCK WORLD STUDIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice
(540) (znak słowny)
(540) Truck World
(510), (511) 9 Pobieralne gry komputerowe, Nagrane płyty
DVD zawierające gry, Nagrane płyty kompaktowe zawierające gry, Nagrane dyski laserowe zawierające gry, Książki
(210)
(731)

Nr ZT26/2022

elektroniczne do pobrania z dziedziny nauki gry w golfa, Nagrane taśmy wideo zawierające gry, Publikacje elektroniczne
zawierające gry, Zaprogramowane gry wideo zawarte w kartridżach [oprogramowanie komputerowe].
(210)
(731)
(540)
(540)

543663
(220) 2022 06 02
KOST MARCIN, Rybnik
(znak słowno-graficzny)
Akrobreak

(531) 27.05.01
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej w związku
z odzieżą sportową, Usługi sprzedaży hurtowej w związku
z odzieżą sportową, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z kartami do gry, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z kartami do gry, Usługi sprzedaży hurtowej w związku
ze sprzętem sportowym, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku ze sprzętem sportowym, Dystrybucja materiałów
promocyjnych, Promowanie zawodów i wydarzeń sportowych, 41 Usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, Usługi
w zakresie edukacji sportowej, Zawody sportowe (Organizowanie -), Prowadzenie zawodów sportowych, Występy taneczne, muzyczne i dramatyczne, Świadczenie usług związanych z organizowaniem zawodów w zakresie akrobatyki
tanecznej, Nauczanie, trening i instruktaż sportowy, Usługi
sportowe, Zajęcia sportowe, Organizowanie imprez sportowych, Organizowanie zajęć sportowych i imprez sportowych, Organizowanie zawodów sportowych i imprez sportowych, Produkcja konkursów sportowych, Organizowanie
turniejów sportowych, Szkolenia zawodników sportowych,
Usługi klubów sportowych, Organizowanie obozów sportowych, Organizowanie szkoleń sportowych, Prowadzenie imprez sportowych na żywo, Organizacja imprez i konkursów
sportowych.
(210) 543714
(220) 2022 06 03
(731) NANOWSKI MAREK, Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) emmedical
(510), (511) 5 Preparaty i artykuły higieniczne, Środki dezynfekcyjne i antyseptyczne, Farmaceutyki i naturalne środki
lecznicze, Balsamy do celów farmaceutycznych, Bandaże
opatrunkowe, Opatrunki medyczne, materiały opatrunkowe
i aplikatory, Preparaty i materiały diagnostyczne, 35 Usługi
sprzedaży detalicznej w związku z odzieżą, Usługi sprzedaży
hurtowej w związku z odzieżą, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z nakryciami głowy, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku z nakryciami głowy, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z obuwiem, Usługi sprzedaży hurtowej w związku
z obuwiem, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z odzieżą, nakryciami głowy i obuwiem dla personelu medycznego
i pacjentów, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z odzieżą,
nakryciami głowy i obuwiem dla personelu medycznego
i pacjentów, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z nićmi
chirurgicznymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z nićmi chirurgicznymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku
z ręcznikami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z ręcznikami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z pilniczkami
kartonowymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z pilniczkami kartonowymi.

Nr ZT26/2022
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543720
(220) 2022 06 02
COCOMED OLGA CHMIEL SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) cocomed

(210)
(731)

45

Usługi męskich salonów fryzjerskich, Wypożyczanie maszyn
i urządzeń do użytku w salonach piękności lub męskich zakładach fryzjerskich, Fryzjerstwo, Salony fryzjerskie, Usługi
fryzjerskie, Usługi salonów fryzjerskich, Usługi salonu fryzjerskiego dla dzieci, Usługi salonu fryzjerskiego dla mężczyzn.
543739
(220) 2022 06 03
7BZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PIZZA REPUBLIC

(210)
(731)
(531) 02.05.06, 26.01.02, 26.01.06, 26.01.14, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 44 Usługi medyczne.
(210)
(731)
(540)
(540)

543721
(220) 2022 06 02
KUFFEL-IBRAHIM ZUZANNA BUJANY KONIK, Poznań
(znak słowno-graficzny)
Bujany Konik Barber & Coffee Shop est. 2020

(531)

03.03.01, 03.03.24, 21.01.25, 26.01.02, 26.01.04, 26.01.15,
26.01.19, 27.05.01
(510), (511) 44 Fryzjerstwo, Fryzjerstwo męskie, Barbering,
Stylizowanie włosów głowy (brody) mężczyzn, Golenie włosów głowy (brody) mężczyzn, Pielęgnowanie włosów głowy
(brody) mężczyzn, Zabiegi kosmetyczne dla mężczyzn, Usługi w zakresie urody dla mężczyzn.
543724
(220) 2022 06 03
TARCHOMIŃSKIE ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE
POLFA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) ABMETFINA
(510), (511) 5 Preparaty farmaceutyczne.

(210)
(731)

(531) 08.07.04, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 Doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej w branży gastronomicznej i restauracyjnej oraz wyrobu pizzy, Organizowanie, zarządzenie działalnością gospodarczą w branży gastronomicznej i restauracyjnej oraz wyrobu pizzy, Usługi doradztwa marketingowego w branży gastronomicznej i restauracyjnej oraz wyrobu
pizzy, 43 Usługi restauracji, barów przekąskowych, kantyn
i barów szybkiej obsługi jako punktów sprzedaży posiłków,
usługi kateringowe, pizzerie, usługi polegające na zamawianiu żywności poprzez komputerową sieć on-line.
543745
(220) 2022 06 04
WORK ASSIST GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WAG WORK ASSIST GROUP

(210)
(731)

543728
(220) 2022 06 03
TARCHOMIŃSKIE ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE
POLFA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) AMETFINA
(510), (511) 5 Preparaty farmaceutyczne.
(210)
(731)

(210) 543735
(220) 2022 06 03
(731) GAD WOJCIECH ECO FOOD, Kołobrzeg
(540) (znak słowny)
(540) FERAJNA BARBER SHOP
(510), (511) 3 Kosmetyczne preparaty fryzjerskie, 11 Myjnie
fryzjerskie do użytku w męskich salonach fryzjerskich, 41 Nauka fryzjerstwa, Prezentacja produktów fryzjerskich w celach
szkoleniowych, Seminaria edukacyjne w zakresie technik
fryzjerskich, 44 Fryzjerstwo męskie, Męskie salony fryzjerskie,

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 Usługi agencji pośrednictwa pracy i rekrutacji pracowników, Usługi dotyczące rekrutacji kadry pracowniczej, Agencje zatrudnienia tymczasowego, Dostarczanie
informacji dotyczących rekrutacji pracowników, Organizowanie i prowadzenie targów pracy, Konsultacje i doradztwo w zakresie rekrutacji personelu, Ogłoszenia odnoszące
się do rekrutacji personelu, Leasing pracowniczy, Usługi
informacyjne dotyczące stanowisk pracy i kariery zawodo-
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wej, Dostarczanie informacji na temat zatrudnienia za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej, Przeprowadzanie testów na potrzeby sprawdzenia kompetencji zawodowych, Doradztwo w zakresie zasobów ludzkich, Usługi
nawiązywania kontaktów zawodowych, Usługi doradcze
w zakresie zatrudnienia, Usługi reklamowe i marketingowe
dla agencji pośrednictwa pracy i rekrutacji pracowników,
Doradztwo biznesowe dla agencji pośrednictwa pracy
i rekrutacji pracowników, Wsparcie biznesowe dotyczące
rozpoczęcia i prowadzenia działalności działalności agencji
pośrednictwa pracy i rekrutacji pracowników, Pomoc w zarządzaniu biznesowym w ramach kontraktu franczyzowego, Wsparcie w dziedzinie zarządzania przedsiębiorstwami
działającymi w oparciu o franczyzę, Usługi świadczone
przez franczyzodawcę, mianowicie pomoc w prowadzeniu agencji pośrednictwa pracy i rekrutacji pracowników,
45 Licencjonowanie koncepcji franczyzowych [usługi prawne], Licencjonowanie własności intelektualnej, w szczególności znaków towarowych.
(210) 543751
(220) 2022 06 05
(731) KOTWICA ŁUKASZ DESIGN PORT, Gdynia
(540) (znak słowny)
(540) DESIGN PORT
(510), (511) 35 Usługi agencji marketingowych.
(210)
(731)
(540)
(540)

543761
(220) 2022 06 06
TOMASZEWSKI TOMASZ, Gdańsk
(znak słowno-graficzny)
BIBL I-O TEKA INŻYNIERA

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.04.18
(510), (511) 41 Szkolenia przemysłowe, Nauczanie i szkolenia, Szkolenia dotyczące elektroniki, Szkolenia w dziedzinie oprogramowania, Edukacja zawodowa, Kursy edukacyjne związane z automatyzacją, Kursy szkoleniowe dla
młodych ludzi przygotowujące do kariery zawodowej,
Kursy szkoleniowe w zakresie inżynierii, Prowadzenie kursów edukacyjnych w zakresie inżynierii, Opracowywanie
kursów edukacyjnych i egzaminów, Przekazywanie know-how [szkolenia], Skomputeryzowane szkolenia, Szkolenia
pracowników w zakresie użytkowania sprzętu elektronicznego, Szkolenia w zakresie kwalifikacji zawodowych, Testy
edukacyjne, Usługi szkolenia zawodowego, Usługi edukacyjne dla przemysłu, Usługi edukacyjne dotyczące przemysłu, Usługi w zakresie szkoleń inżynieryjnych, Usługi
edukacyjne związane ze szkoleniami zawodowymi, Usługi edukacyjne i instruktażowe, Wypożyczanie urządzeń
edukacyjnych, Wypożyczanie materiałów dydaktycznych,
Usługi szkoleniowe dla przemysłu, Szkolenia techniczne
w dziedzinie ryzyka przemysłowego.
(210) 543764
(220) 2022 06 03
(731) HERBAPOL - LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA, Lublin
(540) (znak słowno-graficzny)

Nr ZT26/2022

(540) Chrupiące z ogródka

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.13.25
(510), (511) 29 Gotowe przekąski, żywność preparowana
i przekąski słone, Przekąski z owoców, Przekąski na bazie warzyw, 30 Dania gotowe i wytrawne przekąski.
543772
(220) 2022 06 03
OLIVIA HOME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk
(540) (znak słowny)
(540) OLIVIA HOME
(510), (511) 36 Usługi zarządzania i administrowania nieruchomościami, pośrednictwo, obrót i doradztwo w sprawach
majątku nieruchomego, wynajem budynków, lokali mieszkalnych, biurowych, handlowych z wyłączeniem powierzchni
na salony samochodowe, przemysłowych z wyłączeniem magazynów, doradztwo w sprawach finansowych i kredytowych
związanych z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości, wycena
zarządzanie nieruchomościami, Usługi zarządzania nieruchomościami związane z budynkami mieszkalnymi, Wynajem
nieruchomości i majątku, 37 Usługi budowy obiektów użyteczności publicznej budynków mieszkalnych, budowy obiektów
przemysłowych, budowy obiektów wodnych, usługi instalacji
elektrycznych, alarmowych, gazowych, wodnych wraz z uzdatnianiem wody, usługi remontowe i konserwacji obiektów budowlanych, renowacji zabytków, przygotowanie terenu pod
budowę, usługi zastępstwa inwestycyjnego w zakresie budownictwa obiektów przemysłowych i mieszkalnych, Budowa nieruchomości mieszkalnych, 42 Usługi projektowo-konstrukcyjne
z zakresu budownictwa, architektury i urbanistyki, doradztwo
budowlane, opinie, ekspertyzy z zakresu budownictwa, usługi
opracowania projektów technicznych.
(210)
(731)

543776
(220) 2022 06 03
F.A.F. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mielno
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FAF
(210)
(731)

Nr ZT26/2022

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

(531) 07.01.08, 27.05.01
(510), (511) 35 Reklama, Zarządzanie, organizacja i administracja w biznesie, Prace biurowe, 36 Usługi w zakresie nieruchomości, 37 Usługi budowlane, 39 Organizowanie podróży,
43 Usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, Tymczasowe
zakwaterowanie.
543779
(220) 2022 06 06
ROCKBRIDGE TOWARZYSTWO FUNDUSZY
INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) BeGlobal
(510), (511) 35 Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, Dostarczanie informacji handlowych konsumentom,
Dostarczanie informacji dotyczących produktów konsumpcyjnych za pośrednictwem internetu, Elektroniczne przetwarzanie zamówień, Handlowe informacje i porady udzielane
konsumentom [punkty informacji konsumenckiej], Handlowe informacje i porady udzielane konsumentom w wyborze
towarów i usług, Udzielanie porad konsumenckich dotyczących produktów, Udzielanie porad dla konsumentów o produktach, Usługi porównywania cen, Usługi w zakresie analizy
cen, Usługi w zakresie kupna, Usługi w zakresie porównywania cen, Usługi w zakresie zamówień online, Usługi zarządzania sprzedażą, Zarządzanie w zakresie zamówień, 36 Administrowanie funduszami i inwestycjami, Usługi finansowych
funduszy inwestycyjnych, Usługi w zakresie zarządzania
finansami, Usługi zarządzania finansami świadczone za pośrednictwem Internetu, Zarządzanie funduszami inwestycyjnymi, Usługi finansowe, monetarne i bankowe, Doradztwo
w zakresie inwestowania funduszy, Inwestowanie funduszy
kapitałowych, Monitorowanie funduszy inwestycyjnych, Administrowanie funduszami inwestycyjnymi, Administrowanie inwestycjami funduszy.

(210)
(731)
(540)
(540)
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543782
(220) 2022 06 03
RĄPAŁA KRZYSZTOF, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
PS8 RACING TEAM

(210)
(731)

543781
(220) 2022 06 06
HYGIENIKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lubliniec
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) bambino lovely baby

(531) 27.05.01, 27.05.24
(510), (511) 41 Działalność sportowa, kolarstwo, wyścigi kolarskie, kolarstwo szosowe, kolarstwo amatorskie, kolarstwo
crossowe, treningi szosowe, treningi crossowe, organizowanie wydarzeń sportowych.
(210)
(731)
(540)
(540)

543783
(220) 2022 06 03
RĄPAŁA KRZYSZTOF, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
PS8 RACING TEAM

(210)
(731)

(531)

27.05.01, 02.09.01, 26.01.01, 26.01.14, 02.05.01, 02.05.06,
02.05.23, 02.05.27
(510), (511) 5 Pieluchy dla niemowląt i dorosłych, Majtki higieniczne, Podpaski higieniczne, Jednorazowe maty
do przewijania niemowląt, Jednorazowe wkładki dla osób
cierpiących na inkontynencję, Pieluszki materiałowe, Wkładki
do stanika dla karmiących matek, Podpaski dla osób cierpiących na inkontynencję, Pieluchy papierowe, Mleko w proszku dla niemowląt, Jednorazowe majtki z celulozy do uczenia
małych dzieci korzystania z nocnika, Pieluszki do pływania
dla niemowląt, Jednorazowe pieluchomajtki z papieru dla
niemowląt, Jednorazowe pieluchomajtki z celulozy dla niemowląt, 20 Maty do przewijania niemowląt.

(531) 27.05.01
(510), (511) 41 Działalność sportowa, kolarstwo, wyścigi kolarskie, kolarstwo szosowe, kolarstwo amatorskie, kolarstwo
crossowe, treningi szosowe, treningi crossowe, organizowanie wydarzeń sportowych.
(210) 543784
(220) 2022 06 03
(731) RĄPAŁA KRZYSZTOF, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) PS8 RACING TEAM
(510), (511) 41 Działalność sportowa, kolarstwo, wyścigi kolarskie, kolarstwo szosowe, kolarstwo amatorskie, kolarstwo
crossowe, treningi szosowe, treningi crossowe, organizowanie wydarzeń sportowych.
543786
(220) 2022 06 06
DKPL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DK DOBRA KIECKA

(210)
(731)

48

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

(531) 27.05.01
(510), (511) 21 Artykuły do pielęgnacji odzieży i obuwia,
25 Dolne części ubrań [odzież], Ubrania codzienne, Dzianina [odzież], Odzież, Odzież damska, Odzież męska, damska
i dziecięca, 26 Ozdoby do ubrań, 35 Usługi handlu detalicznego w odniesieniu do akcesoriów odzieżowych, Usługi reklamowe w zakresie odzieży, Usługi w zakresie detalicznej
sprzedaży wysyłkowej odzieży, Usługi w zakresie sklepów
detalicznych w branży odzieżowej, 39 Magazynowanie
odzieży, 42 Projektowanie ubrań, Projektowanie odzieży,
obuwia i nakryć głowy.
543789
(220) 2022 06 03
STREET HYPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SH

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 27.05.03, 27.05.17, 29.01.06
(510), (511) 25 Odzież, Czapki [nakrycia głowy], w tym czapki z daszkiem, Bluzy, Spodnie, Koszulki z długim rękawem,
Koszulki bez rękawów, Koszulki z krótkim rękawem, T-shirty,
Skarpetki, Bielizna, w tym bokserki, 28 Deskorolki, 35 Sprzedaż detaliczna i hurtowa następujących towarów: naklejki,
wizytówki, portfele, torby, odzież, czapki [nakrycia głowy],
w tym czapki z daszkiem, bluzy, spodnie, koszulki z długim
rękawem, koszulki bez rękawów, koszulki z krótkim rękawem,
t-shirty, skarpetki, bielizna, w tym bokserki, deskorolki, zapalniczki dla palaczy.

Nr ZT26/2022

(531) 01.15.15, 27.05.05, 27.05.17, 29.01.13
(510), (511) 37 Dezynfekcja powierzchni we wnętrzach domowych do celu zmniejszenia rozprzestrzeniania się wirusów i mikrooranizmów, Dezynfekcja pomieszczeń, 40 Osuszanie
budynków.
543800
(220) 2022 06 06
LABELLO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łopuszno
(540) (znak słowny)
(540) Gearox
(510), (511) 35 Usługi handlu detalicznego związane z akcesoriami do rowerów, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z siodełkami rowerowymi, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku z siodełkami rowerowymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z błotnikami do rowerów, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z błotnikami do rowerów, Usługi
sprzedaży detalicznej w związku z bagażnikami rowerowymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z bagażnikami
rowerowymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z kluczami [narzędzia], Usługi sprzedaży hurtowej w związku
z kluczami [narzędzia], Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze szczotkami do czyszczenia części rowerowych, Usługi
sprzedaży hurtowej w związku ze szczotkami do czyszczenia
części rowerowych, Usługi sprzedaży detalicznej w związku
z końcówkami wkrętakowymi do narzędzi ręcznych, Usługi
sprzedaży hurtowej w związku z końcówkami wkrętakowymi
do narzędzi ręcznych, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z narzędziami ręcznymi, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z narzędziami ręcznymi.
(210)
(731)

(210)
(731)

543801
(220) 2022 06 06
LABELLO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łopuszno
(540) (znak słowny)
(540) Kalla
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej w związku z leżakami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z leżakami,
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z hamakami, Usługi
sprzedaży detalicznej w związku z hamakami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z ręcznikami plażowymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z ręcznikami plażowymi,
Usługi sprzedaży detalicznej w związku ręcznikami plażowymi [tekstylne], Usługi sprzedaży hurtowej w związku ręcznikami plażowymi [tekstylne], Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z kocami do użytku na wolnym powietrzu, Usługi
sprzedaży hurtowej w związku z kocami do użytku na wolnym powietrzu.

(531) 27.05.01, 27.05.04, 27.05.05, 29.01.14
(510), (511) 10 Aparaty i instrumenty medyczne i weterynaryjne, Protezy i sztuczne implanty, 41 Usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, Edukacja, rozrywka i sport, Publikowanie, sprawozdawczość i pisanie tekstów, 42 Usługi naukowe
i technologiczne.

(210) 543802
(220) 2022 06 06
(731) KISŁOWSKA EWA NJUNJA, Ełk
(540) (znak słowny)
(540) NJUNJA
(510), (511) 16 Materiały drukowane i artykuły papiernicze
oraz wyposażenie edukacyjne, 28 Gry, zabawki i akcesoria
do zabawy, 41 Usługi edukacyjne.

543795
(220) 2022 06 06
LFC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zielona Góra
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TrabeQcell

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

543797
(220) 2022 06 06
STRZĘPEK GRZEGORZ, Opole
(znak słowno-graficzny)
HydroBloker

(210)
(731)

543803
(220) 2022 06 06
LABELLO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łopuszno
(540) (znak słowny)
(540) Labello
(510), (511) 35 Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne.
(210)
(731)

Nr ZT26/2022
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543804
(220) 2022 06 06
SLAVIA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk
(540) (znak słowny)
(540) SLAVIA COSMETICS
(510), (511) 3 Balsamy do opalania [kosmetyki], Balsamy samoopalające [kosmetyki], Kosmetyki, Kosmetyki blokujące
promieniowanie słoneczne, Kosmetyki brązująco-opalizujące, Kosmetyki dla dzieci, Kosmetyki do cery zmarszczkowej,
Żele do twarzy i ciała [kosmetyki], Żele nawilżające [kosmetyki], Żele po opalaniu [kosmetyki], Toniki do twarzy [kosmetyki], Toniki [kosmetyki], Koncentraty nawilżające [kosmetyki],
Kosmetyki do pielęgnacji urody, Kosmetyki do pielęgnacji
skóry, Kosmetyki do samoopalania, Kosmetyki do stosowania na skórę, Kosmetyki do ust, Kosmetyki do użytku osobistego, Kosmetyki funkcjonalne, Kosmetyki i preparaty
kosmetyczne, Kosmetyki kolorowe, Kosmetyki koloryzujące
do skóry, Kosmetyki Naturalne, Kosmetyki nielecznicze, Kosmetyki nielecznicze i preparaty toaletowe, Kosmetyki organiczne, Kosmetyki przeznaczone do suchej skóry, Kosmetyki
upiększające, Kosmetyki w formie mleczek, Kosmetyki w formie olejków, Kosmetyki w formie sproszkowanej [pudry],
Kosmetyki w formie żeli, Kosmetyki w gotowych zestawach,
Kosmetyki w postaci kremów, Kosmetyki w postaci płynów,
Kosmetyki w postaci różu, Kosmetyki zawierające keratynę,
Kosmetyki zawierające kwas hialuronowy, Kosmetyki zawierające pantenol, Kremy chroniące przed słońcem [kosmetyki], Kremy do ciała [kosmetyki], Kremy do pielęgnacji skóry [kosmetyki], Kremy do twarzy i ciała [kosmetyki], Kremy
do twarzy [kosmetyki], Kremy na noc [kosmetyki], Kremy
samoopalające [kosmetyki], Kremy tonizujące [kosmetyki],
Maseczki do skóry [kosmetyki], Maseczki zwężające pory
stosowane jako kosmetyki, Mieszanki do rozjaśniania skóry
[kosmetyki], Mleczka do opalania [kosmetyki], Nawilżające
balsamy do ciała [kosmetyki], Nawilżające balsamy do skóry
[kosmetyki], Nawilżające kremy do skóry [kosmetyki], Olejki
blokujące promieniowanie słoneczne [kosmetyki], Olejki
do ciała [kosmetyki], Olejki do opalania [kosmetyki], Olejki
do pielęgnacji skóry [kosmetyki], Olejki mineralne [kosmetyki], Olejki po opalaniu [kosmetyki], Peelingi do twarzy
[kosmetyki], Pianki [kosmetyki], Płynne kremy [kosmetyki],
Płyny do mycia twarzy [kosmetyki], Płyny do pielęgnacji
skóry [kosmetyki], Płyny do twarzy [kosmetyki], Preparaty
blokujące promieniowanie słoneczne [kosmetyki], Preparaty
do samoopalania [kosmetyki], Preparaty do wybielania skóry
[kosmetyki], Preparaty samoopalające [kosmetyki], Preparaty zmiękczające [kosmetyki], Produkty powlekające usta
[kosmetyki], Produkty przeciwsłoneczne do ust [kosmetyki], Środki do oczyszczania skóry twarzy [kosmetyki], Środki
nawilżające do twarzy [kosmetyki], Środki nawilżające [kosmetyki], Środki nawilżające przeciw starzeniu się do użytku
jako kosmetyki, Krem bazowy, Krem chłodzący [cold cream],
inny niż do celów medycznych, Krem do jasnej karnacji, Krem
do opalania, Krem do rąk, Krem do twarzy, Krem pod oczy,
Krem przeciwzmarszczkowy, Krem z retinolem do celów
kosmetycznych, Kremowe mydło do ciała, Kremy BB, Kremy
chłodzące do użytku kosmetycznego, Kremy dermatologiczne [inne niż lecznicze], Kremy do ciała, Kremy do demakijażu,
Kremy do depilacji, Kremy do jasnej karnacji, Kremy do mycia,
Kremy do oczyszczania skóry, Kremy do oczyszczania skóry
[nielecznicze], Kremy do odżywiania skóry do celów kosmetycznych, Kremy do opalania, Kremy do opalania skóry, Kremy do pielęgnacji skóry, inne niż do użytku medycznego,
Kremy do pielęgnacji włosów, Kremy do redukcji cellulitu,
Kremy do rozjaśniania skóry, Kremy do skóry, Kremy do skóry
[nielecznicze], Kremy do twarzy, Kremy do twarzy do użytku
kosmetycznego, Kremy do twarzy i ciała, Kremy do usuwania
(210)
(731)

49

owłosienia, Kremy, emulsje i żele nawilżające, Kremy i balsamy do opalania, Kremy i balsamy kosmetyczne, Kremy kojące
do użytku kosmetycznego, Kremy konserwujące do skóry,
Kremy korygujące, Kremy kosmetyczne, Kremy kosmetyczne
do rąk, Kremy kosmetyczne do skóry suchej, Kremy kosmetyczne do ujędrniania skóry wokół oczu, Kremy kosmetyczne
odżywcze, Kremy na bazie olejków eterycznych do użytku
w aromaterapii, Kremy na dzień, Kremy na noc, Kremy nawilżające, Kremy nawilżające do użytku kosmetycznego, Kremy
nawilżające po goleniu, Kremy nielecznicze, Kremy ochronne, Kremy oczyszczające, Kremy odżywcze, Kremy odżywcze nielecznicze, Kremy perfumowane, Kremy po opalaniu
[do użytku kosmetycznego], Kremy pod prysznic, Kremy półtłuste, Kremy przeciw piegom, Kremy przeciw starzeniu się
skóry, Kremy przeciwzmarszczkowe, Kremy redukujące plamy starcze, Kremy samoopalające, Kremy ujędrniające ciało,
Kremy ujędrniające skórę, Kremy wybielające do skóry, Kremy
z filtrem przeciwsłonecznym, Kremy złuszczające, Maseczki
do ciała w kremie, Matujący krem w żelu, Nielecznicze kremy
do ciała, Nielecznicze kremy do kąpieli, Nielecznicze kremy
do stóp, Nielecznicze kremy do skóry, Nielecznicze kremy
oczyszczające, Nielecznicze kremy pod oczy, Nielecznicze
środki oczyszczające w kremie, Nieleczniczy krem do twarzy,
Puder w kremie do twarzy, Zapachowe kremy do ciała, Zapachowe płyny i kremy do pielęgnacji ciała, Serum do celów
kosmetycznych, Serum do korekcji oczu, Nielecznicze serum
do skóry, Serum do twarzy do celów kosmetycznych, Serum
kojące dla skóry, Serum łagodzące dla skóry [kosmetyk], Serum pielęgnacyjne, Serum przeciwdziałające starzeniu się
do użytku kosmetycznego, Serum zapobiegające starzeniu
się, Kosmetyczne peelingi do ciała, Nielecznicze peelingi
do twarzy, Peeling w żelu, Peelingi złuszczające do celów
kosmetycznych, Peelingi złuszczające do ciała, Peelingi złuszczające do twarzy.
543806
(220) 2022 06 06
LABELLO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łopuszno
(540) (znak słowny)
(540) KRAFTVERK
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży hurtowej w związku z piłami otwornicami [maszyny], Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z piłami otwornicami [maszyny], Usługi sprzedaży
hurtowej w związku z zestawami końcówek narzędzi do narzędzi ręcznych, Usługi sprzedaży detalicznej w związku
z zestawami końcówek narzędzi do narzędzi ręcznych, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z klinami zaciskowymi,
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z klinami zaciskowymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z maszynami
do ostrzenia, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z maszynami do ostrzenia, Usługi sprzedaży detalicznej w związku
ze szczypcami do zaciskania końcówek [narzędzia ręczne],
Usługi sprzedaży hurtowej w związku ze szczypcami do zaciskania końcówek [narzędzia ręczne], Usługi sprzedaży detalicznej w związku z zaciskami stolarskimi, Usługi sprzedaży
hurtowej w związku z zaciskami stolarskimi, Usługi sprzedaży
detalicznej w związku z laserowymi urządzeniami do pomiaru poziomu, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z laserowymi urządzeniami do pomiaru poziomu, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z końcówkami wkrętakowymi
do narzędzi ręcznych, Usługi sprzedaży hurtowej w związku
z końcówkami wkrętakowymi do narzędzi ręcznych, Usługi
sprzedaży detalicznej w związku ze szczotkami drucianymi
[narzędzia ręczne], Usługi sprzedaży hurtowej w związku
ze szczotkami drucianymi [narzędzia ręczne], Usługi sprzedaży detalicznej w związku z metalowymi zaciskami do rur,
(210)
(731)
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Usługi sprzedaży hurtowej w związku z metalowymi zaciskami do rur, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z wiertłami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z wiertłami, Usługi
sprzedaży detalicznej w związku z zszywaczami [maszyny],
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z zszywaczami [maszyny], Usługi sprzedaży hurtowej w związku z kątownikami
[narzędzia], Usługi sprzedaży detalicznej w związku z kątownikami [narzędzia], Usługi sprzedaży hurtowej w związku
z pilarkami do drewna, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z pilarkami do drewna, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z kluczami [narzędzia], Usługi sprzedaży hurtowej
w związku z kluczami [narzędzia], Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze skrzynkami na narzędzia niemetalowymi
pustymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku ze skrzynkami na narzędzia niemetalowymi pustymi, Usługi sprzedaży
detalicznej w związku z tarczami szlifierskimi [części do maszyn], Usługi sprzedaży hurtowej w związku z tarczami szlifierskimi [części do maszyn].
543811
(220) 2022 06 06
BERTRAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Luzino
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) bdoors
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.16, 26.13.25, 07.03.01
(510), (511) 6 Aluminiowe drzwi do mieszkań, Aluminiowe drzwi ogrodowe, Drzwi metalowe, Drzwi metalowe
do budynków, Drzwi metalowe do garaży, Drzwi metalowe
do użytku wewnątrz pomieszczeń, Drzwi metalowe garażowe, Drzwi wahadłowe metalowe, Harmonijkowe drzwi
z metalu, Metalowe drzwi harmonijkowe, Metalowe drzwi
izolujące, Metalowe drzwi obrotowe, Metalowe drzwi ogrodowe, Metalowe drzwi przeciwpożarowe, Metalowe drzwi
przesuwane do budynków, Metalowe drzwi przesuwne,
Metalowe drzwi składane, Metalowe drzwi z siatką, Metalowe drzwi zwijane, Odrzwia metalowe, Ognioodporne drzwi
metalowe, Oszklone drzwi metalowe, Prowadnice do drzwi
przesuwnych [z metalu], Ramy metalowe do drzwi przesuwanych, Zewnętrzne drzwi metalowe, 19 Drzwi do garaży
(nie z metalu), Drzwi drewniane, Drzwi harmonijkowe, niemetalowe, Drzwi izolacyjne z materiałów niemetalowych,
Drzwi lustrzane, Drzwi niemetalowe, Drzwi ogrodowe
[niemetalowe ramy], Drzwi oszklone, niemetalowe, Drzwi
przesuwne, niemetalowe, Drzwi szklane, Drzwi wahadłowe niemetalowe, Drzwi wewnętrzne, niemetalowe, Drzwi
winylowe, Drzwi wykonane z plastiku do budynków, Drzwi
z siatką, nie z metalu, Drzwiowe (Ościeżnice -) niemetalowe,
Harmonijkowe (Drzwi -) niemetalowe, Niemetalowe drzwi
obrotowe, Obicia drzwi (Niemetalowe -), Szklane drzwi
do budynków, Winylowe drzwi ogrodowe, Winylowe drzwi
przesuwne, Zewnętrzne drzwi, niemetalowe.
(210) 543821
(220) 2022 06 06
(731) SZCZUREK-KACZAŁA MARTA, Oleśnica
(540) (znak słowny)
(540) CoCon
(510), (511) 41 Kursy instruktażowe, Prowadzenie kursów,
Prowadzenie kursów edukacyjnych, Kursy szkoleniowe
w zakresie rozwoju osobistego, Udostępnianie kursów

Nr ZT26/2022

szkoleniowych dla młodych ludzi, Zapewnianie kursów
szkoleniowych w zakresie samoświadomości, Zapewnianie
kursów instruktażowych dla młodych ludzi, Usługi galerii
sztuki, Wystawy sztuki, Usługi związane z wystawami sztuki, Usługi edukacyjne w zakresie sztuki, Usługi edukacyjne
z zakresu sztuki teatralnej, Usługi szkół w zakresie nauczania
sztuki, Prowadzenie warsztatów i seminariów w dziedzinie
krytyki sztuki, Usługi kulturalne, edukacyjne lub rozrywkowe świadczone przez galerie sztuki, Usługi edukacyjne
świadczone przez szkoły w zakresie nauczania historii sztuki, Organizowanie zjazdów edukacyjnych, Organizowanie
i prowadzenie zjazdów, Prowadzenie zjazdów w celach
rozrywkowych, Organizowanie zjazdów w celach rekreacyjnych, Organizowanie zjazdów w celach edukacyjnych, Organizowanie zjazdów w celach kulturalnych, Organizowanie zjazdów w celach szkoleniowych, Organizowanie i prowadzenie spotkań w dziedzinie rozrywki, Organizowanie
i prowadzenie spotkań w dziedzinie edukacji, Organizowanie spotkań z dziedziny rozrywki, Organizowanie spotkań
z dziedziny edukacji, Nadzorowanie ćwiczeń fizycznych,
Usługi klubów zdrowia [ćwiczenia], Usługi klubów zdrowia
[zdrowie i ćwiczenia fizyczne], Instruktaż w zakresie ćwiczeń fizycznych, Zajęcia w zakresie ćwiczeń fizycznych,
Prowadzenie zajęć w zakresie ćwiczeń fizycznych, Usługi
w zakresie rekreacji, Informacje o rekreacji, Świadczenie
usług w dziedzinie rekreacji, Usługi klubów zdrowia i sal
gimnastycznych, Kultura fizyczna, Usługi ośrodków sprawności fizycznej, Zajęcia sportowe i kulturalne, Zajęcia gimnastyczne, Zajęcia sportowe i rekreacyjne, Nauka tańca,
Usługi w zakresie nauki tańca, Organizowanie pokazów
tańca, Świadczenie usług edukacyjnych w zakresie zdrowia,
Nauczanie w zakresie ziołolecznictwa, Szkolenie w zakresie
ziołolecznictwa, Nauczanie języków obcych, Organizacja
kursów językowych, Organizacja imprez kulturalnych i artystycznych, Usługi rozrywkowe, Koncerty muzyczne, Koncerty muzyczne na żywo, Imprezy taneczne, Imprezy kulturalne, Kursy szkoleniowe, Kursy samoświadomości [szkolenia],
Kursy szkoleniowe z zakwaterowaniem, Kursy korespondencyjne dotyczące rękodzielnictwa, Kursy szkoleniowe
z zakresu zdrowia, Warsztaty do celów rekreacyjnych, Organizowanie zajęć rekreacyjnych, Szkolenia sportowe, Szkolenia w zakresie zajęć sportowych, Kształcenie i szkolenia
w dziedzinie muzyki i rozrywki, Organizowanie konkursów
artystycznych, Organizacja szkoleń, Organizowanie szkoleń
sportowych, Trening osobisty [szkolenie], Organizowanie
kursów szkoleniowych, Szkolenie w zakresie zajęć rekreacyjnych, Szkolenie w zakresie sprawności fizycznej, Usługi
szkoleniowe w zakresie sportu, Pokazy [szkolenia] technik
malowania i dekoracji, Usługi organizowania i prowadzenia
warsztatów szkoleniowych, Organizowanie kursów szkoleniowych związanych z projektowaniem, Udostępnianie
obiektów i sprzętu rozrywkowego, Udostępnianie obiektów i sprzętu treningowego, Udostępnianie usług i obiektów rekreacyjnych, Udostępnianie obiektów i sprzętu
do celów rozrywkowych, Udostępnianie obiektów i sprzętu
do ćwiczeń i fitnessu, Udostępnianie zewnętrznych obiektów i sprzętu do gry w paintball, Zapewnianie infrastruktury rekreacyjnej i wypoczynkowej, Informacja o wypoczynku, Wypożyczanie urządzeń wypoczynkowych, Wynajem
obiektów dla sztuk performatywnych, Wynajem pomieszczeń koncertowych, Usługi w zakresie obozów wakacyjnych [rozrywka], Usługi centrów rozrywki na obozach wakacyjnych, Organizowanie programów szkolenia młodzieży,
Organizowanie spotkań i konferencji, Prowadzenie parków
rozrywki, Zapewnianie obiektów sportowych na potrzeby
łucznictwa, Kursy edukacyjne z zakwaterowaniem związane z łucznictwem, Udostępnianie obiektów i sprzętu

Nr ZT26/2022

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

do gry w paintball, Strzelnice, Dostarczanie sprzętu sportowego, Edukacja, rozrywka i sport, Edukacja sportowa, Kursy
szkoleniowe dotyczące zajęć sportowych, Kursy szkoleniowe dotyczące sprawności fizycznej, Informacje dotyczące
edukacji sportowej, Nauczanie i szkolenia, Nauka w zakresie sportu, Organizowanie grup do strzelania do rzutków,
Organizowanie grup do strzelania z pistoletu, Organizowanie imprez i zawodów sportowych, Organizowanie imprez
sportowych, Organizowanie imprez sportowych, zawodów
i turniejów sportowych, Organizowanie turniejów, Organizowanie konkursów sportowych, Organizowanie turniejów
rekreacyjnych, Organizowanie zawodów, Organizowanie
zawodów i imprez sportowych, Organizowanie zawodów
sportowych, Organizowanie zawodów sportowych i imprez sportowych, Przygotowywanie imprez sportowych,
Przeprowadzanie imprez sportowych, Prowadzenie zawodów sportowych, Rezerwowanie obiektów sportowych,
Świadczenie usług sportowych i rekreacyjnych, Świadczenie usług edukacyjnych związanych ze sprawnością
fizyczną, Sport i fitness, Udostępnianie obiektów i sprzętu
sportowego, Udostępnianie obiektów i sprzętu dla klubów
sportowych, Udostępnianie obiektów i sprzętu dla ćwiczeń
grupowych, Udostępnianie sprzętu sportowego, Udostępnianie obiektów i sprzętu do treningu sportowego, Usługi
edukacyjne i instruktażowe w zakresie sportu, Usługi edukacyjne i szkoleniowe związane ze sportem, Usługi instruktażowe i szkoleniowe, Usługi sportowe, Usługi rozrywkowe
związane ze sportem, Usługi w zakresie instruktażu sportowego, Usługi w zakresie informacji sportowej, Wynajem
sprzętu sportowego, Wypożyczanie sprzętu sportowego
lub sprzętu do ćwiczeń fizycznych, Zapewnianie kursów
szkoleniowych w zakresie sportu, Zapewnienie obiektów
i sprzętu na potrzeby rozrywki, Zawody sportowe (Organizowanie -), Usługi w zakresie nauczania języków obcych,
Edukacja językowa, Edukacja, Świadczenie usług edukacyjnych związanych z ekologią, 44 Psychoterapia, Psychoterapia holistyczna, Fizjoterapia, Terapia sztuką, Terapia mowy,
Terapia tańcem, Terapia falą uderzeniową, Terapia mowy
i słuchu, Terapia antynikotynowa, Terapia zajęciowa i rehabilitacja, Terapia dialektyczno-behawioralna (DBT), Terapia
w zakresie rzucenia palenia, Terapia psychologiczna dla
małych dzieci, Terapia poznawczo-behawioralna (ang. cognitive-behavioral therapy – CBT), Terapia ajurwedyjska, Terapia polegająca na skrobaniu [GuaSha], Terapia z udziałem
zwierząt [zooterapia], Poradnictwo związane z terapią zajęciową, Terapia Gua Sha polegająca na skrobaniu skóry, Projektowanie ogrodów i krajobrazów, Planowanie [projektowanie] ogrodów, Projektowanie ogrodów krajobrazowych
na rzecz osób trzecich, Poradnictwo w zakresie odżywiania, Usługi doradcze i konsultacyjne w zakresie odżywiania,
Doradztwo w zakresie żywienia i odżywiania, Doradztwo
w zakresie diety i odżywiania się, Doradztwo w zakresie dietetyki i odżywiania, Usługi doradcze dotyczące odżywiania,
Udzielanie informacji w zakresie suplementów diety i odżywiania, Usługi terapeutyczne, Zabiegi terapeutyczne dla
twarzy, Zabiegi terapeutyczne dla ciała, Ziołolecznictwo,
Masaże, Usługi w zakresie terapii zajęciowej, Aromaterapia,
Uprawa roślin, Hodowanie roślin, Sadzenie roślin, Usługi doradcze związane z uprawą roślin, Usługi z zakresu szkółek
roślin, Ogrodnictwo, Usługi spa, Usługi saun, Organizowanie leczenia medycznego, Terapia ciepłem [medyczna].
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(540) EDICON
(510), (511) 9 Materiały edukacyjne w formie elektronicznej
do pobrania, Książki w formie elektronicznej do pobrania,
Podręczniki w formie elektronicznej do pobrania, Foldery informacyjne w formie elektronicznej do pobrania, 16 Drukowane materiały edukacyjne, Książki, Podręczniki, Drukowane
foldery informacyjne, 35 Doradztwo w zakresie prowadzenia
działalności gospodarczej, Usługi w zakresie pomocy przy
zarządzaniu przedsiębiorstwami, Usługi w zakresie pomocy przy zarządzaniu placówkami edukacyjnymi, Badania
i analizy rynkowe, Analizy, badania i doradztwo w zakresie
marketingu, Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne,
Usługi marketingu internetowego, Zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, Doradztwo związane z zarządzaniem, Wyceny handlowe, Usługi ekspertów w zakresie
efektywności biznesowej, Informacje i badania biznesowe,
Badania opinii publicznej, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej i hurtowej następujących towarów: książki, książki
w formie elektronicznej, materiały edukacyjne w formie
elektronicznej, filmy edukacyjne w formie elektronicznej,
Usługi w zakresie administracji biurowej [dla osób trzecich],
Powielanie [kopiowanie] dokumentów, 36 Analizy w zakresie inwestycji, Administrowanie majątkiem nieruchomym,
Zarządzanie nieruchomościami, Doradztwo w zakresie nieruchomości, Doradztwo w dziedzinie zakupu nieruchomości, Wynajem nieruchomości, Pośrednictwo w wynajmie
nieruchomości, Wynajem pomieszczeń, w szczególności
pomieszczeń handlowych, biurowych, sal wystawowych,
konferencyjnych lub szkoleniowych, Pośrednictwo w wynajmie pomieszczeń, w szczególności pomieszczeń handlowych, biurowych, sal wystawowych, konferencyjnych lub
szkoleniowych, Usługi w zakresie zakwaterowań, Zapewnianie stałego zakwaterowania, Windykacja, Usługi doradztwa
i pośrednictwa związane z ubezpieczeniami turystycznymi,
37 Konserwacja, naprawa i instalacja komputerów, sprzętu
komputerowego i komunikacyjnego, Usługi sprzątania, Usługi porządkowania budynków [sprzątanie], Usługi w zakresie
remontów budynków, Konserwacja i naprawa budynków,
Konserwacja i naprawa wyposażenia budynków, Konserwacja i naprawa instalacji w budynkach, 39 Usługi w zakresie
organizowania transportu dla wycieczek, Organizowanie
podróży, Organizacja i rezerwowanie wycieczek, Organizacja i rezerwacja podróży, Organizacja i rezerwacja wypraw,
Organizowanie i rezerwowanie wycieczek ze zwiedzaniem,
Planowanie, organizowanie i rezerwowanie podróży za pomocą środków elektronicznych, Rezerwacja biletów na podróż, Koordynowanie planów podróży dla osób prywatnych
i grup, Usługi rezerwacji wczasów i podróży, Usługi biura
turystycznego w celu rezerwacji podróży, Usługi doradztwa
turystycznego i informacji turystycznej, Organizacja wycieczek turystycznych, Rezerwacja podróży za pośrednictwem
biur turystycznych, Usługi rezerwacji podróży turystycznych,
Usługi pośrednictwa transportowego, 40 Udzielanie informacji dotyczących usług drukarskich, Drukowanie, Kopiowanie dysków dźwiękowych, Kopiowanie dysków wideo,
Kopiowanie filmów, Kopiowanie kaset audio, Kopiowanie
nagrań na taśmach, Kopiowanie przezroczy, Kopiowanie
zdjęć, Usługi produkcji matryc do druku, Introligatorstwo,
41 Edukacja, Nauczanie, Usługi edukacyjne i szkoleniowe,
Usługi szkół, Usługi szkół, mianowicie techników, Usługi
szkół policealnych, Usługi szkół zawodowych, Usługi szkół
wyższych, Usługi szkół podstawowych, Usługi przedszkoli,
Prowadzenie kursów edukacyjnych, Prowadzenie kursów
zawodowych, Prowadzenie kursów językowych, Organizowanie i prowadzenie konferencji, Organizowanie i prowadzenie szkoleń, Organizowanie i prowadzenie konkursów
edukacyjnych, Organizowanie obozów sportowych, Usługi
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edukacyjne w zakresie obozów wakacyjnych, Doradztwo
zawodowe, Doradztwo zawodowe w zakresie edukacji lub
kształcenia, Informacja o edukacji, Usługi nauki na odległość
świadczone online, Usługi wydawnicze, Elektroniczne usługi wydawnicze, Usługi wydawnicze w zakresie materiałów
edukacyjnych drukowanych i elektronicznych, Usługi wydawnicze w zakresie książek drukowanych i elektronicznych,
Usługi wydawnicze w zakresie podręczników drukowanych
i elektronicznych, Usługi wydawnicze w zakresie folderów
informacyjnych drukowanych i elektronicznych, Usługi wydawnicze w zakresie tekstów elektronicznych, Publikowanie
materiałów edukacyjnych, Publikowanie książek, Publikowanie podręczników, Publikowanie folderów informacyjnych,
Udostępnianie materiałów edukacyjnych online, Udostępnianie książek online, Udostępnianie podręczników online,
Udostępnianie folderów informacyjnych online, Wypożyczanie książek, Wynajem pomieszczeń do celów edukacyjnych,
rozrywkowych, rekreacyjnych lub sportowych, Pośrednictwo w wynajmie pomieszczeń do celów edukacyjnych, rozrywkowych, rekreacyjnych lub sportowych, Organizowanie
turniejów sportowych, Organizowanie turniejów gier online,
Organizowanie i prowadzenie konkursów, Organizowanie
i prowadzenie loterii, Organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, Prowadzenie zajęć fitness, Usługi trenerskie w zakresie sportu, Usługi trenerów osobistych,
Usługi doradcze dla szkół i placówek oświatowych w obszarze organizacji i prowadzenia procesu dydaktycznego,
42 Usługi naukowe i technologiczne, Usługi w zakresie technologii informacyjnych, Rozwój, programowanie i wdrażanie
oprogramowania komputerowego, Usługi doradcze w zakresie oprogramowania, Doradztwo, konsultacje i informacja w zakresie technologii informacyjnych, Usługi w zakresie
ochrony, bezpieczeństwa i odzyskiwania systemów informatycznych, Projektowanie materiałów drukowanych, Usługi w zakresie grafiki komputerowej, Doradztwo w zakresie
projektowania materiałów drukowanych i grafiki komputerowej, 43 Udostępnianie pomieszczeń i urządzeń do obsługi
wydarzeń, udostępnianie biur, udostępnianie pomieszczeń
na posiedzenia, Usługi hotelowe, Tymczasowe zakwaterowanie, Usługi obiektów gościnnych [zakwaterowanie], Usługi
zaopatrzenia w żywność i napoje, Usługi w zakresie żywności i napojów na wynos, Usługi w zakresie przygotowywania
żywności i napojów, Usługi stołówki, 44 Aromaterapia, Salony fryzjerskie, Salony kosmetyczne, Salony masażu, Salony
piękności, Usługi manicure, 45 Doradztwo prawne.
543825
(220) 2022 06 07
FORTEB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EDICON CENTRUM ROZWOJU EDUKACJI
(210)
(731)

(531)

27.05.01, 26.11.01, 26.11.05, 26.11.08, 26.01.01, 26.01.03,
26.01.05, 26.01.12, 29.01.13
(510), (511) 9 Materiały edukacyjne w formie elektronicznej
do pobrania, Książki w formie elektronicznej do pobrania,
Podręczniki w formie elektronicznej do pobrania, Foldery
informacyjne w formie elektronicznej do pobrania, 16 Drukowane materiały edukacyjne, Książki, Podręczniki, Drukowane foldery informacyjne, 35 Doradztwo w zakresie
prowadzenia działalności gospodarczej, Usługi w zakresie
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pomocy przy zarządzaniu przedsiębiorstwami, Usługi w zakresie pomocy przy zarządzaniu placówkami edukacyjnymi, Badania i analizy rynkowe, Analizy, badania i doradztwo
w zakresie marketingu, Usługi reklamowe, marketingowe
i promocyjne, Usługi marketingu internetowego, Zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, Doradztwo związane z zarządzaniem, Wyceny handlowe, Usługi
ekspertów w zakresie efektywności biznesowej, Informacje i badania biznesowe, Badania opinii publicznej, Usługi
w zakresie sprzedaży detalicznej i hurtowej następujących
towarów: książki, książki w formie elektronicznej, materiały edukacyjne w formie elektronicznej, filmy edukacyjne
w formie elektronicznej, Usługi w zakresie administracji
biurowej [dla osób trzecich], Powielanie [kopiowanie] dokumentów, 36 Analizy w zakresie inwestycji, Administrowanie majątkiem nieruchomym, Zarządzanie nieruchomościami, Doradztwo w zakresie nieruchomości, Doradztwo
w dziedzinie zakupu nieruchomości, Wynajem nieruchomości, Pośrednictwo w wynajmie nieruchomości, Wynajem pomieszczeń, w szczególności pomieszczeń handlowych, biurowych, sal wystawowych, konferencyjnych lub
szkoleniowych, Pośrednictwo w wynajmie pomieszczeń,
w szczególności pomieszczeń handlowych, biurowych, sal
wystawowych, konferencyjnych lub szkoleniowych, Usługi
w zakresie zakwaterowań, Zapewnianie stałego zakwaterowania, Windykacja, Usługi doradztwa i pośrednictwa związane z ubezpieczeniami turystycznymi, 37 Konserwacja,
naprawa i instalacja komputerów, sprzętu komputerowego
i komunikacyjnego, Usługi sprzątania, Usługi porządkowania budynków [sprzątanie], Usługi w zakresie remontów budynków, Konserwacja i naprawa budynków, Konserwacja
i naprawa wyposażenia budynków, Konserwacja i naprawa
instalacji w budynkach, 39 Usługi w zakresie organizowania
transportu dla wycieczek, Organizowanie podróży, Organizacja i rezerwowanie wycieczek, Organizacja i rezerwacja
podróży, Organizacja i rezerwacja wypraw, Organizowanie
i rezerwowanie wycieczek ze zwiedzaniem, Planowanie, organizowanie i rezerwowanie podróży za pomocą środków
elektronicznych, Rezerwacja biletów na podróż, Koordynowanie planów podróży dla osób prywatnych i grup, Usługi
rezerwacji wczasów i podróży, Usługi biura turystycznego
w celu rezerwacji podróży, Usługi doradztwa turystycznego i informacji turystycznej, Organizacja wycieczek turystycznych, Rezerwacja podróży za pośrednictwem biur
turystycznych, Usługi rezerwacji podróży turystycznych,
Usługi pośrednictwa transportowego, 40 Udzielanie informacji dotyczących usług drukarskich, Drukowanie, Kopiowanie dysków dźwiękowych, Kopiowanie dysków wideo,
Kopiowanie filmów, Kopiowanie kaset audio, Kopiowanie
nagrań na taśmach, Kopiowanie przezroczy, Kopiowanie
zdjęć, Usługi produkcji matryc do druku, Introligatorstwo,
41 Edukacja, Nauczanie, Usługi edukacyjne i szkoleniowe,
Usługi szkół, Usługi szkół, mianowicie techników, Usługi
szkół policealnych, Usługi szkół zawodowych, Usługi szkół
wyższych, Usługi szkół podstawowych, Usługi przedszkoli,
Prowadzenie kursów edukacyjnych, Prowadzenie kursów
zawodowych, Prowadzenie kursów językowych, Organizowanie i prowadzenie konferencji, Organizowanie i prowadzenie szkoleń, Organizowanie i prowadzenie konkursów
edukacyjnych, Organizowanie obozów sportowych, Usługi
edukacyjne w zakresie obozów wakacyjnych, Doradztwo
zawodowe, Doradztwo zawodowe w zakresie edukacji lub
kształcenia, Informacja o edukacji, Usługi nauki na odległość świadczone online, Usługi wydawnicze, Elektroniczne
usługi wydawnicze, Usługi wydawnicze w zakresie materiałów edukacyjnych drukowanych i elektronicznych, Usługi
wydawnicze w zakresie książek drukowanych i elektronicz-
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nych, Usługi wydawnicze w zakresie podręczników drukowanych i elektronicznych, Usługi wydawnicze w zakresie
folderów informacyjnych drukowanych i elektronicznych,
Usługi wydawnicze w zakresie tekstów elektronicznych,
Publikowanie materiałów edukacyjnych, Publikowanie
książek, Publikowanie podręczników, Publikowanie folderów informacyjnych, Udostępnianie materiałów edukacyjnych online, Udostępnianie książek online, Udostępnianie
podręczników online, Udostępnianie folderów informacyjnych online, Wypożyczanie książek, Wynajem pomieszczeń
do celów edukacyjnych, rozrywkowych, rekreacyjnych
lub sportowych, Pośrednictwo w wynajmie pomieszczeń
do celów edukacyjnych, rozrywkowych, rekreacyjnych lub
sportowych, Organizowanie turniejów sportowych, Organizowanie turniejów gier online, Organizowanie i prowadzenie konkursów, Organizowanie i prowadzenie loterii,
Organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, Prowadzenie zajęć fitness, Usługi trenerskie w zakresie sportu, Usługi trenerów osobistych, Usługi doradcze
dla szkół i placówek oświatowych w obszarze organizacji
i prowadzenia procesu dydaktycznego, 42 Usługi naukowe i technologiczne, Usługi w zakresie technologii informacyjnych, Rozwój, programowanie i wdrażanie oprogramowania komputerowego, Usługi doradcze w zakresie
oprogramowania, Doradztwo, konsultacje i informacja
w zakresie technologii informacyjnych, Usługi w zakresie
ochrony, bezpieczeństwa i odzyskiwania systemów informatycznych, Projektowanie materiałów drukowanych,
Usługi w zakresie grafiki komputerowej, Doradztwo w zakresie projektowania materiałów drukowanych i grafiki
komputerowej, 43 Udostępnianie pomieszczeń i urządzeń
do obsługi wydarzeń, udostępnianie biur, udostępnianie
pomieszczeń na posiedzenia, Usługi hotelowe, Tymczasowe zakwaterowanie, Usługi obiektów gościnnych [zakwaterowanie], Usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, Usługi
w zakresie żywności i napojów na wynos, Usługi w zakresie
przygotowywania żywności i napojów, Usługi stołówki,
44 Aromaterapia, Salony fryzjerskie, Salony kosmetyczne, Salony masażu, Salony piękności, Usługi manicure,
45 Doradztwo prawne.
543827
(220) 2022 06 07
FORTEB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) FORTEB
(510), (511) 35 Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, Usługi w zakresie pomocy przy zarządzaniu przedsiębiorstwami, Doradztwo związane z zarządzaniem, Usługi w zakresie strategii biznesowych, Doradztwo w zakresie strategii dla przedsiębiorstw, Usługi w zakresie planowania i ustalania strategii działalności gospodarczej,
36 Zarządzanie procesami inwestycyjnymi, Zarządzanie
inwestycjami, 41 Edukacja, Nauczanie, Usługi edukacyjne
i szkoleniowe, Usługi szkół, Usługi szkół, mianowicie techników, Usługi szkół policealnych, Usługi szkół zawodowych,
Usługi szkół wyższych, Usługi szkół podstawowych, Usługi
przedszkoli, Prowadzenie kursów edukacyjnych, Prowadzenie kursów zawodowych, Prowadzenie kursów językowych,
Organizowanie i prowadzenie konferencji, Organizowanie
i prowadzenie szkoleń, Doradztwo zawodowe, Doradztwo
zawodowe w zakresie edukacji lub kształcenia, Informacja
o edukacji, Usługi nauki na odległość świadczone online,
Udostępnianie folderów informacyjnych online, Organizowanie i prowadzenie konkursów.
(210)
(731)
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543828
(220) 2022 06 07
FORTEB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FORTEB

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17, 29.01.13
(510), (511) 35 Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, Usługi w zakresie pomocy przy
zarządzaniu przedsiębiorstwami, Doradztwo związane
z zarządzaniem, Usługi w zakresie strategii biznesowych,
Doradztwo w zakresie strategii dla przedsiębiorstw, Usługi w zakresie planowania i ustalania strategii działalności
gospodarczej, 36 Zarządzanie procesami inwestycyjnymi,
Zarządzanie inwestycjami, 41 Edukacja, Nauczanie, Usługi edukacyjne i szkoleniowe, Usługi szkół, Usługi szkół,
mianowicie techników, Usługi szkół policealnych, Usługi
szkół zawodowych, Usługi szkół wyższych, Usługi szkół
podstawowych, Usługi przedszkoli, Prowadzenie kursów
edukacyjnych, Prowadzenie kursów zawodowych, Prowadzenie kursów językowych, Organizowanie i prowadzenie
konferencji, Organizowanie i prowadzenie szkoleń, Doradztwo zawodowe, Doradztwo zawodowe w zakresie
edukacji lub kształcenia, Informacja o edukacji, Usługi
nauki na odległość świadczone online, Udostępnianie
folderów informacyjnych online, Organizowanie i prowadzenie konkursów.
543829
(220) 2022 06 07
FORTEB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) PARNAS
(510), (511) 9 Materiały edukacyjne w formie elektronicznej do pobrania, Książki w formie elektronicznej do pobrania, Podręczniki w formie elektronicznej do pobrania,
Foldery informacyjne w formie elektronicznej do pobrania, 16 Drukowane materiały edukacyjne, Książki, Podręczniki, Drukowane foldery informacyjne, 41 Edukacja,
Nauczanie, Usługi edukacyjne i szkoleniowe, Usługi szkół,
Usługi szkół podstawowych, Prowadzenie kursów edukacyjnych, Prowadzenie kursów zawodowych, Prowadzenie
kursów językowych, Organizowanie i prowadzenie konferencji, Organizowanie i prowadzenie szkoleń, Organizowanie i prowadzenie konkursów edukacyjnych, Organizowanie obozów sportowych, Usługi edukacyjne w zakresie
obozów wakacyjnych, Doradztwo zawodowe, Doradztwo
zawodowe w zakresie edukacji lub kształcenia, Informacja
o edukacji, Usługi nauki na odległość świadczone online,
Usługi wydawnicze, Publikowanie materiałów edukacyjnych, Publikowanie książek, Publikowanie podręczników,
Publikowanie folderów informacyjnych, Udostępnianie
materiałów edukacyjnych online, Udostępnianie książek
online, Udostępnianie podręczników online, Udostępnianie folderów informacyjnych online, Wypożyczanie książek, Organizowanie turniejów sportowych, Organizowanie turniejów gier online, Organizowanie i prowadzenie
konkursów, Organizowanie i prowadzenie loterii, Organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych,
Prowadzenie zajęć fitness, Usługi trenerskie w zakresie
sportu, Usługi trenerów osobistych.
(210)
(731)
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543831
(220) 2022 06 07
FORTEB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PARNAS SZKOŁA PODSTAWOWA

(210)
(731)

(531) 26.11.03, 26.11.08, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.17, 29.01.04
(510), (511) 9 Materiały edukacyjne w formie elektronicznej
do pobrania, Książki w formie elektronicznej do pobrania,
Podręczniki w formie elektronicznej do pobrania, Foldery informacyjne w formie elektronicznej do pobrania, 16 Drukowane materiały edukacyjne, Książki, Podręczniki, Drukowane
foldery informacyjne, 41 Edukacja, Nauczanie, Usługi edukacyjne i szkoleniowe, Usługi szkół, Usługi szkół podstawowych,
Prowadzenie kursów edukacyjnych, Prowadzenie kursów zawodowych, Prowadzenie kursów językowych, Organizowanie i prowadzenie konferencji, Organizowanie i prowadzenie
szkoleń, Organizowanie i prowadzenie konkursów edukacyjnych, Organizowanie obozów sportowych, Usługi edukacyjne w zakresie obozów wakacyjnych, Doradztwo zawodowe,
Doradztwo zawodowe w zakresie edukacji lub kształcenia,
Informacja o edukacji, Usługi nauki na odległość świadczone online, Usługi wydawnicze, Publikowanie materiałów
edukacyjnych, Publikowanie książek, Publikowanie podręczników, Publikowanie folderów informacyjnych, Udostępnianie materiałów edukacyjnych online, Udostępnianie książek
online, Udostępnianie podręczników online, Udostępnianie
folderów informacyjnych online, Wypożyczanie książek,
Organizowanie turniejów sportowych, Organizowanie turniejów gier online, Organizowanie i prowadzenie konkursów,
Organizowanie i prowadzenie loterii, Organizowanie wystaw
w celach kulturalnych lub edukacyjnych, Prowadzenie zajęć
fitness, Usługi trenerskie w zakresie sportu, Usługi trenerów
osobistych.
543860
(220) 2022 06 07
PETLAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ostrów Wielkopolski
(540) (znak słowny)
(540) PeptiVet
(510), (511) 5 Aminokwasy do celów weterynaryjnych, Mieszanki paszowe uzupełniające, Pasze dietetyczne do celów
medycznych, Preparaty nutraceutyczne dla zwierząt, Suplementy diety dla zwierząt domowych, Suplementy diety
do celów weterynaryjnych, Suplementy do pasz do celów
weterynaryjnych, Suplementy diety dla zwierząt domowych
w postaci przekąsek, Pasza lecznicza dla zwierząt, Dietetyczne substancje przystosowane do użytku weterynaryjnego,
Dietetyczna żywność przystosowana do użytku weterynaryjnego, Białkowe suplementy dla zwierząt, 31 Artykuły
spożywcze o smaku wątróbki do karmienia psów, Artykuły
spożywcze o smaku mięsa z kurczaka do karmienia psów,
Artykuły spożywcze o smaku mięsa z kurczaka do karmienia
kotów, Artykuły spożywcze o smaku wołowiny do karmienia
psów, Artykuły spożywcze o smaku wołowiny do karmienia
kotów, Artykuły spożywcze o smaku wątróbki do karmienia
kotów, Artykuły spożywcze zawierające mięso z kurczaka
do karmienia kotów, Artykuły spożywcze zawierające wątróbkę do karmienia kotów, Artykuły spożywcze zawierające
(210)
(731)

Nr ZT26/2022

wątróbkę do karmienia psów, Artykuły spożywcze zawierające wołowinę do karmienia psów, Artykuły spożywcze zawierające mięso z kurczaka do karmienia psów, Artykuły spożywcze zawierające fosforan służące do karmienia zwierząt,
Artykuły spożywcze zawierające wołowinę do karmienia
kotów, Artykuły spożywcze w postaci kółeczek do karmienia
psów, Artykuły spożywcze w postaci kółeczek do karmienia
kotów, Karma dla psów, Karmy dla kotów, Karma dla zwierząt domowych, Mieszanki paszowe dla zwierząt, Napoje dla
zwierząt.
543887
(220) 2022 06 07
WOJEWÓDZKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA I CENTRUM
ANIMACJI KULTURY W POZNANIU, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Wielkopolskie Questy
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.15, 17.05.21, 26.01.03
(510), (511) 16 Publikacje drukowane, 28 Gry, 39 Zwiedzanie
turystyczne, 41 Publikowanie tekstów innych niż reklamowe,
edukacja.
(210)
(731)
(540)
(540)

543889
(220) 2022 06 07
OKONIEWSKA MAŁGORZATA LESS, Poznań
(znak słowno-graficzny)
LESS studio

(531) 27.05.01, 24.17.02
(510), (511) 14 Biżuteria i wyroby jubilerskie, 18 Wyroby
ze skóry, walizy, torby podróżne, torby, portfele i inne artykuły służące do przenoszenia, 25 Odzież, obuwie, nakrycia
głowy.
543894
(220) 2022 06 07
ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA MIĘSNEGO SŁAWA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Sława
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PeeReLowska

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 17.03.03
(510), (511) 29 Mięso i wędliny.
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543899
(220) 2022 06 08
SOLUTION PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OSADY POLI

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 26.13.25, 26.11.12
(510), (511) 36 Usługi w zakresie nieruchomości, Wynajem
nieruchomości i majątku, Administrowanie nieruchomościami, Zarządzanie nieruchomościami, Finansowanie inwestycji
budowlanych, Timesharing nieruchomości, Usługi zarządzania
nieruchomościami w systemie timesharingu, Usługi zarządzania majątkiem i nieruchomościami, Usługi w zakresie zakwaterowań, 43 Tymczasowe zakwaterowanie, Hotele, hostele i pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne, Usługi hotelowe,
Udostępnianie miejsc noclegowych w hotelach, Usługi w zakresie wynajmu pokojów, Wynajmowanie pokoi, Wynajmowanie
kwater, Usługi obiektów gościnnych [zakwaterowanie], Usługi
w zakresie kwater wczasowych, Wynajem wakacyjnych miejsc
noclegowych, Wynajmowanie zakwaterowania na pobyt czasowy, Zapewnianie umeblowanego zakwaterowania tymczasowego, Wynajem domków letniskowych.
543950
(220) 2022 06 09
PETLAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ostrów Wielkopolski
(540) (znak słowny)
(540) PeptiPal
(510), (511) 5 Aminokwasy do celów weterynaryjnych, Mieszanki paszowe uzupełniające, Pasze dietetyczne do celów medycznych, Preparaty nutraceutyczne dla zwierząt, Suplementy
diety dla zwierząt domowych, Suplementy diety do celów weterynaryjnych, Suplementy do pasz do celów weterynaryjnych,
Suplementy diety dla zwierząt domowych w postaci przekąsek,
Pasza lecznicza dla zwierząt, Dietetyczne substancje przystosowane do użytku weterynaryjnego, Dietetyczna żywność
przystosowana do użytku weterynaryjnego, Białkowe suplementy dla zwierząt, 31 Artykuły spożywcze o smaku wątróbki
do karmienia psów, Artykuły spożywcze o smaku mięsa z kurczaka do karmienia psów, Artykuły spożywcze o smaku mięsa
z kurczaka do karmienia kotów, Artykuły spożywcze o smaku
wołowiny do karmienia psów, Artykuły spożywcze o smaku
wołowiny do karmienia kotów, Artykuły spożywcze o smaku
wątróbki do karmienia kotów, Artykuły spożywcze zawierające mięso z kurczaka do karmienia kotów, Artykuły spożywcze
zawierające wątróbkę do karmienia kotów, Artykuły spożywcze
zawierające wątróbkę do karmienia psów, Artykuły spożywcze
zawierające wołowinę do karmienia psów, Artykuły spożywcze zawierające mięso z kurczaka do karmienia psów, Artykuły
spożywcze zawierające fosforan służące do karmienia zwierząt,
Artykuły spożywcze zawierające wołowinę do karmienia kotów,
Artykuły spożywcze w postaci kółeczek do karmienia psów, Artykuły spożywcze w postaci kółeczek do karmienia kotów, Karma dla psów, Karmy dla kotów, Karma dla zwierząt domowych,
Mieszanki paszowe dla zwierząt, Napoje dla zwierząt.
(210)
(731)
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(210) 543971
(220) 2022 06 10
(731) NOSKE ŁUKASZ BEE IT, Kruszewnia
(540) (znak słowny)
(540) YellowWall
(510), (511) 9 Miniaturowe projektory, Projektory, Piloty
do projektorów, Projektory cyfrowe, Projektory ciekłokrystaliczne [LCD], Projektory do edycji filmów, Projektory do kina
domowego, Projektory dźwięku, Projektory filmowe, Projektory holograficzne, Projektory kinowe, Projektory LCD [ciekłokrystaliczne], Projektory multimedialne, Projektory przenośne,
Projektory wideo, Projektory z automatycznym ustawianiem
ostrości, Projektory z automatyczną regulacją ostrości, Książki
audio, Książki dźwiękowe, Książki elektroniczne do pobrania,
Książki zapisane na płytach, Książki zapisane na taśmach, Płyty
CD-ROM zawierające elektroniczne książki telefoniczne, Książki w formacie cyfrowym do pobierania z Internetu, Muzyka cyfrowa do pobrania dostarczona z Internetu, Muzyka cyfrowa
do pobrania z Internetu, Muzyka cyfrowa do pobrania udostępniana na witrynach internetowych MP3, Muzyka cyfrowa
do pobrania dostarczana z witryn internetowych MP3, Muzyka cyfrowa do pobrania, Muzyka cyfrowa do pobrania z komputerowej bazy danych lub Internetu, Muzyka cyfrowa (ładowalna), dostarczona z Internetu, Muzyka, filmy i inne rodzaje
elektronicznych publikacji tekstowych i obrazowych utrwalone na nośnikach, Nagrania wideo z muzyką, Nagrane płyty
kompaktowe z muzyką, Nagrania wideo z muzyką, do pobrania, Oprogramowanie komputerowe do przetwarzania plików
z muzyką cyfrową, Płyty kompaktowe z muzyką, Programy
komputerowe do przetwarzania plików z muzyką cyfrową,
Cyfrowe taśmy audio, Domowe głośniki audio, Nagrania audio
i wideo, Nagrania audio, Odbiorniki audio, Odbiorniki audio-wideo, Odbiorniki audiowizualne, Odbiorniki bezprzewodowe (audio, wideo), Odtwarzacze audio, Odtwarzacze audio
MPEG, Odtwarzacze cyfrowe audio, Odtwarzacze cyfrowych
taśm audio, Odtwarzacze kaset audio, Obudowy głośników
audio, Oprogramowanie do przetwarzania obrazów, grafik,
treści audio, wideo i tekstu, Oprogramowanie komputerowe
poprawiające możliwości audiowizualne aplikacji multimedialnych, mianowicie do integracji tekstu, dźwięku, grafiki,
obrazów statycznych i obrazów ruchomych, Piloty do sprzętu
audiowizualnego, Płyty kompaktowe audio, Płytki z układami
audio, Płyty kompaktowe [audio-wideo], Pobieralne szablony do projektowania prezentacji audiowizualnych, Programy
komputerowe do korzystania z Internetu i sieci www, Gry
wideo [gry komputerowe] w formie programów komputerowych zapisanych na nośnikach danych, Interaktywne multimedialne programy komputerowe, Edukacyjne programy
komputerowe dla dzieci, Oprogramowanie komputerowe
[programy], Programy do gier komputerowych do pobrania
z Internetu [oprogramowanie], Programy do gier komputerowych ładowalne za pośrednictwem Internetu [oprogramowanie], Programy do gier elektronicznych, Programy do gier
wideo, Programy do gier wideo do pobrania, Programy do interaktywnych gier multimedialnych, Programy do gier wideo
[oprogramowanie komputerowe], Programy komputerowe
do celów edukacji, Programy komputerowe, Programy gier
komputerowych do pobrania z Internetu [oprogramowanie],
Programy komputerowe do gier, Programy komputerowe
do edytowania obrazów, dźwięku i wideo, Programy komputerowe przechowywane w formie cyfrowej, Programy
na smartfony, 16 Drukowane książki, czasopisma, gazety i inne
media papierowe, Drukowane książki z nutami, Komiksy [książki], Książki, Książki dla dzieci, Książki dla dzieci z elementem
audio, Książki do dyktand, Książki do podpisu, Książki do malowania, Książki do rysowania, Książki drukowane w dziedzinie
edukacji muzycznej, Książki edukacyjne, Książki fantasy, Książki
informacyjne, Książki z grafiką, Książki z nutami, Książki z obraz-
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kami, Książki z opowiadaniami, Książki z zadaniami dla dzieci,
Książki z zasadami do gier, Książki z rozkładanymi obrazkami,
28 Projektory zabawkowe, Gry, zabawki i akcesoria do zabawy,
Elektroniczne zabawki do nauki, Elektroniczne zabawki wielofunkcyjne, Figurki akcji [zabawki lub artykuły zabawkowe],
Inteligentne pluszowe zabawki, Pluszowe zabawki, Postacie
z bajek fantasy [zabawki], Przenośne gry i zabawki posiadające
funkcje telekomunikacyjne, Puzzle [zabawki], Wielofunkcyjne zabawki dla dzieci, Zabawki, Zabawki dla dzieci, Zabawki
do zawieszania w łóżeczkach dziecięcych, Zabawki edukacyjne, Zabawki elektroniczne, Zabawki inteligentne, Zabawki
mechaniczne, Zabawki mówiące, Zabawki muzyczne, Zabawki na baterie, Zabawki nakręcane, Zabawki pluszowe, Zabawki
sprzedawane w formie zestawów, Zabawki rozwojowe dla
niemowląt, Zabawki przystosowane do celów edukacyjnych,
Zabawki w kształcie zwierząt, Zabawki w postaci puzzli, Zabawki wykonane z drewna, Zabawki z tworzyw sztucznych, Zabawki wypchane, Zabawki wykonane z gumy, Zabawki z metalu, Zabawki z tkanin, Zestawy modeli do składania [zabawki],
Elektroniczne gry planszowe, Gry planszowe, Zestawy do gry
planszowej młynek, 41 Projektory filmowe i akcesoria do nich
(Wypożyczanie -), Wypożyczanie projektorów, Wynajem projektorów filmowych, Wypożyczanie projektorów kinowych,
Wypożyczanie projektorów filmów, Wypożyczanie projektorów i akcesoriów filmowych, Wydawanie audiobooków, Realizacja nagrań audiowizualnych, Produkcja rozrywki audio,
Produkcja nagrań audiowizualnych, Udostępnianie informacji
online związanych z mediami audiowizualnymi, Wypożyczanie książek audio, Wypożyczanie nagrań audiowizualnych.
543972
(220) 2022 06 08
SKARB PAŃSTWA reprezentowany przez MINISTRA
RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) URZĄD PRACY
(210)
(731)

(531)

24.15.01, 26.04.02, 26.04.09, 26.04.12, 26.04.16, 26.04.18,
27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 Biura pośrednictwa pracy.
(210)
(731)
(540)
(540)

544015
(220) 2022 06 10
KOCZOROWSKI WOJCIECH MAPSY.ME, Toruń
(znak słowno-graficzny)
mapsy.me MAP YOUR DREAMS

Nr ZT26/2022

(531)

29.01.12, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.17, 02.09.01,
26.11.01, 26.11.12, 26.13.01, 24.17.01, 24.17.02
(510), (511) 16 Ilustrowane mapy ścienne, Mapy, Mapy wykonane z elastycznych tworzyw sztucznych, Ilustrowane mapy
ścienne do celów edukacyjnych, Mapy geograficzne, Mapy tras.
(210) 544059
(220) 2022 06 13
(731) MATUSZAK PIOTR PJM, Toruń
(540) (znak słowny)
(540) Photo IRBIS
(510), (511) 40 Drukowanie fotograficzne.
(210) 544207
(220) 2022 06 17
(731) BEDNARZ ALEKSANDRA, Nowe Miasteczko
(540) (znak słowny)
(540) Pottery Lab.
(510), (511) 3 Kosmetyki, Kosmetyki naturalne, Kosmetyki funkcjonalne, Kosmetyki w formie olejków, Peelingi do twarzy [kosmetyki], Olejki mineralne [kosmetyki], Perfumowane kosmetyki
w aerozolu do ciała, Perełki zawierające kosmetyki do kąpieli, Pudry w kamieniu [kosmetyki], Puder w kamieniu do kompaktów
[kosmetyki], Kosmetyki w gotowych zestawach, Nielecznicze
preparaty do masażu, Olejki do masażu, Olejki do masażu ciała,
Olejki do masażu, nielecznicze, Olejki do masażu twarzy, Olejki
i płyny do masażu, Świece do masażu do celów kosmetycznych,
Woski do masażu, Żele do masażu, inne niż do celów medycznych, Zapachowe kamienie ceramiczne, Kamienie do wygładzania stóp, Olejki do aromaterapii [do użytku kosmetycznego],
Olejki eteryczne do stosowania w aromaterapii, Olejki esencjonalne i ekstrakty aromatyczne, Olejki zapachowe wydzielające
aromaty przy podgrzewaniu, Płyny do aromaterapii, Preparaty
aromaterapeutyczne, 10 Aparaty do masażu, Aparaty do masażu wibracyjnego, Masażery do głowy, Nieelektryczne urządzenia do masażu, Podkładki do masażu termicznego, Przyrządy do masażu, Przyrządy do masażu estetycznego, Przyrządy
do masażu ręcznego, Rękawice do masażu, Urządzenia do głębokiego masażu cieplnego, Urządzenia do masażu, Urządzenia
do masażu ciała, Urządzenia do masażu [do celów medycznych], Urządzenia do masażu, elektryczne lub nieelektryczne,
Urządzenia do masażu pleców, Urządzenia do masażu rozgrzewającego połączonego z owijaniem ciała, Urządzenia do masażu stóp, Urządzenia do masażu szyi, Urządzenia do masażu szyi
i ramion, Wałki piankowe do masażu, Urządzenia do masowania
stóp, 41 Kursy szkoleniowe, Kursy szkoleniowe z zakresu zdrowia, Organizacja i przeprowadzanie imprez szkoleniowych, Organizacja i przeprowadzanie seminariów szkoleniowych, Organizacja wystaw w celach szkoleniowych, Organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], Organizowanie i prowadzenie
warsztatów szkoleniowych, Organizowanie pokazów w celach
szkoleniowych, Organizowanie kursów szkoleniowych, Szkolenia w zakresie pielęgnacji urody, Szkolenie w zakresie kosmetyki
i urody, Szkolenie w zakresie zdrowia i wellness, 44 Informacje
dotyczące masażu, Masaż, Masaż gorącymi kamieniami, Masaż
sportowy, Masaż tkanek głębokich, Masaże, Opieka zdrowotna
w zakresie masaży terapeutycznych, Usługi konsultacji związane z masażami, Usługi masażu stóp, Usługi masażu w trakcie
ciąży, Usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody ludzi, Usługi
doradcze dotyczące urody, Usługi doradcze dotyczące pielęgnacji urody, Usługi doradcze dotyczące kosmetyków, Usługi
kosmetyczne, Usługi w zakresie pielęgnacji twarzy, Usługi w zakresie pielęgnacji skóry głowy, Usługi w zakresie pielęgnacji
skóry, Usługi w zakresie pielęgnacji urody świadczone przez
uzdrowisko [spa], Usługi w zakresie porad kosmetycznych, Usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody, Usługi spa, Usługi saun.
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(210)
(731)
(540)
(540)
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544210
(220) 2022 06 17
BEDNARZ ALEKSANDRA, Nowe Miasteczko
(znak słowno-graficzny)
POTTERY LAB.

(531)

27.05.01, 27.05.09, 27.05.24, 24.17.01, 24.17.02, 26.04.02,
26.04.04, 26.04.06, 26.04.10, 26.04.16, 26.04.18,
26.04.22, 26.01.01, 26.01.02, 26.01.06
(510), (511) 3 Kosmetyki naturalne, Kosmetyki w formie olejków,
Peelingi do twarzy [kosmetyki], Olejki mineralne [kosmetyki],
Perfumowane kosmetyki w aerozolu do ciała, Olejki perfumowane do produkcji preparatów kosmetycznych, Kosmetyki w gotowych zestawach, Nielecznicze preparaty do masażu, Olejki
i płyny do masażu, Olejki do masażu twarzy, Olejki do masażu,
nielecznicze, Olejki do masażu ciała, Olejki do masażu, Świece
do masażu do celów kosmetycznych, Woski do masażu, Płyny
do aromaterapii, Olejki eteryczne do stosowania w aromaterapii,
Kremy na bazie olejków eterycznych do użytku w aromaterapii,
Olejki do aromaterapii [do użytku kosmetycznego], Kosmetyczne peelingi do ciała, 10 Nieelektryczne urządzenia do masażu,
Przyrządy do masażu, Przyrządy do masażu estetycznego, Przyrządy do masażu ręcznego, Urządzenia do masażu, Urządzenia
do masażu ciała, Urządzenia do masażu [do celów medycznych],
Urządzenia do masażu, elektryczne lub nieelektryczne, Urządzenia do masażu pleców, Urządzenia do masażu stóp, Urządzenia
do masażu szyi, Urządzenia do masażu szyi i ramion, Urządzenia
do głębokiego masażu cieplnego, Urządzenia do masażu rozgrzewającego połączonego z owijaniem ciała, Wałki piankowe
do masażu, 41 Kursy szkoleniowe, Kursy szkoleniowe z zakresu
zdrowia, Organizacja i przeprowadzanie imprez szkoleniowych,
Organizacja wystaw w celach szkoleniowych, Organizowanie
i prowadzenie wystaw w celach szkoleniowych, Organizowanie
i prowadzenie warsztatów szkoleniowych, Organizowanie i prowadzenie wykładów w celach szkoleniowych, Organizowanie
kursów szkoleniowych, Organizowanie programów szkoleniowych, Organizowanie wystaw w celach szkoleniowych, Przygotowanie prezentacji do celów szkoleniowych, Szkolenie w zakresie zdrowia i wellness, 44 Informacje dotyczące masażu, Masaż,
Masaż gorącymi kamieniami, Masaże, Masaż tkanek głębokich,
Opieka zdrowotna w zakresie masaży terapeutycznych, Usługi
konsultacji związane z masażami, Usługi masażu stóp, Usługi masażu w trakcie ciąży, Aromaterapia, Usługi w zakresie pielęgnacji
urody świadczone przez uzdrowisko [spa].
(210)
(731)
(540)
(540)

544251
(220) 2022 06 20
BINIAŚ DARIUSZ KOMFORTINI, Krzywaczka
(znak słowno-graficzny)
SOHO BIŻUTERIA

(531)
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27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.17, 27.05.19, 05.05.19,
05.05.20, 05.05.21, 26.01.01, 26.01.06
(510), (511) 14 Biżuteria i wyroby jubilerskie, Bransoletki [biżuteria], Breloczki do kluczy jako biżuteria [ozdoby], Broszki [biżuteria], Łańcuszki [biżuteria], Naszyjniki [biżuteria], Pierścionki [biżuteria], Zawieszki [biżuteria], Bransoletki z tkaniny haftowanej [biżuteria], Kamienie jubilerskie, Kamienie półszlachetne, Kasetki
na biżuterię, Medaliony [biżuteria], Metale szlachetne, nieprzetworzone lub półprzetworzone, Perły [biżuteria], Różańce, Zegarki, Zwijane etui na biżuterię, Stopy metali szlachetnych,
35 Pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, Usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe, Usługi aukcyjne, Abonowanie dostępu
do serwisu telekomunikacyjnych baz danych, Administrowanie
i organizacja usług sprzedaży wysyłkowej, Administrowanie
prenumeratą gazet [dla osób trzecich], Administrowanie sprzedażą, Agencje eksportowe i importowe, Agencje importowe
i eksportowe, Agencje importu-eksportu towarów, Analiza cen,
Doradztwo w zakresie wyceny zamówień sprzedaży, Dostarczanie informacji dotyczących produktów konsumpcyjnych za pośrednictwem internetu, Dostarczanie informacji handlowych
konsumentom, Dostarczanie informacji konsumentom na temat towarów i usług, Dostarczanie informacji porównawczych
w zakresie cen pokoi hotelowych, Dostarczanie informacji
za pośrednictwem internetu na temat sprzedaży samochodów,
Elektroniczne przetwarzanie zamówień, Gromadzenie, na rzecz
innych osób, różnych usług telekomunikacyjnych w celu umożliwienia klientom wygodnego porównywania i kupowania tych
usług, Gromadzenie, na rzecz innych osób, różnych usług ubezpieczeniowych w celu umożliwienia klientom wygodnego porównywania i kupowania tych usług, Gromadzenie proponowanych ofert w przetargach, Zarządzanie w zakresie zamówień
w handlu, Handlowe informacje i porady udzielane konsumentom [punkty informacji konsumenckiej], Handlowe informacje
i porady udzielane konsumentom w wyborze towarów i usług,
Informacje i doradztwo w zakresie handlu zagranicznego, Informacje na temat metod sprzedaży, Informacje na temat rankingu
sprzedaży produktów, Konsultacje w zakresie technik sprzedaży
i programów sprzedaży, Nabywanie dostępu do kanałów telewizyjnych, Nabywanie towarów i usług dla innych firm, Nabywanie towarów w imieniu innych przedsiębiorstw, Negocjowanie i rozliczanie transakcji handlowych dla osób trzecich, Negocjowanie i zawieranie transakcji handlowych dla osób trzecich
za pośrednictwem systemów telekomunikacji, Negocjowanie
transakcji handlowych dla osób trzecich, Negocjowanie umów
kupna i sprzedaży towarów, Negocjowanie umów z podmiotami opłacającymi usługi w zakresie opieki zdrowotnej, Notowania cenowe towarów lub usług, Organizacja abonamentów
do pobierania elektronicznych opłat za przejazd autostradą
[ETC] na rzecz innych, Organizacja i przeprowadzanie pchlich
targów, Organizacja subskrypcji do czasopism w formacie elektronicznym, Organizacja subskrypcji kanału telewizji, Pośrednictwo w kontraktach na kupno i sprzedaż produktów, Pośrednictwo w kontaktach handlowych i gospodarczych, Pośrednictwo
w działalności handlowej dla osób trzecich, Porównywarki cen
zakwaterowania, Porady odnośnie handlu wymiennego, Organizowanie zakupu towarów na rzecz osób trzecich, Organizowanie zakupów zbiorowych, Organizowanie usług wynikających z umów z osobami trzecimi [handel], Organizowanie subskrypcji w zakresie publikacji online dla osób trzecich, Organizowanie sprzedaży w trybie aukcji i przetargów publicznych, Organizowanie prezentacji osób w celach biznesowych w związku z zakupem i sprzedażą produktów, Organizowanie prenumeraty publikacji dla osób trzecich, Organizowanie i prowadzenie
imprez związanych ze sprzedażą inwentarza żywego, Organizowanie i prowadzenie dla osób trzecich imprez związanych
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ze sprzedażą inwentarza żywego i bydła zarejestrowanego
i przeznaczonego na sprzedaż, Organizowanie i prowadzenie
imprez związanych ze sprzedażą bydła, Organizacja subskrypcji
mediów informacyjnych, Organizacja subskrypcji pakietów medialnych, Organizacja subskrypcji pakietów informacyjnych,
Organizacja subskrypcji usług telefonicznych, Organizacja subskrypcji usług internetowych, Procedury administracyjne związane z roszczeniami gwarancyjnymi, Procedury administracyjne
związane ze składaniem zleceń kupna za pośrednictwem komputera, Procedury administracyjne związane ze składaniem zleceń kupna za pośrednictwem telefonu lub komputera, Prenumerowanie gazet, Prenumeraty dzienników elektronicznych,
Pozyskiwanie umów na zakup i sprzedaż towarów i usług, Prenumerata gazet [dla osób trzecich], Pozyskiwanie umów
na rzecz innych odnośnie świadczenia usług, Pozyskiwanie
umów na rzecz osób trzecich związanych ze sprzedażą towarów, Pozyskiwanie umów na rzecz innych, odnośnie kupna
i sprzedaży towarów, Pozyskiwanie umów kupna i sprzedaży
towarów i usług, na rzecz innych, Pozyskiwanie umów [dla osób
trzecich], Pozyskiwanie kontraktów na kupno i sprzedaż towarów, Pozyskiwanie kontraktów dotyczących dostaw energii, Pośredniczenie w umowach dotyczących sprzedaży i zakupu towarów, Pośrednictwo w nabywaniu usług telematycznych, telefonicznych lub komputerowych [Internet], Pośrednictwo w zakresie transakcji handlowych i umów handlowych, Pośrednictwo w zawieraniu umów kupna i sprzedaży na rzecz osób trzecich, Pośredniczenie i zawieranie transakcji handlowych dla
osób trzecich, Pośredniczenie i zawieranie transakcji handlowych na rzecz osób trzecich, Produkcja programów związanych
z telezakupami, Produkcja programów typu telezakupy, Przygotowanie i zawieranie transakcji handlowych na rzecz osób trzecich, Reklamowanie usług innych dostawców, umożliwiając
klientom dogodne obejrzenie i porównanie usług tych dostawców, Rozpowszechnianie wykazów nazwisk i adresów, Skomputeryzowane usługi w zakresie składania zamówień online,
Skomputeryzowane zamówienia towarów, Subskrypcje pakietów mediów informacyjnych, Świadczenie usług porównania
cen online, Telemarketing, Udostępnianie informacji o produktach konsumenckich, Udostępnianie informacji dotyczących
produktów konsumenckich w zakresie oprogramowania, Udostępnianie informacji o produktach konsumenckich dotyczących żywności lub napojów, Udostępnianie informacji o produktach konsumenckich dotyczących laptopów, Udostępnianie porad dotyczących konsumenckich produktów kosmetycznych, Udostępnianie porad dotyczących produktów konsumenckich w zakresie laptopów, Udostępnianie porad dotyczących produktów konsumenckich w zakresie oprogramowania,
Udzielanie informacji konsumenckich o produktach w zakresie
kosmetyków, Udzielanie informacji dotyczących sprzedaży handlowej, Udzielanie informacji rynkowej w odniesieniu do produktów konsumpcyjnych, Udzielanie porad dla konsumentów
o produktach, Udzielanie porad konsumenckich dotyczących
produktów, Usługi administracyjne w zakresie kierowania klientów na konsultacje z prawnikiem, Usługi administracyjne w zakresie kierowania pacjentów na konsultacje, Usługi administracyjne w zakresie programów przekazywania udziałów pracownikom, Usługi administracyjne w zakresie rozpatrywania roszczeń gwarancyjnych, Usługi administracyjne w zakresie ubezpieczenia zdrowia zębów, Usługi agencji eksportowo-importowych, Usługi agencji eksportowych, Usługi agencji importowo-eksportowych, Usługi agencji importowo-eksportowych
w dziedzinie energii, Usługi agencji importowych, Usługi agen-
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cji zakupu, Usługi automatycznego zamawiania ponownego
na rzecz firm, Usługi biurowe dotyczące przyjmowania zamówień sprzedaży, Usługi doradcze dotyczące zakupu towarów
w imieniu firm, Usługi doradcze dotyczące zakupu towarów
na rzecz osób trzecich, Usługi doradcze i konsultingowe w zakresie nabywania towarów dla osób trzecich, Usługi doradcze
związane z transakcjami handlowymi, Usługi importowo-eksportowe, Usługi informacyjne i doradcze dla konsumentów
w zakresie wyboru nabywanych towarów, Usługi informacyjne
i doradcze dotyczące taryf, Usługi w zakresie analizy cen, Usługi
w zakresie administrowania działalnością gospodarczą w celu
obsługi transakcji sprzedaży dokonywanych za pomocą Internetu, Usługi składania zamówień hurtowych, Usługi prenumeraty gazet dla osób trzecich, Usługi prenumeraty gazet, Usługi
pośrednictwa związane z reklamowaniem, Usługi pośrednictwa w zakresie nabywania usług telekomunikacyjnych dla osób
trzecich, Usługi pośrednictwa i doradztwa handlowego w dziedzinie sprzedaży produktów i świadczenia usług, Usługi pośrednictwa biznesowego dotyczące kontaktowania ze sobą potencjalnych inwestorów prywatnych z przedsiębiorcami potrzebującymi finansowania, Usługi porównywania cen energii, Usługi
porównywania cen, Usługi odbierania zamówień telefonicznych na rzecz osób trzecich, Usługi konsultacyjne w zakresie
nabywania towarów i usług, Usługi informacyjne i poradnictwo
handlowe dla konsumentów w dziedzinie produktów do makijażu, Usługi informacyjne i poradnictwo handlowe dla konsumentów w dziedzinie produktów kosmetycznych, Usługi informacyjne i poradnictwo handlowe dla konsumentów w dziedzinie produktów pielęgnacyjnych, Usługi izby handlowej w zakresie promocji handlu, Usługi izby handlowej w zakresie promocji
przedsiębiorstw, Usługi w zakresie kupna, Usługi w zakresie nabywania dla osób trzecich [zakupy produktów i usług dla innych
przedsiębiorstw], Usługi w zakresie nabywania bonów na rzecz
innych, Usługi w zakresie porównywania cen, Usługi w zakresie
nabywania wyposażenia biurowego świadczone osobom trzecim, Usługi w zakresie porównywania zakupów, Usługi w zakresie promocji eksportu, Usługi w zakresie składania zamówień
[dla osób trzecich], Usługi w zakresie zamówień na rzecz osób
trzecich, Usługi w zakresie zamówień online w dziedzinie restauracji oferujących posiłki na wynos oraz z dostawą na miejsce, Usługi w zakresie zamówień online, Usługi zarządzania
sprzedażą, Usługi zlecania na zewnątrz w zakresie organizacji
zaopatrzenia towarów na rzecz innych, Wynajmowanie kas fiskalnych, Załatwianie prenumeraty książek, recenzji, gazet lub
komiksów, Zaopatrzenie osób trzecich w napoje alkoholowe
[zakup towarów dla innych przedsiębiorców], Zapewnianie konsumentom rekomendacji o towarach w celach handlowych,
Zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, Zarobkowe zarządzanie w zakresie
koncesjonowania towarów i usług na rzecz osób trzecich, Zarządzanie administracyjne zamówieniami na zakup w ramach
usług świadczonych przez firmy wysyłkowe, Zarządzanie handlowe w zakresie koncesjonowania dóbr i usług na rzecz osób
trzecich, Zarządzanie w imieniu przedsiębiorstw przemysłowych i handlowych w zakresie zaopatrywania w materiały biurowe, Zarządzanie w zakresie zamówień, Zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, Zarządzanie w zakresie zamówień
zakupowych, Zawieranie transakcji handlowych na rzecz innych, przez sklepy online, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z biżuterią, Usługi sprzedaży hurtowej w związku
z biżuterią.

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

Klasa
towarów

Numery zgłoszeń

1

2

1

543055

3

542949, 542958, 543060, 543149, 543506, 543735, 543804, 544207, 544210

5

542343, 542345, 542346, 542347, 542637, 542638, 542639, 542640, 542641, 542643, 542644, 542646, 542647,
542650, 542651, 543055, 543114, 543115, 543116, 543117, 543118, 543119, 543197, 543532, 543542, 543714,
543724, 543728, 543781, 543860, 543950

6

543263, 543811

7

529653, 529655, 529657

9

531333, 531334, 539929, 540076, 542045, 542543, 542544, 543261, 543549, 543601, 543824, 543825, 543829,
543831, 543971

10

543795, 544207, 544210

11

542543, 543263, 543735

14

526831, 541759, 542858, 543889, 544251

16

531333, 531334, 542543, 543535, 543802, 543824, 543825, 543829, 543831, 543887, 543971, 544015

17

543263, 543412

18

541759, 542858, 543889

19

542506, 543811

20

542387, 542715, 543262, 543781

21

543786

25

531853, 541759, 542858, 543430, 543786, 543789, 543889

26

531752, 543786

28

543789, 543802, 543887, 543971

29

542127, 542927, 542964, 543230, 543764, 543894

30

541715, 542281, 542855, 543764

31

542343, 542345, 542346, 542347, 542717, 543197, 543504, 543576, 543860, 543950

32

542074, 542127, 542371

35

531333, 531334, 531752, 531853, 537007, 537365, 537369, 537371, 539929, 540076, 542045, 542281, 542303,
542304, 542327, 542329, 542343, 542345, 542346, 542347, 542387, 542445, 542447, 542506, 542543, 542630,
542631, 542667, 542717, 542927, 543261, 543262, 543263, 543264, 543265, 543410, 543418, 543419, 543531,
543535, 543537, 543576, 543663, 543714, 543739, 543745, 543751, 543776, 543779, 543786, 543789, 543800,
543801, 543803, 543806, 543824, 543825, 543827, 543828, 543972, 544251

36

537365, 537369, 537371, 541769, 542543, 542630, 542631, 542667, 542979, 543288, 543418, 543419, 543531,
543772, 543776, 543779, 543824, 543825, 543827, 543828, 543899

37

537007, 542387, 542506, 542543, 542544, 542630, 542631, 542667, 542979, 543772, 543776, 543797, 543824,
543825

38

531333, 531334, 540076, 542327, 542329, 542543

39

537365, 537369, 537371, 540076, 542543, 542805, 542806, 543576, 543776, 543786, 543824, 543825, 543887

40

537365, 537369, 537371, 542281, 543797, 543824, 543825, 544059

41

531333, 531334, 542013, 542045, 542327, 542329, 542543, 542667, 543055, 543264, 543265, 543272, 543519,
543535, 543536, 543576, 543663, 543735, 543761, 543782, 543783, 543784, 543795, 543802, 543821, 543824,
543825, 543827, 543828, 543829, 543831, 543887, 543971, 544207, 544210

60

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

Nr ZT26/2022

1

2

42

531333, 531334, 537007, 539929, 540076, 542045, 542387, 542543, 542979, 543055, 543094, 543097, 543261,
543491, 543772, 543786, 543795, 543824, 543825

43

531853, 535133, 539407, 540076, 541769, 542045, 542281, 543272, 543291, 543490, 543513, 543739, 543776,
543824, 543825, 543899

44

531752, 535133, 541968, 542199, 542201, 542543, 542667, 543077, 543266, 543519, 543720, 543721, 543735,
543821, 543824, 543825, 544207, 544210

45

542544, 543272, 543418, 543419, 543531, 543745, 543824, 543825

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

Znak

Numer
zgłoszenia

Znak

Numer
zgłoszenia

1

2

1

2

25 lat Transgaz S.A.
ABMETFINA
agro biotics
Akrobreak
AlkoParty
ALLISAN
AMETFINA
AP
ARCHICO
ARENART
ASg
ASz
bambino lovely baby
bdoors
BeGlobal
BERG CAPITAL
BERTURISAN
BEZKALORII.PL
BIBL I-O TEKA INŻYNIERA
BIOTEL
BOVIDINO
BOVINO ENERGY mieszanka paszowa
zmniejszająca ryzyko wystąpienia
ketozy BOFERM
BOVO
Bujany Konik Barber & Coffee Shop est. 2020
Burgersland
CH CENTRO-CHEM
CH CENTRO-CHEM
CH CENTRO-CHEM
Chrupiące z ogródka
cocomed
CoCon
CORE DEVELOPMENT
CZY KTOŚ POWIEDZIAŁ PYSZNE.pl
D&B
DAPADIA
DAPAZYNA
DCu
DESIGN PORT
DIABEFIX
DK DOBRA KIECKA
DW CREATIVE GROUP
DYSBIOFIX
DZIKA POLANA PODĄŻAMY ZA NATURĄ

542805
543724
543055
543663
542304
543117
543728
542303
543491
526831
529653
529657
543781
543811
543779
543288
543118
542013
543761
543410
542345

542343
542346
543721
539407
537365
537369
537371
543764
543720
543821
542979
540076
535133
542637
542638
529655
543751
543116
543786
531752
543115
543197

EDICON CENTRUM ROZWOJU EDUKACJI
EDICON
ELDACH
Emigo
emmedical
EMPADIA
EMPOZYNA
enerad
FAF
FERAJNA BARBER SHOP
fermentea
FF FLEX-SPACE
FLEX-SPACE POLSKA
FLEX-SPACE
FORTEB
FORTEB
Gearox
Gina Nails
GisE
GOLDFINGER
GRILLVALLEY
GRISI
GRISI
grupa otako. media
HydroBloker
K KOMAG
K KOMAG
Kalla
KOMPOZYTOR ZIAREN
KRAFTVERK
Kryształowe Wzgórze
Kwiaty Na Ławę
La Pacchia woolart
Labello
LESS studio
LIBOSKA
LINAPTYNA
LIPIFIX
LIRADIA
LIRASCO
LIRATYD
LITYD
Ł47
ŁOPUSZAŃSKA 47

543825
543824
542667
543261
543714
542639
542640
542543
543776
543735
542074
543531
543419
543418
543827
543828
543800
543149
542544
541759
542855
542949
542958
542045
543797
543094
543097
543801
542281
543806
543272
543504
543430
543803
543889
542858
542641
543114
542651
542650
542647
542646
542631
542630

Nr ZT26/2022

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO
1

M MITRUK
mapsy.me MAP YOUR DREAMS
MASTER LEVEL
MODALTO
Monaché Ink
Monte Sol Resort & SPA
Moxastill
Mr HOME FURNTURE & DECORATIONS
Nasza Tłocznia 100% naturalnie
NATURIA
NJUNJA
novo modne
NUMAZU
OKO
OLIVIA HOME
omnisurv powered by IQS
ORKIESTRA KSIĘŻNICZEK
OSADY POLI
osnova THE NEW YOU
PARNAS SZKOŁA PODSTAWOWA
PARNAS
PBK POLSKI BALET KRÓLEWSKI
PeeReLowska
PeptiPal
PeptiVet
Photo IRBIS
PIZZA REPUBLIC
POLAND HOUSEWARE SHOW
POLAND SHOES EXPO
Pottery Lab.
POTTERY LAB.
PRESLI
PROMAX
PRZEPIS na SIELSKIE ŻYCIE
PS8 RACING TEAM
PS8 RACING TEAM

2

543077
544015
543519
543262
541968
541769
543542
542387
542127
542964
543802
543537
543291
542329
543772
539929
543264
543899
531853
543831
543829
543265
543894
543950
543860
544059
543739
542447
542445
544207
544210
543549
542347
542927
543782
543783

62
1

PS8 RACING TEAM
REKPOL Śląski Centrum Florystyczne
ResinBau
RIMEX SKLEP INSTALATORA
ROWIŃSKA BUSINESS COACHING
S KLINIKA STRZAŁKOWSKI
S Sielskie sioło
SERGO
SH
SHECARE LABORATORIES
SIDE
SIPTYNA
SITYNA
SLAVIA COSMETICS
SOHO BIŻUTERIA
szpital specjalistyczny matopat
szpital specjalistyczny matopat
TAKA PIZZA! BISTRO & CAFE
TATA I JA
TD ENERGO
TEMI TWOJE MEDIA INFORMACYJNE
TrabeQcell
Transgaz S.A.
TRAVESAN
Truck World
URZĄD PRACY
vitamilk
WAG WORK ASSIST GROUP
WeNet Twój Doradca Internetowy
WeNet Your Digital Advisor
Wielkopolskie Questy
WM WOODMART terrace systems
XALGIN
YellowWall
ZOOKAZJE

2

543784
543576
543412
543263
543535
543266
543490
542715
543789
543060
543506
542644
542643
543804
544251
542199
542201
543513
542371
537007
543536
543795
542806
543119
543601
543972
543230
543745
531333
531334
543887
542506
543532
543971
542717

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.
318753A CHANEL (2022 05 05)
1192091
1398688
1457363
1460638
1615484

1664721
1664730
1664731
1664733
1664736
1664822
1664880
1664992
1664995
1665016
1665023
1665063

1, 2, 7, 8, 11, 12, 13,
15, 17, 22, 29, 31, 34,
36, 38, 39,

DERBY (2022 01 31)
CFE: 27.05.17
7
HU HUMANITAS UNIVERSITY (2022 02 14)
CFE: 27.05.10
41
Breamore (2022 05 11)
CFE: 02.09.01, 27.01.12, 27.05.01, 29.01.12
30
HTL (2022 05 04)
1, 3, 5, 42
COLIZEUM CSA CYBER SPORT ARENA PLACE
TO PLAY X0 (2022 04 07)
CFE: 26.02.07, 26.04.16, 26.13.25,
9, 21, 25, 28,
27.03.01, 27.05.01, 29.01.13
35, 38, 39,
41, 42, 43
ELENOR FABRICS www.elenorfabrics.com.tr
(2022 02 22)
CFE: 01.01.09, 05.03.15, 27.05.10, 29.01.12
24
N NAVOIYAZOT AJ (2022 02 24)
CFE: 26.04.04, 26.13.25, 27.05.01, 29.01.12
1
ID-Zip
6, 7, 9, 19, 20
(2022 02 15, 2021 08 30)
ID-Solar
6, 7, 9, 19, 20
(2022 02 15, 2021 08 30)
SEPPMAIL (2022 03 16)
CFE: 14.05.23, 20.05.13, 24.13.01,
9, 42
27.05.01
INSIST (2022 04 02)
CFE: 02.09.18, 27.05.01, 28.03.00
7
sloop (2022 05 05)
34
EMULPREA (2022 04 25, 2022 03 22)
5
KS KÖNNER SÖHNEN
(2021 11 15, 2021 09 22)
CFE: 26.11.07, 27.05.01
7, 9, 12
LANDKING (2022 03 07)
CFE: 28.03.00
7, 12
Loxdonz (2022 04 20)
25
”NAVOIYAZOT” AJ (2022 02 24)
CFE: 01.15.05, 19.11.11, 24.17.01, 26.01.03,
1
26.11.02, 27.05.01, 29.01.11

1665065
1665095
1665123
1665145
1665191
1665236
1665391
1665470
1665471
1665472
1665485
1665500
1665533
1665534
1665558
1665589
1665616
1665642
1665736

RASTA ENERGY DRINK (2022 03 22, 2022 03 08)
CFE: 05.03.13, 27.05.01
32
YOUTH TRIANGLE TECHNOLOGY
3
(2022 04 04, 2021 10 05)
CartaMe (2022 02 18)
CFE: 26.01.03, 26.04.04,
9, 35, 36, 39, 42, 45
27.05.01
Ourganixx (2022 05 12)
3, 5
Collimate
9, 35, 36, 38, 41
(2022 03 10, 2021 12 20)
STAPRO (2022 01 26)
CFE: 26.03.04, 27.05.01,
9, 16, 38, 41, 42
29.01.12
THE Z FACTOR
9, 12, 35, 39, 42
(2022 03 16, 2021 09 19)
OTOMICOL (2022 04 19, 2021 10 21)
5
OTOMICON (2022 04 19, 2021 10 21)
5
OTONIXIL (2022 04 19, 2021 10 21)
5
CORTEXIL (2022 02 01, 2021 09 10)
CFE: 03.11.10, 27.05.01, 29.01.13
10
NAVOIY AZOT (2022 02 24)
CFE: 01.15.05, 19.11.11, 26.01.03,
1
26.11.01, 27.05.01, 29.01.11
LUMENIZER (2022 03 01)
CFE: 13.01.06, 27.03.15,
11, 35,
27.05.09, 29.01.12
LUMENLABS (2022 03 01)
CFE: 26.03.23, 27.05.01, 29.01.12
11, 35,
(2022 04 22, 2021 10 29)
CFE: 26.13.25
25
TRIS (2022 01 27, 2021 08 30)
CFE: 26.04.09, 27.05.01,
1, 2, 16, 17, 35
29.01.12
(2022 03 09)
CFE: 28.03.00
39
COARPRENESSA (2022 04 08, 2021 10 12)
5
Bo BEAUTY ORGANICS
(2022 01 26, 2021 10 26)
CFE: 26.01.03, 27.05.01
3, 5, 30, 35

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

Klasa
towarów

Numery międzynarodowego rejestru znaków towarowych

1

318753A,

1460638,

1664730,

1665063,

1665500,

1665589

2

318753A,

1665589

3

1460638,

1665095,

1665145,

1665736

5

1460638,
1665736

1664992,

1665145,

1665470,

1665471,

1665472,

1665642,

6

1664731,

1664733

7

318753A,

1192091,

1664731,

1664733,

1664822,

1664995,

1665016

8

318753A

9

1615484,
1665236,

1664731,
1665391

1664733,

1664736,

1664995,

1665123,

1665191,

10

1665485

11

318753A,

1665533,

1665534

1664995,

1665016,

1665533,

1665534,

1665589,

12

318753A,

13

318753A

15

318753A

16

1665236,

1665589

17

318753A,

1665589

19

1664731,

1664733

20

1664731,

1664733

21

1615484

22

318753A

24

1664721

25

1615484,

28

1615484

29

318753A

30

1457363,

31

318753A

1665023,

1665391

1665558

1665736

32

1665065

34

318753A,

1664880

35

1615484,
1665736

1665123,

1665191,

36

318753A,

1665123,

1665191

1665391,

38

318753A,

1615484,

1665191,

1665236

39

318753A,

1615484,

1665123,

1665391,

41

1398688,

1615484,

1665191,

1665236

42

1460638,

1615484,

1664736,

1665123,

43

1615484

45

1665123

1665616
1665236,

1665391

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.
538496
537922
539527
539881

SAGAN GRZEGORZ BLUE MOOR
2022 04 29
30
FARMINA PET FOODS DOO INDIJA
2022 04 29
31
KUK KATARZYNA
2022 05 30
3, 4, 16, 18, 21, 35, 39, 41
SEAGEN, INC.
2022 06 07
5

522827

540186

ALBA THYMENT
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2022 06 07
3, 5, 29, 30, 31, 32, 33,
34, 35, 40, 44
GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY
SPÓŁKA AKCYJNA
2022 06 08
5

SPROSTOWANIE
Nr BUP

Strona

Nr zgłoszenia

Jest

Powinno być

18/2022

83

1631240

7, 35, 39, 41

7, 35, 39, 44

