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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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Warszawa, dnia 11 lipca 2022 r.

Nr ZT28

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.
528922
(220) 2021 05 16
EM & EM M. PIETRUCHA M. DEPTUŁA
SPÓŁKA JAWNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SOLAR LIGHT
(210)
(731)

(531) 01.03.15, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 11 Oświetlenie dekoracyjne, Oświetlenie dekoracyjne na choinki, Automatyczne urządzenia zraszające
do nawadniania w ogrodnictwie, Dyfuzory nawadniające
kropelkowe [urządzenia nawadniające], Instalacje automatyczne nawadniające do użytku w ogrodnictwie, Systemy
zraszające do nawadniania, Zraszacze do nawadniania,
Oświetlenie solarne, Lampy słoneczne.
(210)
(731)
(540)
(540)

534259
(220) 2021 09 21
WYŻSZA SZKOŁA MEDYCZNA W KŁODZKU, Kłodzko
(znak słowno-graficzny)
WSM WYŻSZA SZKOŁA MEDYCZNA w KŁODZKU

i zęby, Artykuły ortopedyczne materiały do zszywania ran,
16 Papier, tektura i wyroby z tych materiałów nie ujęte
w innych klasach, Druki, Materiały introligatorskie, Materiały fotograficzne, Materiały piśmienne, Kleje do materiałów piśmiennych lub do celów domowych, Materiały
przeznaczone dla artystów, Pędzle malarskie, Maszyny
do pisania i sprzęt biurowy (z wyjątkiem mebli), Materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem aparatów),
Materiały z tworzyw sztucznych do pakowania (nie ujęte
w innych klasach), Czcionki drukarskie, Matryce, 35 Reklama, Zarządzanie przedsiębiorstwem, Administrowanie
przedsiębiorstwem, Czynności biurowe, 41 Nauczanie,
Organizacja szkoleń, Rozrywka, Działalność sportowa i kulturalna, 42 Naukowe i techniczne usługi i badania oraz
ich projektowanie, Przemysłowa analiza i usługi badawcze,
Projektowanie i rozwój komputerowego sprzętu i oprogramowania, 44 Usługi medyczne, Usługi weterynaryjne, Higiena i troska o urodę istot ludzkich lub zwierząt, Usługi dla
rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, 45 Usługi bezpieczeństwa dla ochrony mienia i osób, Usługi prawne.
536290
(220) 2021 11 10
COLIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opatówek
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Colian ICE

(210)
(731)

(531)

(531) 20.07.01, 09.07.01, 24.13.01, 26.02.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 7 Automaty sprzedające, 9 Urządzenia i przyrządy naukowe, nawigacyjne, geodezyjne, elektryczne,
fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, wagowe, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne (inspekcyjne), ratownicze i do nauczania, Urządzenia i przyrządy do przewodzenia, przełączania, transformowania, akumulowania, regulowania lub kontrolowania elektryczności, Urządzenia do
nagrywania, transmisji lub odtwarzania dźwięku lub obrazu, Magnetyczne nośniki danych, dyski z nagraniami, Kasy
rejestrujące, maszyny liczące, sprzęt przetwarzający dane
i komputery, Urządzenia do gaszenia ognia, Mechanizmy
do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie monety,
10 Aparaty i instrumenty chirurgiczne, medyczne, stomatologiczne i weterynaryjne, Sztuczne kończyny, oczy

29.01.13, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.17, 08.01.18,
26.11.03, 26.11.05, 26.11.09
(510), (511) 30 Lody, Sorbety, Desery lodowe, Desery z sorbetów, Wyroby cukiernicze, Wyroby piekarnicze, Słodycze
[cukierki], Wyroby czekoladowe, Produkty na bazie czekolady, Masa czekoladowa, Kremy czekoladowe, Czekolada
do picia, Czekolady, Czekoladki, Czekoladki nadziewane,
Trufle czekoladowe, Napoje czekoladowe, Syropy czekoladowe, Sosy czekoladowe, Praliny, Praliny wypełnione
alkoholem, Marcepan, Jadalne wafle, Wafle z nadzieniem,
Batony czekoladowe, Cukierki, Żelki, Żelki z nadzieniem,
Gumy do żucia, Galaretki owocowe [słodycze], Galaretki
nadziewane [słodycze], Ciasta, Ciastka, Ciasteczka, Bakalie
w czekoladzie, Orzechy i owoce suszone w czekoladzie.
(210) 536659
(220) 2021 11 18
(731) SKWARSKI PAWEŁ OL-WIK, Wołomin
(540) (znak słowno-graficzny)

Nr ZT28/2022
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(540) L

(531) 27.05.01
(510), (511) 18 Torebki - galanteria.
537506
(220) 2021 12 08
BEVERAGES FILLING GROUP SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) mull

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 3 kosmetyki, 5 Środki owadobójcze, repelenty,
fungicydy, herbicydy, biocydy, pestycydy, lepy na muchy,
parafarmaceutyki.
(210)
(731)
(540)
(540)

537732
(220) 2021 12 14
POCZTA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
P PROVANA FINANSE

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.13.99
(510), (511) 9 Publikacje elektroniczne, Publikacje w formie
elektronicznej do pobrania, Publikacje elektroniczne do pobrania w postaci magazynów, Książki elektroniczne do pobrania, 16 Materiały piśmienne i wyposażenie edukacyjne,
Materiały drukowane, Materiały szkoleniowe i instruktażowe,
biuletyny informacyjne, broszury, czasopisma, gazety, kalendarze, książki, ulotki, poradniki, Publikacje edukacyjne, Karty
upominkowe, Drukowane ulotki informacyjne, Karty przedpłacone do zakupów, kodowane niemagnetycznie, Bony,
35 Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, Usługi
informacyjne dla konsumentów w zakresie wyboru nabywanych towarów, Usługi aukcyjne, Usługi w zakresie kontaktów
biznesowych, Usługi w zakresie wycen handlowych, Usługi
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porównywania cen, Pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, Analizy i badania dotyczące działalności gospodarczej, Usługi informacyjne w zakresie działalności gospodarczej, Porównywarki cen ubezpieczeń, Analiza informacji
w zakresie działalności gospodarczej, Zarządzanie programami motywacyjnymi na rzecz sprzedaży i promocji, Przeprowadzanie programów motywacyjnych dla pracowników,
Gromadzenie danych, Usługi polegające na rejestracji, transkrypcji, tworzeniu, kompilacji, lub systematyzacji informacji
pisemnej lub w inny sposób zapisanej, jak również kompilacji
danych matematycznych lub statystycznych, Usługi agencji
reklamowych oraz usługi takie jak dystrybucja prospektów,
bezpośrednio lub za pośrednictwem poczty, dystrybucja
próbek, Usługi zakupów grupowych na rzecz osób trzecich, 36 Usługi ubezpieczeniowe, Usługi finansowe pieniężne i bankowe, Wydawanie kart przedpłaconych i bonów,
Gromadzenie funduszy i sponsorowanie finansowe, Usługi
w zakresie wyceny finansowej, Agencje ubezpieczeniowe,
Pośrednictwo w usługach finansowych, Wycena i obsługa
roszczeń ubezpieczeniowych, Pośrednictwo ubezpieczeniowe, Pośrednictwo w umowach kredytowych, Pośrednictwo
w zakresie kredytów hipotecznych, Usługi planowania w zakresie emerytur, Doradztwo finansowe dotyczące emerytur,
Doradztwo finansowe, kredytowe, ubezpieczeniowe, Analizy finansowe, Usługi zakupów grupowych w zakresie usługi:
finansowe, ubezpieczenia, pośrednictwo ubezpieczeniowe,
ubezpieczeń (doradztwo w sprawach), ubezpieczeń zdrowotnych, ubezpieczenia na życie, wypadki, doradztwo finansowe, analizy finansowe, umowy kredytowe połączone
ze sprzedażą ratalną, wycena finansowa [ubezpieczenia,
bankowość, nieruchomości], 39 Usługi dystrybucyjne, Usługi
związane z wynajmem środków transportu, Usługi związane
z pakowaniem towarów przed wysyłką, 41 Organizowanie
konkursów, Kursy edukacyjne związane z ubezpieczeniami,
Usługi szkoleniowe w dziedzinie finansów, Organizowanie
i prowadzenie kongresów z zakresu ubezpieczeń i finansów,
Usługi zakupów grupowych w zakresie usługi: seminaria
(organizowanie i prowadzenie), poradnictwo zawodowe,
organizowanie i prowadzenie pracowni specjalistycznych
[szkolenia], organizowanie i prowadzenie konferencji, nauczanie korespondencyjne, 42 Udostępnianie informacji
naukowych, Usługi tworzenia komputerowych programów
multimedialnych zawierających informacje książkowe, artykuły, ulotki, czasopisma dla potrzeb edukacyjnych.
(210) 537766
(220) 2021 12 14
(731) POCZTA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Provana Finanse
(510), (511) 9 Publikacje elektroniczne, Publikacje w formie
elektronicznej do pobrania, Publikacje elektroniczne do pobrania w postaci magazynów, Książki elektroniczne do pobrania, 16 Materiały piśmienne i wyposażenie edukacyjne,
Materiały drukowane, Materiały szkoleniowe i instruktażowe,
biuletyny informacyjne, broszury, czasopisma, gazety, kalendarze, książki, ulotki, poradniki, Publikacje edukacyjne, Karty
upominkowe, Drukowane ulotki informacyjne, Karty przedpłacone do zakupów, kodowane niemagnetycznie, Bony,
35 Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, Usługi
informacyjne dla konsumentów w zakresie wyboru nabywanych towarów, Usługi aukcyjne, Usługi w zakresie kontaktów
biznesowych, Usługi w zakresie wycen handlowych, Usługi
porównywania cen, Pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, Analizy i badania dotyczące działalności gospo-
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darczej, Usługi informacyjne w zakresie działalności gospodarczej, Porównywarki cen ubezpieczeń, Analiza informacji
w zakresie działalności gospodarczej, Zarządzanie programami motywacyjnymi na rzecz sprzedaży i promocji, Przeprowadzanie programów motywacyjnych dla pracowników,
Gromadzenie danych, Usługi polegające na rejestracji, transkrypcji, tworzeniu, kompilacji, lub systematyzacji informacji
pisemnej lub w inny sposób zapisanej, jak również kompilacji
danych matematycznych lub statystycznych, Usługi agencji
reklamowych oraz usługi takie jak dystrybucja prospektów,
bezpośrednio lub za pośrednictwem poczty, dystrybucja
próbek, Usługi zakupów grupowych na rzecz osób trzecich, 36 Usługi ubezpieczeniowe, Usługi finansowe pieniężne i bankowe, Wydawanie kart przedpłaconych i bonów,
Gromadzenie funduszy i sponsorowanie finansowe, Usługi
w zakresie wyceny finansowej, Agencje ubezpieczeniowe,
Pośrednictwo w usługach finansowych, Wycena i obsługa
roszczeń ubezpieczeniowych, Pośrednictwo ubezpieczeniowe, Pośrednictwo w umowach kredytowych, Pośrednictwo
w zakresie kredytów hipotecznych, Usługi planowania w zakresie emerytur, Doradztwo finansowe dotyczące emerytur,
Doradztwo finansowe, kredytowe, ubezpieczeniowe, Analizy finansowe, Usługi zakupów grupowych w zakresie usługi:
finansowe, ubezpieczenia, pośrednictwo ubezpieczeniowe,
ubezpieczeń (doradztwo w sprawach), ubezpieczeń zdrowotnych, ubezpieczenia na życie, wypadki, doradztwo finansowe, analizy finansowe, umowy kredytowe połączone
ze sprzedażą ratalną, wycena finansowa [ubezpieczenia,
bankowość, nieruchomości], 39 Usługi dystrybucyjne, Usługi
związane z wynajmem środków transportu, Usługi związane
z pakowaniem towarów przed wysyłką, 41 Organizowanie
konkursów, Kursy edukacyjne związane z ubezpieczeniami,
Usługi szkoleniowe w dziedzinie finansów, Organizowanie
i prowadzenie kongresów z zakresu ubezpieczeń i finansów,
Usługi zakupów grupowych w zakresie usługi: seminaria
(organizowanie i prowadzenie), poradnictwo zawodowe,
organizowanie i prowadzenie pracowni specjalistycznych
[szkolenia], organizowanie i prowadzenie konferencji, nauczanie korespondencyjne, 42 Udostępnianie informacji
naukowych, Usługi tworzenia komputerowych programów
multimedialnych zawierających informacje książkowe, artykuły, ulotki, czasopisma dla potrzeb edukacyjnych.
(210)
(731)
(540)
(540)

Nr ZT28/2022

ze stopniami metalowymi, Metale nieszlachetne surowe lub
półprzetworzone, Druciana tkanina, Okiennice metalowe,
Pokrycia metalowe ścian [budownictwo], Dachówki metalowe, Bramy metalowe, Płyty do drzwi metalowe, Belki
stropowe metalowe, Drobne wyroby metalowe, Metale nieszlachetne i ich stopy, Baryłki [beczki] metalowe, Materiały
konstrukcyjne metalowe, Płytki metalowe do użytku w budownictwie, Zawiasy metalowe, Odrzwia metalowe, Deflektory kominowe metalowe, Dachowe rynny metalowe, Pokrycia dachowe metalowe, Rury ściekowe metalowe, Drabiny
metalowe, Ogrodzenia metalowe, Blacha [płyty, arkusze],
Altany konstrukcje z metalu, Prefabrykowane konstrukcje
metalowe, Płyty metalowe, Dachówki esówki metalowe, Balustrady metalowe, 19 Wykończeniowe elementy dachów
niemetalowe, Kątowniki niemetalowe, Niemetalowe materiały na pokrycia dachowe, Rury spustowe niemetalowe,
Zawory wodociągowe niemetalowe i nie z tworzyw sztucznych, Kształtki rurowe rozgałęzieniowe niemetalowe, Listwy
niemetalowe, Nadproża niemetalowe, Elementy wykończeniowe budowlane niemetalowe, Okiennice niemetalowe,
Drzwi niemetalowe, Drzwiowe płyty niemetalowe, Parapety
okienne niemetalowe, Rury sztywne niemetalowe stosowane w budownictwie, Niemetalowe ramy do okien szklanych,
Niemetalowe słupy, Drzwiowe ościeżnice niemetalowe, Rury
drenażowe niemetalowe, Zawory przewodów drenażowych,
niemetalowe i nie z tworzyw sztucznych, Niemetalowe płytki ścienne, Drzwi wahadłowe niemetalowe, Drzwi harmonijkowe niemetalowe, 37 Usługi budowlane, naprawy, usługi
instalacyjne obejmujące hale, magazyny, duże konstrukcje
stalowe pełniące funkcję magazynów, bram garażowych,
garaży w tym garaży na duże maszyny rolnicze. Wynajem
sprzętu budowlanego, Budownictwo, Zabezpieczanie przed
korozją, Uszczelnianie budynków, Wynajem koparek, Montaż
rusztowań, Montaż instalacji na placach budowy.
(210)
(731)
(540)
(540)

539784
(220) 2022 02 12
RÓŻAŃSKI RAFAŁ, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
REBEL MEDIA

537768
(220) 2021 12 16
GRZYB MARIUSZ ROCK-STAL, Mszana Dolna
(znak słowno-graficzny)
ROCK STAL PRODUCENT

(531) 26.11.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 6 Metale nieszlachetne i ich stopy, budowlane
materiały metalowe, przenośne metalowe konstrukcje budowlane, materiały metalowe do budowy dróg żelaznych,
przewody nieelektryczne, liny i druty z metali nieszlachetnych, drobne wyroby żelazne, wyroby ślusarskie, rury i rurki
metalowe, rury i rurki ze stali, kasy pancerne, towary z metali nieszlachetnych, rudy jako kruszce - w zakresie produkcji
hal, magazynów, dużych konstrukcji stalowych pełniących
funkcję magazynów, bram garażowych, garaży w tym garaży na duże maszyny rolnicze, wiat blaszanych, Rury i rurki ze stali, Zawiasy drzwiowe metalowe, Płytki podłogowe
metalowe, Blacha stalowa cienka, Szkielety metalowe [budownictwo], Gwoździe, Pokrycia dachów metalowe, Drabiny

(531) 27.05.17, 27.05.25, 29.01.13
(510), (511) 35 Reklama zewnętrzna, Reklama na billboardach elektronicznych, Reklama i marketing, Reklama i usługi
reklamowe, Usługi badawcze związane z reklamą, Reklama
za pomocą marketingu bezpośredniego, Reklama poprzez
wszystkie publiczne środki komunikacji, Reklamy online, Reklama w czasopismach, broszurach i gazetach, Reklama radiowa, Usługi w zakresie tworzenia marki (reklama i promocja), Reklama za pośrednictwem mediów elektronicznych,
w szczególności Internetu, Agencje reklamowe, Doradztwo
reklamowe i marketingowe, Usługi reklamowe, promocyjne
i marketingowe, Udostępnianie i wynajem powierzchni reklamowej, Usługi reklamowe, promocyjne i public relations,
Usługi reklamowe i marketingowe świadczone za pomocą
mediów społecznościowych, Usługi reklamowe służące tworzeniu tożsamości korporacyjnej i tożsamości marki, Usługi
relacji z mediami, Usługi w zakresie zakupu środków przekazu [miejsca i czasu w mediach], Doradztwo marketingowe
w zakresie mediów społecznościowych, Organizacja promo-
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cji przy użyciu mediów audiowizualnych, Usługi badań rynku
dotyczące mediów nadawczych, Kampanie marketingowe,
Przygotowywanie kampanii reklamowych, Opracowywanie
kampanii promocyjnych, Konsultacje związane z organizacją kampanii promocyjnych na rzecz firm, Usługi w zakresie
tworzenia marki, Usługi w zakresie strategii rozwoju marki,
Usługi reklamowe w celu stworzenia rozpoznawalności marki na rzecz innych, Usługi w zakresie pozycjonowania marki,
Testowanie marki, Produkcja reklam telewizyjnych, Marketing internetowy, Usługi reklamowe za pośrednictwem Internetu, Rozpowszechnianie materiałów reklamowych w internecie, Wynajem przestrzeni reklamowej w Internecie, Usługi
marketingowe za pośrednictwem wyszukiwarek internetowych, Promowanie towarów i usług osób trzecich w Internecie, Marketing dotyczący promocji, Usługi doradcze
dotyczące promocji sprzedaży, Usługi promocyjne świadczone za pośrednictwem telefonu, Zarządzanie programami
lojalnościowymi, motywacyjnymi lub promocyjnymi, Usługi
promocyjno-marketingowe przy użyciu mediów audiowizualnych, Usługi redaktorów w zakresie pisania tekstów
do celów promocyjnych, Organizowanie i prowadzenie promocyjnych imprez marketingowych na rzecz osób trzecich,
Usługi programów lojalnościowych dla celów handlowych,
promocyjnych i/lub reklamowych, Organizowanie imprez,
wystaw, targów i pokazów do celów handlowych, promocyjnych i reklamowych, Usługi wprowadzania produktów
na rynek, Usługi w zakresie marketingu produktów, Reklama
banerowa, Edycja postprodukcyjna reklam, Usługi reklamy
prasowej, Usługi reklamy graficznej, Wynajem bilbordów
reklamowych, Projektowanie logo reklamowych, Negocjowanie kontraktów reklamowych, Usługi w zakresie reklamy
cyfrowej, Analiza reakcji na reklamę i badania rynkowe, Opracowywanie i realizacja planów i koncepcji medialnych i reklamowych, 41 Produkcja programów radiowych i telewizyjnych, Produkcja programów telewizyjnych na żywo, Montaż
programów telewizyjnych, Opracowywanie formatów dla
programów telewizyjnych, Organizowanie konferencji związanych z reklamą, Kursy szkoleniowe w zakresie planowania
strategicznego związanego z reklamą, promocją, marketingiem i biznesem.
(210)
(731)
(540)
(540)

539785
(220) 2022 02 12
RÓŻAŃSKI RAFAŁ, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
REBEL MEDIA

(531) 27.05.25, 29.01.12, 27.05.17
(510), (511) 35 Reklama zewnętrzna, Reklama na billboardach elektronicznych, Reklama i marketing, Reklama i usługi
reklamowe, Usługi badawcze związane z reklamą, Reklama
za pomocą marketingu bezpośredniego, Reklama poprzez
wszystkie publiczne środki komunikacji, Reklamy online, Reklama w czasopismach, broszurach i gazetach, Reklama radiowa, Usługi w zakresie tworzenia marki (reklama i promocja), Reklama za pośrednictwem mediów elektronicznych,
w szczególności Internetu, Agencje reklamowe, Doradztwo
reklamowe i marketingowe, Usługi reklamowe, promocyjne
i marketingowe, Udostępnianie i wynajem powierzchni reklamowej, Usługi reklamowe, promocyjne i public relations,
Usługi reklamowe i marketingowe świadczone za pomocą
mediów społecznościowych, Usługi reklamowe służące tworzeniu tożsamości korporacyjnej i tożsamości marki, Usługi
relacji z mediami, Usługi w zakresie zakupu środków przekazu [miejsca i czasu w mediach], Doradztwo marketingowe

9

w zakresie mediów społecznościowych, Organizacja promocji przy użyciu mediów audiowizualnych, Usługi badań rynku
dotyczące mediów nadawczych, Kampanie marketingowe,
Przygotowywanie kampanii reklamowych, Opracowywanie
kampanii promocyjnych, Konsultacje związane z organizacją kampanii promocyjnych na rzecz firm, Usługi w zakresie
tworzenia marki, Usługi w zakresie strategii rozwoju marki,
Usługi reklamowe w celu stworzenia rozpoznawalności marki na rzecz innych, Usługi w zakresie pozycjonowania marki,
Testowanie marki, Produkcja reklam telewizyjnych, Marketing internetowy, Usługi reklamowe za pośrednictwem Internetu, Rozpowszechnianie materiałów reklamowych w internecie, Wynajem przestrzeni reklamowej w Internecie, Usługi
marketingowe za pośrednictwem wyszukiwarek internetowych, Promowanie towarów i usług osób trzecich w Internecie, Marketing dotyczący promocji, Usługi doradcze
dotyczące promocji sprzedaży, Usługi promocyjne świadczone za pośrednictwem telefonu, Zarządzanie programami
lojalnościowymi, motywacyjnymi lub promocyjnymi, Usługi
promocyjno-marketingowe przy użyciu mediów audiowizualnych, Usługi redaktorów w zakresie pisania tekstów
do celów promocyjnych, Organizowanie i prowadzenie promocyjnych imprez marketingowych na rzecz osób trzecich,
Usługi programów lojalnościowych dla celów handlowych,
promocyjnych i/lub reklamowych, Organizowanie imprez,
wystaw, targów i pokazów do celów handlowych, promocyjnych i reklamowych, Usługi wprowadzania produktów
na rynek, Usługi w zakresie marketingu produktów, Reklama
banerowa, Edycja postprodukcyjna reklam, Usługi reklamy
prasowej, Usługi reklamy graficznej, Wynajem bilbordów
reklamowych, Projektowanie logo reklamowych, Negocjowanie kontraktów reklamowych, Usługi w zakresie reklamy
cyfrowej, Analiza reakcji na reklamę i badania rynkowe, Opracowywanie i realizacja planów i koncepcji medialnych i reklamowych, 41 Produkcja programów radiowych i telewizyjnych, Produkcja programów telewizyjnych na żywo, Montaż
programów telewizyjnych, Opracowywanie formatów dla
programów telewizyjnych, Organizowanie konferencji związanych z reklamą, Kursy szkoleniowe w zakresie planowania
strategicznego związanego z reklamą, promocją, marketingiem i biznesem.
(210)
(731)
(540)
(540)

539788
(220) 2022 02 12
RÓŻAŃSKI RAFAŁ, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
R REBEL M MEDIA

(531) 25.05.01, 27.05.17, 27.05.25, 29.01.12
(510), (511) 35 Reklama zewnętrzna, Reklama na billboardach elektronicznych, Reklama i marketing, Reklama i usługi
reklamowe, Usługi badawcze związane z reklamą, Reklama
za pomocą marketingu bezpośredniego, Reklama poprzez
wszystkie publiczne środki komunikacji, Reklamy online, Reklama w czasopismach, broszurach i gazetach, Reklama radiowa, Usługi w zakresie tworzenia marki (reklama i promocja), Reklama za pośrednictwem mediów elektronicznych,
w szczególności Internetu, Agencje reklamowe, Doradztwo
reklamowe i marketingowe, Usługi reklamowe, promocyjne
i marketingowe, Udostępnianie i wynajem powierzchni re-

10

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

klamowej, Usługi reklamowe, promocyjne i public relations,
Usługi reklamowe i marketingowe świadczone za pomocą
mediów społecznościowych, Usługi reklamowe służące tworzeniu tożsamości korporacyjnej i tożsamości marki, Usługi
relacji z mediami, Usługi w zakresie zakupu środków przekazu [miejsca i czasu w mediach], Doradztwo marketingowe
w zakresie mediów społecznościowych, Organizacja promocji przy użyciu mediów audiowizualnych, Usługi badań rynku
dotyczące mediów nadawczych, Kampanie marketingowe,
Przygotowywanie kampanii reklamowych, Opracowywanie
kampanii promocyjnych, Konsultacje związane z organizacją kampanii promocyjnych na rzecz firm, Usługi w zakresie
tworzenia marki, Usługi w zakresie strategii rozwoju marki,
Usługi reklamowe w celu stworzenia rozpoznawalności marki na rzecz innych, Usługi w zakresie pozycjonowania marki,
Testowanie marki, Produkcja reklam telewizyjnych, Marketing internetowy, Usługi reklamowe za pośrednictwem Internetu, Rozpowszechnianie materiałów reklamowych w internecie, Wynajem przestrzeni reklamowej w Internecie, Usługi
marketingowe za pośrednictwem wyszukiwarek internetowych, Promowanie towarów i usług osób trzecich w Internecie, Marketing dotyczący promocji, Usługi doradcze
dotyczące promocji sprzedaży, Usługi promocyjne świadczone za pośrednictwem telefonu, Zarządzanie programami
lojalnościowymi, motywacyjnymi lub promocyjnymi, Usługi
promocyjno-marketingowe przy użyciu mediów audiowizualnych, Usługi redaktorów w zakresie pisania tekstów
do celów promocyjnych, Organizowanie i prowadzenie promocyjnych imprez marketingowych na rzecz osób trzecich,
Usługi programów lojalnościowych dla celów handlowych,
promocyjnych i/lub reklamowych, Organizowanie imprez,
wystaw, targów i pokazów do celów handlowych, promocyjnych i reklamowych, Usługi wprowadzania produktów
na rynek, Usługi w zakresie marketingu produktów, Reklama
banerowa, Edycja postprodukcyjna reklam, Usługi reklamy
prasowej, Usługi reklamy graficznej, Wynajem bilbordów
reklamowych, Projektowanie logo reklamowych, Negocjowanie kontraktów reklamowych, Usługi w zakresie reklamy
cyfrowej, Analiza reakcji na reklamę i badania rynkowe, Opracowywanie i realizacja planów i koncepcji medialnych i reklamowych, 41 Produkcja programów radiowych i telewizyjnych, Produkcja programów telewizyjnych na żywo, Montaż
programów telewizyjnych, Opracowywanie formatów dla
programów telewizyjnych, Organizowanie konferencji związanych z reklamą, Kursy szkoleniowe w zakresie planowania
strategicznego związanego z reklamą, promocją, marketingiem i biznesem.
(210)
(731)
(540)
(540)

539789
(220) 2022 02 12
RÓŻAŃSKI RAFAŁ, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
R REBEL M MEDIA

Reklamy online, Reklama w czasopismach, broszurach
i gazetach, Reklama radiowa, Usługi w zakresie tworzenia
marki (reklama i promocja), Reklama za pośrednictwem
mediów elektronicznych, w szczególności Internetu,
Agencje reklamowe, Doradztwo reklamowe i marketingowe, Usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe,
Udostępnianie i wynajem powierzchni reklamowej, Usługi
reklamowe, promocyjne i public relations, Usługi reklamowe i marketingowe świadczone za pomocą mediów
społecznościowych, Usługi reklamowe służące tworzeniu
tożsamości korporacyjnej i tożsamości marki, Usługi relacji z mediami, Usługi w zakresie zakupu środków przekazu [miejsca i czasu w mediach], Doradztwo marketingowe w zakresie mediów społecznościowych, Organizacja
promocji przy użyciu mediów audiowizualnych, Usługi
badań rynku dotyczące mediów nadawczych, Kampanie
marketingowe, Przygotowywanie kampanii reklamowych,
Opracowywanie kampanii promocyjnych, Konsultacje
związane z organizacją kampanii promocyjnych na rzecz
firm, Usługi w zakresie tworzenia marki, Usługi w zakresie
strategii rozwoju marki, Usługi reklamowe w celu stworzenia rozpoznawalności marki na rzecz innych, Usługi
w zakresie pozycjonowania marki, Testowanie marki,
Produkcja reklam telewizyjnych, Marketing internetowy,
Usługi reklamowe za pośrednictwem Internetu, Rozpowszechnianie materiałów reklamowych w internecie, Wynajem przestrzeni reklamowej w Internecie, Usługi marketingowe za pośrednictwem wyszukiwarek internetowych,
Promowanie towarów i usług osób trzecich w Internecie,
Marketing dotyczący promocji, Usługi doradcze dotyczące promocji sprzedaży, Usługi promocyjne świadczone
za pośrednictwem telefonu, Zarządzanie programami
lojalnościowymi, motywacyjnymi lub promocyjnymi,
Usługi promocyjno-marketingowe przy użyciu mediów
audiowizualnych, Usługi redaktorów w zakresie pisania
tekstów do celów promocyjnych, Organizowanie i prowadzenie promocyjnych imprez marketingowych na rzecz
osób trzecich, Usługi programów lojalnościowych dla
celów handlowych, promocyjnych i/lub reklamowych,
Organizowanie imprez, wystaw, targów i pokazów do celów handlowych, promocyjnych i reklamowych, Usługi
wprowadzania produktów na rynek, Usługi w zakresie
marketingu produktów, Reklama banerowa, Edycja postprodukcyjna reklam, Usługi reklamy prasowej, Usługi reklamy graficznej, Wynajem bilbordów reklamowych, Projektowanie logo reklamowych, Negocjowanie kontraktów
reklamowych, Usługi w zakresie reklamy cyfrowej, Analiza
reakcji na reklamę i badania rynkowe, Opracowywanie
i realizacja planów i koncepcji medialnych i reklamowych,
41 Produkcja programów radiowych i telewizyjnych, Produkcja programów telewizyjnych na żywo, Montaż programów telewizyjnych, Opracowywanie formatów dla
programów telewizyjnych, Organizowanie konferencji
związanych z reklamą, Kursy szkoleniowe w zakresie planowania strategicznego związanego z reklamą, promocją,
marketingiem i biznesem.
539889
(220) 2022 02 15
CONSITE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nadarzyn
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Coffeesite Coffee Engineers

(210)
(731)
(531) 25.05.01, 27.05.17, 27.05.25, 29.01.12
(510), (511) 35 Reklama zewnętrzna, Reklama na billboardach elektronicznych, Reklama i marketing, Reklama
i usługi reklamowe, Usługi badawcze związane z reklamą,
Reklama za pomocą marketingu bezpośredniego, Reklama poprzez wszystkie publiczne środki komunikacji,
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(531) 11.01.10, 27.03.15, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17, 29.01.13
(510), (511) 7 Młynki kuchenne elektryczne, Młynki domowe elektryczne, Elektryczne młynki do kawy, Młynki do kawy
o napędzie innym niż ręczny, Domowe elektryczne młynki,
Domowe elektryczne blendery, Elektryczne młynki wysokoobrotowe, Elektryczne młynki wolnoobrotowe, 11 Elektryczne
filtry do kawy, Elektryczne ekspresy do kawy, Ekspresy do kawy
espresso, Urządzenia do palenia kawy, Maszyny do palenia
kawy, Piece do palenia kawy, Elektryczne zaparzacze do kawy,
Elektryczne warniki do kawy, Elektryczne perkolatory do kawy,
Ekspresy do palenia ziaren kawy, Elektryczne bezprzewodowe
zaparzacze kawy, Domowe elektryczne ekspresy do kawy,
Elektryczne dzbanki do kawy wyposażone w zaparzacz, Instalacje automatyczne do przyrządzania kawy, 21 Mieszadełka do kawy, Młynki do kawy, Ręczne młynki do kawy, Młynki
ręczne, Młynki nieelektryczne, Młynki nieelektryczne do przypraw, Nieelektryczne młynki do kawy, Kubki do kawy, Filiżanki do kawy, Nieelektryczne dzbanki do kawy, Nieelektryczne
dzbanki do parzenia kawy, Miarki do kawy, Ceramiczne serwisy do kawy, Filtry do kawy nieelektryczne, Nieelektryczne
ekspresy do kawy, Serwisy do kawy z porcelany, Nieelektryczne spieniacze mleka do kawy, Nieelektryczne zaparzacze
do kawy z tłokiem, Filtry nieelektryczne do parzenia kawy, Serwisy do kawy z metali szlachetnych, Filtry do kawy niepapierowe stanowiące część nieelektrycznych zaparzaczy do kawy,
Serwisy do kawy nie z metali szlachetnych, Papierowe serwisy
do kawy, Serwisy do kawy z tworzyw sztucznych, Dzbanki
do kawy nie z metali szlachetnych, Zestawy filiżanek do kawy
składające się z małych filiżanek i spodków, 30 Kawa, Gotowa
kawa, Kawa z mlekiem, Kawa ze spienionym mlekiem, Substytuty kawy, Preparaty roślinne zastępujące kawę, Cykoria jako
substytut kawy, Napoje na bazie kawy, Kawa aromatyzowana,
Kawa niepalona, Kawa palona, Kawa granulowana, Kawa liofilizowana, Kawa czekoladowa, Kawa mielona, Kawa nienaturalna, Kawa słodowa, Kawa bezkofeinowa, Kawa rozpuszczalna, Kawa mrożona, Kawa w torebkach, Kapsułki z kawą, Kawa
parzona, Kawa w postaci całych ziaren, Sztuczna kawa, Koncentraty kawy, Ziarna kawy, Mieszanki kawy słodowej i kawy,
Ekstrakt z kawy, Ekstrakt kawy słodowej, Palone ziarna kawy,
Mielone ziarna kawy, Nadzienia na bazie kawy, Napoje sporządzane z kawy, Mieszanki kawy i cykorii, Ziarna kawy powlekane cukrem, Napoje mrożone na bazie kawy, Mieszanki kawy
słodowej i kakao, Substytuty kawy na bazie warzyw, Napoje
składające się głównie z kawy, Mieszanina esencji i ekstraktów
z kawy, Napoje na bazie kawy zawierające mleko, Preparaty
do sporządzania napojów na bazie kawy, Napoje na bazie
kawy zawierające lody, Napoje gazowane na bazie kawy, Ekstrakty z kawy stosowane jako aromaty do napojów, Napary
inne niż do celów leczniczych na bazie kawy, 35 Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej związane z artykułami w/w klas.
539891
(220) 2022 02 15
CONSITE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nadarzyn
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) C

(210)
(731)
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(531) 11.01.10, 27.05.01, 27.05.17, 27.05.21, 29.01.13
(510), (511) 7 Młynki kuchenne elektryczne, Młynki domowe elektryczne, Elektryczne młynki do kawy, Młynki do kawy
o napędzie innym niż ręczny, Domowe elektryczne młynki,
Domowe elektryczne blendery, Elektryczne młynki wysokoobrotowe, Elektryczne młynki wolnoobrotowe, 11 Elektryczne filtry do kawy, Elektryczne ekspresy do kawy, Ekspresy
do kawy espresso, Urządzenia do palenia kawy, Maszyny
do palenia kawy, Piece do palenia kawy, Elektryczne zaparzacze do kawy, Elektryczne warniki do kawy, Elektryczne perkolatory do kawy, Ekspresy do palenia ziaren kawy, Elektryczne bezprzewodowe zaparzacze kawy, Domowe elektryczne
ekspresy do kawy, Elektryczne dzbanki do kawy wyposażone w zaparzacz, Instalacje automatyczne do przyrządzania kawy, 21 Mieszadełka do kawy, Młynki do kawy, Ręczne młynki do kawy, Młynki ręczne, Młynki nieelektryczne,
Młynki nieelektryczne do przypraw, Nieelektryczne młynki
do kawy, Kubki do kawy, Filiżanki do kawy, Nieelektryczne
dzbanki do kawy, Nieelektryczne dzbanki do parzenia kawy,
Miarki do kawy, Ceramiczne serwisy do kawy, Filtry do kawy
nieelektryczne, Nieelektryczne ekspresy do kawy, Serwisy do kawy z porcelany, Nieelektryczne spieniacze mleka
do kawy, Nieelektryczne zaparzacze do kawy z tłokiem, Filtry
nieelektryczne do parzenia kawy, Serwisy do kawy z metali
szlachetnych, Filtry do kawy niepapierowe stanowiące część
nieelektrycznych zaparzaczy do kawy, Serwisy do kawy
nie z metali szlachetnych, Papierowe serwisy do kawy, Serwisy do kawy z tworzyw sztucznych, Dzbanki do kawy
nie z metali szlachetnych, Zestawy filiżanek do kawy składające się z małych filiżanek i spodków, 30 Kawa, Gotowa kawa,
Kawa z mlekiem, Kawa ze spienionym mlekiem, Substytuty
kawy, Preparaty roślinne zastępujące kawę, Cykoria jako substytut kawy, Napoje na bazie kawy, Kawa aromatyzowana,
Kawa niepalona, Kawa palona, Kawa granulowana, Kawa liofilizowana, Kawa czekoladowa, Kawa mielona, Kawa nienaturalna, Kawa słodowa, Kawa bezkofeinowa, Kawa rozpuszczalna, Kawa mrożona, Kawa w torebkach, Kapsułki z kawą,
Kawa parzona, Kawa w postaci całych ziaren, Sztuczna kawa,
Koncentraty kawy, Ziarna kawy, Mieszanki kawy słodowej
i kawy, Ekstrakt z kawy, Ekstrakt kawy słodowej, Palone ziarna kawy, Mielone ziarna kawy, Nadzienia na bazie kawy, Napoje sporządzane z kawy, Mieszanki kawy i cykorii, Ziarna
kawy powlekane cukrem, Napoje mrożone na bazie kawy,
Mieszanki kawy słodowej i kakao, Substytuty kawy na bazie
warzyw, Napoje składające się głównie z kawy, Mieszanina
esencji i ekstraktów z kawy, Napoje na bazie kawy zawierające mleko, Preparaty do sporządzania napojów na bazie kawy,
Napoje na bazie kawy zawierające lody, Napoje gazowane
na bazie kawy, Ekstrakty z kawy stosowane jako aromaty
do napojów, Napary inne niż do celów leczniczych na bazie
kawy, 35 Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej związane
z artykułami w/w klas.
(210) 541010
(220) 2022 03 17
(731) Glenmark Pharmaceuticals s.r.o., Prague 4, CZ
(540) (znak słowny)
(540) Glefor
(510), (511) 5 Preparaty farmaceutyczne i sanitarne, produkty lecznicze, witaminy, dietetyczne substancje przystosowane do celów medycznych, żywność dla niemowląt, plastry,
środki opatrunkowe, preparaty do plombowania zębów,
wosk dentystyczny, środki dezynfekcyjne i antyseptyczne,
żywność dietetyczna do celów leczniczych, antybiotyki,
środki do leczenia oparzeń, środki przeciwbólowe, pastylki i pigułki do celów farmaceutycznych, minerały do celów
leczniczych, mineralne dodatki do żywności, suplementy
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diety do celów leczniczych, preparaty wspomagające leczenie, dietetyczne środki spożywcze do celów leczniczych,
preparaty ziołowe do celów leczniczych.
(210) 541017
(220) 2022 03 17
(731) Glenmark Pharmaceuticals s.r.o., Prague 4, CZ
(540) (znak słowny)
(540) Glenfor
(510), (511) 5 Preparaty farmaceutyczne i sanitarne, produkty lecznicze, witaminy, dietetyczne substancje przystosowane do celów medycznych, żywność dla niemowląt, plastry,
środki opatrunkowe, preparaty do plombowania zębów,
wosk dentystyczny, środki dezynfekcyjne i antyseptyczne,
żywność dietetyczna do celów leczniczych, antybiotyki,
środki do leczenia oparzeń, środki przeciwbólowe, pastylki i pigułki do celów farmaceutycznych, minerały do celów
leczniczych, mineralne dodatki do żywności, suplementy
diety do celów leczniczych, preparaty wspomagające leczenie, dietetyczne środki spożywcze do celów leczniczych,
preparaty ziołowe do celów leczniczych.
(210)
(731)
(540)
(540)

541143
(220) 2022 04 22
SZYMAŃSKA HELENA ELENI, Piaseczno
(znak słowno-graficzny)
WWW.E-TABAK.PL HIGH QUALITY

Popielnice, popielniczki, Popielniczki z wbudowanymi zapalniczkami, Przybory dla palaczy, Przybory do czyszczenia fajek,
Przyrządy do obcinania papierosów, Pudełka na papierosy, Pudełka na papierosy elektroniczne, Pudełka na tabakę, Ręczne
urządzenia do wstrzykiwania tytoniu w papierowe rolki, Słoiki
na tytoń, Smoła tytoniowa do użytku w papierosach elektronicznych, Snus, Snus bez tytoniu, Snus z tytoniem, Środki
aromatyzujące do stosowania w papierosach elektronicznych,
inne niż olejki elektryczne, Środki aromatyzujące do tytoniu,
inne niż olejki eteryczne, Środki aromatyzujące, inne niż olejki
eteryczne, do stosowania w zamiennikach tytoni, Środki czyszczące do papierosów elektronicznych, Stojaki na fajki, fajki dla
palaczy, Uchwyty do papierosów elektronicznych, Urządzenie
do gaszenia palących się papierosów i cygar oraz palących
się patyczków tytoniowych, Urządzenie do podgrzewania
substytutów tytoniu w celu wdychania, Urządzenie do podgrzewania tytoniu w celu wdychania, Urządzenie elektryczne
do inhalacji nikotynowej, Urządzenie elektroniczne do aerozoli do inhalacji zawierających nikotynę, Ustniki do cygarniczek,
Ustniki do fajek, Ustniki papierosów, Ustniki z bursztynu do papierosów i cygar, Waporyzatory dla palaczy, do stosowania
doustnego, Waporyzatory do bezdymnych papierosów, Waporyzatory osobiste i papierosy elektroniczne oraz aromaty
i płyny do nich, Wymienne wkłady do papierosów elektronicznych, Wyroby tytoniowe, Zapalniczki kamienne, Zapalniczki
z metali szlachetnych, Zapalniczki nie z metali szlachetnych
(nie do samochodów), Zestaw do skręcania papierosów, Zestaw do palenia papierosów elektronicznych, Zioła do palenia,
35 Usługi sprzedaży hurtowej w związku z tytoniem, Sprzedaż wyrobów tytoniowych i innych gotowych wyrobów dla
palaczy.
541273
(220) 2022 04 04
DURAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Koszalin
(540) (znak słowny)
(540) DURAL
(510), (511) 1 Środki wiążące do użytku w wytwarzaniu środków uszczelniających, Spoiwa cementowe, 19 Materiały budowlane (niemetalowe), surowce i produkty (niemetalowe)
do budowy, konserwacji, naprawy i renowacji budynków, dzieł
sztuki, dróg i autostrad, powierzchni do transportu i poruszania się oraz miejsc użyteczności publicznej, Cement, Wapno,
Zaprawy budowlane, Beton, Beton towarowy, Suche zaprawy,
Kruszywa, Gipsowe ściany działowe, Wypełniacze do naprawy
ścian, Okładziny tynkowe, Pokrycia betonowe, Gips budowlany do powlekania powierzchni wewnętrznych, Kostki gipsu,
Gips specjalny, Materiały do budowy i pokrywania dróg, Powłoki budowlane, Niemetalowe materiały do naprawy dróg,
Panele budowlane niemetalowe, Betonowe elementy budowlane, Płyty betonowe, Pokrycia nawierzchni dróg, Kostki
brukowe niemetalowe, Palisady niemetalowe, Ogrodzenia
niemetalowe, 37 Usługi budowlane i konstrukcyjne, nadzór
budowlany i usługi informacyjne dotyczące budownictwa,
zrównoważonej działalności budowlanej, metod budowy,
poszanowania środowiska naturalnego i energii w dziedzinie
materiałów budowlanych, Usługi wydobywcze i górnicze, wydobywanie surowców mineralnych, 40 Obróbka materiałów
- kruszyw naturalnych w postaci kamienia, recykling materiałów budowlanych, Informacja w zakresie obróbki i recyklingu
materiałów budowlanych, 42 Projektowanie w zakresie budownictwa i materiałów budowlanych, Ekspertyzy w zakresie budownictwa i materiałów budowlanych oraz nadzoru
technicznego, Opinie w zakresie budownictwa, materiałów
budowlanych oraz nadzoru technicznego, Nadzór techniczny.
(210)
(731)

(531)

02.01.01, 02.01.23, 02.01.19, 26.01.04, 01.01.05, 01.01.25,
05.03.01, 26.01.13, 26.01.14, 26.01.15, 26.01.18, 27.05.01
(510), (511) 34 Aromaty do tytoniu, Artykuły do użytku z tytoniem, Atomizery do papierosów elektronicznych, Beztytoniowe doustne torebki nikotynowe, Bibułki papierosowe, Bloczki
bibułki papierosowej, Ciekłe roztwory do użytku w e-papierosach, Ciekłe roztwory nikotyny do użytku w e-papierosach, Cygara jako alternatywa dla papierosów tytoniowych, Cygaretki,
cygarnice, cygarniczki, cygarniczki nie z metali szlachetnych,
Elektroniczne fajki do tytoniu, Etui do papierosów elektronicznych, cygar, Fajki, fajki wodne, stojaczki na, Filtry do cygar, filtry do fajek, filtry do papierosów, Gilzy papierosowe, Herbata
do palenia jako zamiennik tytoniu, Kamienie do zapalniczek,
Kamienie używane do fajek wodnych, Kartomizery do papierosów elektronicznych, Kartridże do papierosów elektronicznych, Knoty do zapalniczek, Lufki do papierosów, Młynki
do tytoniu, Naboje do kartridżów do papierosów elektronicznych, Papier na ustniki do papierosów, Papierośnicę, papierośnice automatyczne, nie z metali szlachetnych, Papierosy
beztytoniowe nie do celów medycznych, Papierosy, cygara,
cygaretki i inne gotowe artykuły dla palaczy, Płyn do papierosów elektronicznych zawierający glicerynę roślinną, Płyny
do elektronicznych papierosów zawierające aromaty w płynie stosowane do napełniania wkładów do elektronicznych
papierosów, Podpory do fajek, Pojemniczki na tytoń, Pojemniczki z gazem do zapalniczek, Pojemniki na cygara, Pojemniki nie z metalu szlachetnego na zapalniczki do papierosów,
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(210)
(731)
(540)
(540)

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

541346
(220) 2022 03 22
CEDROB SPÓŁKA AKCYJNA, Ujazdówek
(znak słowno-graficzny)
CEDROB

(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 29 Tusze drobiowe, Mięso drobiowe, Wędliny
drobiowe, Dania gotowe składające się z mięsa drobiowego,
Podroby drobiowe, Przetwory drobiowe, Buliony drobiowe,
Koncentraty zup, Koncentraty rosołowe, Koncentraty pomidorowe, Pasztety, Jaja, Jaja w proszku, Produkty jajeczne
- sałatki jajeczne, pasty jajeczne, Dziczyzna i wyroby z dziczyzny, Mięso i przetwory mięsne, Wędliny, Konserwy mięsno-warzywne, Mrożone mięso i warzywa, Półprodukty mięsne
i mięsno-warzywne do wyrobu żywności.
(210) 541609
(220) 2022 03 31
(731) DE BARBARO-MODELSKA NATALIA HEKLA, Burów
(540) (znak słowny)
(540) CZUŁA PRZEWODNICZKA
(510), (511) 9 Publikacje elektroniczne, Publikacje elektroniczne, do pobrania, 16 Publikacje drukowane, Poradniki
[podręczniki], Książki, Książki z grafiką, Książki edukacyjne,
Książki niebeletrystyczne, Książki beletrystyczne, Książki
z opowiadaniami, 41 Publikowanie tekstów, Przygotowywanie tekstów do publikacji, Redagowanie tekstów innych niż
teksty reklamowe, Pisanie tekstów innych niż teksty reklamowe, Publikowanie opowiadań, Organizowanie i prowadzenie
wystąpień publicznych, szkoleń, wykładów, warsztatów i seminariów, Produkcja radiowa, filmowa i telewizyjna.
541669
(220) 2022 04 05
4CV MOBILE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Inoly

(210)
(731)

(531) 27.05.01
(510), (511) 9 Urządzenia technologii informacyjnej i audiowizualne, multimedialne i fotograficzne, Urządzenia zabezpieczające,
ochronne i sygnalizacyjne, Urządzenia nawigacyjne, naprowadzające, lokalizacyjne, do namierzania celu i kartograficzne, Urządzenia optyczne, wzmacniacze i korektory, Alarmy, Bezprzewodowe
elektroniczne dzwonki do drzwi, Automatyczne systemy kontroli
dostępu, Kaski dla rowerzystów, Gogle, Aparatura do monitoringu obiektów śledzonych [elektroniczna], Czujniki do określania
położenia, Elektroniczne etykiety identyfikacyjne i oznaczenia,
Elektroniczne urządzenia i przyrządy do nawigacji i ustalania położenia, Elektroniczne wykrywacze obiektów, Komputery do nawigacji samochodowej, Multimedialne systemy nawigacji GPS
do pojazdów, Sprzęt do komunikacji, Urządzenia audiowizualne
i fotograficzne, Dekodery elektroniczne, Elektroniczne organizery
osobiste, Futerały na elektroniczne notesy, Etui na telefony komórkowe, Interaktywne tablice elektroniczne, Interaktywne terminale z ekranami dotykowymi, Klawiatury, Notesy elektroniczne,
Odbiorniki do urządzeń telekomunikacyjnych, Panele wyświetlaczy ciekłokrystalicznych z tranzystorem cienkowarstwowym
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[TFT-LCD], Słowniki elektroniczne, Systemy automatyki domowej,
Tunery wzmacniacze, Urządzenia do gromadzenia danych, Urządzenia do nagrywania, Urządzenia do przechowywania danych,
Urządzenia i przyrządy radiowe, Urządzenia i przyrządy multimedialne, Urządzenia i przyrządy optyczne, Bezprzewodowy sprzęt
nadawczy i odbiorczy, Elektroniczne urządzenia telekomunikacyjne, Urządzenia audio i odbiorniki radiowe, Urządzenia do rejestrowania i odtwarzania obrazu, Urządzenia do wyświetlania,
odbiorniki telewizyjne oraz urządzenia do odtwarzania filmów
i video.
(210) 541802
(220) 2022 04 08
(731) PODNIESIŃSKI PAWEŁ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Egzoweld
(510), (511) 1 Proszki do spawania, Chemikalia do stosowania
przy spawaniu, Związki chemiczne do użytku przy spawaniu,
Pierwiastki chemiczne do użytku przy spawaniu, 6 Mieszaniny
metali pospolitych z tlenkami metali, Wszystkie metale w postaci proszków lub granulek, do stosowania w produkcji metali
w drodze reakcji egzotermicznej oraz do spawania metali, Metale do spawania, Wkłady zawierające egzotermiczną sproszkowaną metalową mieszankę spawalniczą.
(210) 541961
(220) 2022 04 12
(731) ZAWIŚLAŃSKI MARIUSZ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) ATELIER STYLISSIMO
(510), (511) 43 Usługi gastronomiczne, usługi prowadzone
w restauracjach, kawiarniach i barach, 44 Usługi fryzjerskie
i kosmetyczne, manicure, pedicure i masaż.
542026
(220) 2022 04 14
SUPLEBIOTEC ZUWALD OKONIEWSKI
SPÓŁKA JAWNA, Łódź
(540) (znak słowny)
(540) HECADI
(510), (511) 30 Cukry, naturalne słodziki, polewy cukiernicze
i nadzienia, produkty pszczele, Miód, Miód naturalny, Surowe plastry miodu, Mleczko pszczele, Kit pszczeli, Substytuty
cukru, Propolis, Substytuty miodu, Cukier, Syropy i melasa,
Naturalne słodziki niskokaloryczne, Dania gotowe i wytrawne przekąski, Sól, przyprawy i dodatki smakowe, Kawa, herbata, kakao i namiastki tych towarów, Czekolada, Drożdże
i zaczyny, Przetworzone ziarna zbóż do pokarmów spożywanych przez ludzi, Skrobia do celów spożywczych, Preparaty
do pieczenia i drożdże, Produkty zbożowe, Płatki śniadaniowe, owsianka i grysik, Ciasto do pieczenia, gotowania i smażenia oraz mieszanki do jego przygotowywania.
(210)
(731)

(210) 542031
(220) 2022 04 14
(731) Zoom Video Communications, Inc., San Jose, US
(540) (znak graficzny)
(540)
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(531) 29.01.12, 16.03.01, 16.03.11
(510), (511) 9 Oprogramowanie do pobrania do użytku
w związku z następującymi dziedzinami: telekonferencje, wideotelekonferencje, usługi konferencji sieciowych,
usługi komunikatorów internetowych, telekomunikacja
audio i wideo, obsługa telekonferencji, obsługa teleobecności, usługi w zakresie konferencji wideo, przesyłanie wiadomości za pomocą sieci internetowej (Web
Messaging), Sprzęt, mianowicie cyfrowe kamery wideo,
mikrofony i cyfrowe monitory wideo, Oprogramowanie
komputerowe do pobrania do dostarczania informacji
o konferencjach z zakresu komunikacji cyfrowej, mianowicie informacji i powiadomień o działaniach konferencyjnych i ich harmonogramie, prelegentach konferencyjnych, wystawcach, uczestnikach i logistyce konferencji, Oprogramowanie do pobrania dla użytkowników
do tworzenia i hostingu treści na imprezy online z biletami, 38 Telekonferencje, Usługi konferencji sieciowych,
Usługi natychmiastowego przesyłania wiadomości elektronicznych, Usługi telekonferencyjne, Obsługa telekonferencji, Usługi w zakresie wideokonferencji, Usługi w zakresie konferencji internetowych, Przesyłanie wiadomości za pomocą sieci internetowej (Web Messaging), Usługi komunikacyjne, mianowicie transmisja głosu, treści
audio, obrazów wizualnych i danych za pośrednictwem
sieci telekomunikacyjnych, bezprzewodowych sieci komunikacyjnych, Internetu, sieci serwisów informacyjnych
i sieci danych, 42 Usługi oprogramowania jako usługi
(SaaS) obejmujące oprogramowanie do cyfrowej komunikacji na żywo, mianowicie konferencje wideo i audio
na żywo z udziałem wielu użytkowników jednocześnie,
telekonferencje, konferencje sieciowe, konferencje internetowe oraz komunikatory internetowe, Udostępnianie
strony internetowej wyposażonej w technologię umożliwiającą użytkownikom wyszukiwanie imprez biznesowych, imprez edukacyjnych, imprez towarzyskich i imprez z rozrywką i występami na żywo oraz rejestrację
na wyżej wymienione, Udostępnianie oprogramowania
online nie do pobrania, które umożliwia użytkownikom
tworzenie i hosting treści na imprezy online z biletami.
542048
(220) 2022 04 13
ERIF BIURO INFORMACJI GOSPODARCZEJ
SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ERIF
(210)
(731)

(531) 29.01.12, 27.05.05, 26.04.03, 26.03.99
(510), (511) 35 Aktualizacja i utrzymywanie danych
w komputerowych bazach danych, Aktualizacja i utrzymywanie informacji w rejestrach, Badania dotyczące działalności gospodarczej, Badania rynkowe, Dostarczanie
informacji dotyczących kontaktów handlowych i biznesowych, Informacja o działalności gospodarczej, Pomoc
w zarządzaniu działalnością gospodarczą, Usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej, Udostępnianie
informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem
strony internetowej, Przygotowywanie badań dotyczą-
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cych rentowności przedsiębiorstw, Systematyzacja danych w komputerowych bazach danych, 36 Udostępnianie informacji finansowych za pośrednictwem strony
internetowej, Analizy finansowe, Zarządzanie finansami,
Udostępnianie informacji finansowych za pośrednictwem strony internetowej, Udzielanie informacji finansowych, Usługi badań dotyczących finansów, Doradztwo
w sprawach finansowych, Doradztwo w zakresie długów,
Ocena zdolności kredytowej przedsiębiorstw, Ocena
zdolności kredytowej firm i osób prywatnych, Ocena sytuacji finansowej i wystawianie raportów kredytowych,
42 Opracowywanie platform komputerowych, Usługi
w zakresie oprogramowania komputerowego do przetwarzania danych, Przechowywanie danych elektronicznych, 45 Doradztwo prawne, Dostarczanie informacji
prawnych, Egzekwowanie prawa, Usługi w zakresie przygotowywania dokumentów prawnych.
542119
(220) 2022 04 13
ERIF BIURO INFORMACJI GOSPODARCZEJ
SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ERIF Konsument
(210)
(731)

(531) 29.01.12, 27.05.05, 26.04.04, 26.03.99
(510), (511) 35 Aktualizacja i utrzymywanie danych
w komputerowych bazach danych, Aktualizacja i utrzymywanie informacji w rejestrach, Badania dotyczące działalności gospodarczej, badania rynkowe, Dostarczanie
informacji dotyczących kontaktów handlowych i biznesowych, Informacja o działalności gospodarczej, Pomoc
w zarządzaniu działalnością gospodarczą, Usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej, Udostępnianie
informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem
strony internetowej, Przygotowywanie badań dotyczących rentowności przedsiębiorstw, Systematyzacja danych w komputerowych bazach danych, 36 Udostępnianie informacji finansowych za pośrednictwem strony
internetowej, Analizy finansowe, Zarządzanie finansami,
Udostępnianie informacji finansowych za pośrednictwem strony internetowej, Udzielanie informacji finansowych, Usługi badań dotyczących finansów, Doradztwo
w sprawach finansowych, Doradztwo w zakresie długów,
Ocena zdolności kredytowej przedsiębiorstw, Ocena
zdolności kredytowej firm i osób prywatnych, Ocena sytuacji finansowej i wystawianie raportów kredytowych,
42 Opracowywanie platform komputerowych, Usługi
w zakresie oprogramowania komputerowego do przetwarzania danych, Przechowywanie danych elektronicznych, 45 Doradztwo prawne, Dostarczanie informacji
prawnych, Egzekwowanie prawa, Usługi w zakresie przygotowywania dokumentów prawnych.
542276
(220) 2022 04 21
MIEJSKIE CENTRUM KULTURY W BYDGOSZCZY,
Bydgoszcz
(540) (znak słowno-graficzny)
(210)
(731)
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(540) Big Bike Orchestra Orkiestra Na Dużym Rowerze

(531) 02.01.16, 02.01.09, 02.01.24, 18.01.05, 27.05.01
(510), (511) 35 Promocja (reklama) koncertów, Promowanie
koncertów muzycznych, 41 Obsługa koncertów muzycznych, Usługi koncertów muzycznych, Produkcja koncertów
muzycznych, Rezerwacja biletów na koncerty, Koncerty muzyczne na żywo, Organizowanie i prowadzenie koncertów,
Przygotowanie, organizowanie i prowadzenie koncertów,
Organizowanie i przeprowadzanie koncertów muzycznych.
542308
(220) 2022 04 23
Amka Health & Beauty International Limited,
Dublin, IE
(540) (znak słowny)
(540) PLAYGIRL
(510), (511) 3 Preparaty do czyszczenia i odświeżania, Środki
do czyszczenia zębów, Produkty perfumeryjne, Olejki eteryczne, Preparaty wybielające i inne substancje do użytku
w praniu, Preparaty do polerowania, Substancje do szorowania, Kosmetyki nielecznicze i preparaty toaletowe, Nielecznicze środki do mycia zębów, Środki ścierne i polerskie, Środki
czyszczące do celów gospodarstwa domowego.
(210)
(731)

542328
(220) 2022 04 22
OKAZAKI-PINDUR TOKO ANNA, Warszawa;
PACEWICZ PIOTR, Warszawa
(540) (znak graficzny)
(540)
(210)
(731)

(531)

26.02.01, 26.02.12, 26.01.01, 26.01.03, 26.04.01, 26.04.05,
26.04.12, 29.01.14
(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 pośrednic-
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twem 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
542342
(220) 2022 04 25
MARABUT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Czernichów
(540) (znak słowny)
(540) VESTAR
(510), (511) 17 Folie z tworzyw sztucznych inne niż do pakowania, Folie z tworzyw sztucznych do stosowania w ogrodnictwie, Folie z tworzyw sztucznych do stosowania w rolnictwie, Folie z tworzyw sztucznych do stosowania w budownictwie, Folie z tworzyw sztucznych do stosowania
w konstrukcji dachów, Folie z tworzyw sztucznych do stosowania w konstrukcji fundamentów i murów, Maty izolujące
do stosowania w budownictwie, Materiały do stosowania
w budownictwie zapobiegające przenikaniu wody i wilgoci, 19 Membrany odporne na wodę i wilgoć do stosowania
w budownictwie, Membrany paroprzepuszczalne do stosowania w budownictwie, Membrany z tworzyw sztucznych
do stosowania w budownictwie, Membrany dachowe, Membrany fundamentowe, Membrany uszczelniające, Membrany
izolujące, Włókniny do stosowania w budownictwie, Włókniny uszczelniające, Włókniny izolujące, Geowłókniny, Maty
drenażowe budowlane, Maty retencyjne budowlane.

(210)
(731)

542348
(220) 2022 04 25
MARABUT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Czernichów
(540) (znak słowny)
(540) PROGEO
(510), (511) 17 Folie z tworzyw sztucznych inne niż do pakowania, Folie z tworzyw sztucznych do stosowania
w ogrodnictwie, Folie z tworzyw sztucznych do stosowa(210)
(731)
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nia w rolnictwie, Folie z tworzyw sztucznych do stosowania w budownictwie, Folie z tworzyw sztucznych do stosowania w konstrukcji dachów, Folie z tworzyw sztucznych do stosowania w konstrukcji fundamentów i murów,
Maty izolujące do stosowania w budownictwie, Materiały
do stosowania w budownictwie zapobiegające przenikaniu wody i wilgoci, 19 Membrany odporne na wodę
i wilgoć do stosowania w budownictwie, Membrany paro
przepuszczalne do stosowania w budownictwie, Membrany z tworzyw sztucznych do stosowania w budownictwie, Membrany dachowe, Membrany fundamentowe,
Membrany uszczelniające, Membrany izolujące, Włókniny
do stosowania w budownictwie, Włókniny uszczelniające,
Włókniny izolujące, Geowłókniny, Maty drenażowe budowlane, Maty retencyjne budowlane.
542379
(220) 2022 04 25
FLAMINIKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FLAMINIKA
(210)
(731)

(531) 27.05.05
(510), (511) 14 Kamienie szlachetne, perły, metale szlachetne
i ich imitacje, Biżuteria i wyroby jubilerskie, Przyrządy do mierzenia czasu, Biżuteria i wyroby jubilerskie z metali szlachetnych oraz kamieni szlachetnych i ich imitacje, Ozdoby wykonane z lub pokryte szlachetnymi i półszlachetnymi metalami
lub kamieniami i ich imitacjami, Posągi i figurki wykonane z lub
pokryte szlachetnymi i półszlachetnymi metalami lub kamieniami i ich imitacjami, Kółka na klucze i breloczki oraz zawieszki do nich, 40 Frezowanie, Drukowanie 3D, 42 Projektowanie
modeli 3D do druku 3D, Dostarczanie plików modelowych
do drukowania 3D, Projektowanie biżuterii.
542422
(220) 2022 04 26
OLEOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) D-Vitum lek
(510), (511) 5 Produkty farmaceutyczne, Leki.
(210)
(731)

542429
(220) 2022 04 27
OLEOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) adek-vitum
(510), (511) 5 Produkty farmaceutyczne, Suplementy
diety, Substancje dietetyczne do celów leczniczych, Odżywki wzmacniające do celów leczniczych, Preparaty
z witaminami do celów leczniczych, Preparaty wspomagające leczenie.
(210)
(731)

542431
(220) 2022 04 27
OLEOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ADEK-Vitum

(210)
(731)

Nr ZT28/2022

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 Produkty farmaceutyczne, Suplementy diety, Substancje dietetyczne do celów leczniczych, Odżywki
wzmacniające do celów leczniczych, Preparaty z witaminami
do celów leczniczych, Preparaty wspomagające leczenie.
(210)
(731)
(540)
(540)

542439
(220) 2022 04 27
Medicine Holding Inc., Wilmington, US
(znak słowno-graficzny)
AlmaMed

(531) 26.03.07, 24.13.01, 29.01.14, 27.05.05, 27.05.17
(510), (511) 5 Suplementy diety do użytku medycznego, Suplementy diety i preparaty dietetyczne, Farmaceutyki i naturalne środki lecznicze, Preparaty medyczne.
542441
(220) 2022 04 27
OLEOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OLEOFARM ADEK-Vitum
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 01.15.15, 26.01.04, 29.01.15
(510), (511) 5 Produkty farmaceutyczne, Suplementy diety, Substancje dietetyczne do celów leczniczych, Odżywki
wzmacniające do celów leczniczych, Preparaty z witaminami
do celów leczniczych, Preparaty wspomagające leczenie.
(210) 542448
(220) 2022 04 26
(731) DOZ SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) ciumki
(510), (511) 5 Suplementy diety dla ludzi, Suplementy diety
i preparaty dietetyczne, Preparaty farmaceutyczne, 30 Wyroby cukiernicze, guma do żucia i guma balonowa, wszystkie
nieposiadające właściwości leczniczych.
542450
(220) 2022 04 26
MAGIC RECORDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) sanah
(510), (511) 9 Płyty fonograficzne, nagrane media i media
do pobrania, Nagrania, 25 Odzież, obuwie, nakrycia głowy,
35 Reklama i promocja w tym prasowa, telewizyjna, internetowa, radiowa, na bilbordach, Marketing, Impresariat w działalności artystycznej, 41 Produkcja filmów na płytach DVD
i CD-ROM, organizacja koncertów, imprez rozrywkowych,
Impresariat artystyczny.
(210)
(731)

(210)
(731)

542454
(220) 2022 04 26
MAGIC RECORDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) sanah

(210)
(731)
(540)
(540)
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542742
(220) 2022 05 05
DOM DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
APARTAMENTY SOLIPSKA

(531) 27.05.01, 27.05.24
(510), (511) 9 Płyty fonograficzne, nagrane media i media
do pobrania, Nagrania, 25 Odzież, obuwie, nakrycia głowy,
35 Reklama i promocja w tym prasowa, telewizyjna, internetowa, radiowa, na bilbordach, Marketing, Impresariat w działalności artystycznej, 41 Produkcja filmów na płytach DVD
i CD-ROM, organizacja koncertów, imprez rozrywkowych,
Impresariat artystyczny.
542527
(220) 2022 04 28
NOVASCON PHARMACEUTICALS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Naranyl
(510), (511) 3 Preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, Środki
perfumeryjne i zapachowe, Środki do higieny jamy ustnej,
Kosmetyki, Kosmetyki do użytku osobistego, Kosmetyki
i preparaty kosmetyczne, Kosmetyki organiczne, Nielecznicze preparaty toaletowe, Nielecznicze produkty toaletowe, Preparaty kosmetyczne do pielęgnacji ciała, Preparaty
kosmetyczne do twarzy, 5 Preparaty farmaceutyczne, Preparaty medyczne, Preparaty fitoterapeutyczne do celów
medycznych, Zioła lecznicze, Preparaty ziołowe do celów
medycznych, Suplementy diety, Dietetyczne środki spożywcze do celów medycznych, Preparaty bakteryjne do celów
medycznych, Środki dezynfekcyjne i antyseptyczne, Mydła
i detergenty lecznicze i odkażające, Higieniczne środki nawilżające, Żele nawilżające do użytku osobistego, Leki dla ludzi,
Farmaceutyki i naturalne środki lecznicze, Lecznicze preparaty toaletowe, Lecznicze szampony, Preparaty do kąpieli, lecznicze, Preparaty do kąpieli do celów medycznych, Preparaty
witaminowe i mineralne, Preparaty i artykuły higieniczne,
Preparaty higieniczne do celów medycznych, Preparaty higieniczne do użytku medycznego, Środki sanitarne do celów medycznych.
(210)
(731)

(210) 542699
(220) 2022 05 04
(731) CooperVision International Limited, Fareham, GB
(540) (znak słowny)
(540) ProContact
(510), (511) 35 Usługi zamawiania online soczewek kontaktowych i produktów do soczewek kontaktowych, Udostępnianie strony internetowej przeznaczonej do składania zamówień online w zakresie soczewek kontaktowych i produktów do soczewek kontaktowych, Usługi realizacji zamówień,
Potwierdzanie umówionych wizyt dla osób trzecich, Usługi
przypominania o wizytach, 42 Umożliwianie tymczasowego
użytkowania aplikacji internetowej nie do pobrania w celu
ułatwienia kontaktu między specjalistami a pacjentami w zakresie soczewek kontaktowych i produktów do soczewek
kontaktowych, Umożliwianie tymczasowego użytkowania
oprogramowania online nie do pobrania do zamawiania
soczewek kontaktowych i odnawiania recept na soczewki
kontaktowe, Udostępnianie aplikacji mobilnej dla specjalistów do kontaktu z pacjentami w celu zamawiania soczewek
kontaktowych, umawiania wizyt oraz konsultacji i informacji
w zakresie soczewek kontaktowych.

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.11.03, 26.11.13
(510), (511) 19 Ukończone budynki z materiałów niemetalowych, 35 Reklama w zakresie nieruchomości świadczona
również on-line, Prowadzenie badań rynkowych dotyczących: gruntów dla budownictwa, zasobów lokalowych, nieruchomości przeznaczonych do najmu, zagospodarowania,
sprzedaży, użyczenia, Usługi organizowania, prowadzenia
i zarządzania działalnością gospodarczą w dziedzinie nieruchomości, Pomocy w zarządzaniu przedsięwzięciami obrotu
nieruchomościami, Organizowania targów i wystaw handlowych i reklamowych w zakresie budownictwa, urbanistyki,
architektury i technologii w tej dziedzinie, także w celu przeprowadzania operacji handlowych przez Internet, Usługi zarządzania miejscami wystawowymi, Usługi promocji obrotu
nieruchomościami mieszkalnymi, Organizowania przetargów
na rynku obrotu gruntami, nieruchomościami, powierzchniami użytkowymi i lokalami mieszkalnymi, Wynajmowania
miejsc na umieszczanie ogłoszeń i reklam również w sieci
on-line, Opracowywanie koncepcji użytkowania nieruchomości pod kątem ekonomicznym, Usługi inwestora budowlanego w aspekcie ekonomiczno-organizacyjnym planowania inwestycji budowlanej, 36 Usługi zarządzania nieruchomościami, Usługi sprzedaży nieruchomości na kredyt, Usługi
w zakresie wycen finansowych majątku nieruchomego, Usługi dzierżawy nieruchomości, lokali i powierzchni użytkowej,
Usługi: administrowania nieruchomościami, lokalami, powierzchnią użytkową, miejscami parkingowymi, Rozliczania
transakcji kupna/sprzedaży nieruchomości, Usługi wynajmu
budynków, lokali mieszkalnych i użytkowych, Doradztwo
w zakresie zarządzania i administrowania obiektami mieszkalnymi, zespołami osiedlowymi i gruntami, Usługi przedsiębiorcy odpowiedzialnego za budowę pod względem
finansowym w aspekcie projektowania i realizacji budowy,
Usługi opracowywania koncepcji użytkowania nieruchomości, Usługi w zakresie sprzedaży domów, lokali mieszkalnych
i użytkowych, Pośrednictwo w nabywaniu, sprzedaży, najmie
domów, lokali i powierzchni użytkowej, 37 Usługi developerskie związane z budową i zagospodarowaniem obiektów
mieszkalnych i niemieszkalnych od fazy pozyskiwania gruntu do fazy sprzedaży lub wynajmu powierzchni użytkowej
pozyskanej w ramach przedsięwzięć deweloperskich, Usługi
w zakresie: prowadzenia robót ziemnych, nadzoru budowlanego, prac wykonawczych, rozbiórki, burzenia obiektów budowlanych, budowania lokali mieszkalnych i osiedli mieszkaniowych wraz z infrastrukturą wykonywania robót ogólnobudowlanych, konstrukcyjnych i montażowych, Usługi remontowe, naprawy obiektów, restauracji budynków, konserwacji
obiektów budowlano-mieszkaniowych, Usługi w zakresie
funkcji generalnego wykonawcy robót ogólnobudowlanych
dotyczących obiektów inżynierskich.
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542746
(220) 2022 05 05
DOM DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
APARTAMENTY KOŁO PARKÓW

(531) 05.01.16, 27.05.01, 29.01.02
(510), (511) 19 Ukończone budynki z materiałów niemetalowych, 35 Reklama w zakresie nieruchomości świadczona
również on-line, Prowadzenie badań rynkowych dotyczących: gruntów dla budownictwa, zasobów lokalowych, nieruchomości przeznaczonych do najmu, zagospodarowania,
sprzedaży, użyczenia, Usługi organizowania, prowadzenia
i zarządzania działalnością gospodarczą w dziedzinie nieruchomości, Pomocy w zarządzaniu przedsięwzięciami obrotu
nieruchomościami, Organizowania targów i wystaw handlowych i reklamowych w zakresie budownictwa, urbanistyki,
architektury i technologii w tej dziedzinie, także w celu przeprowadzania operacji handlowych przez Internet, Usługi zarządzania miejscami wystawowymi, Usługi promocji obrotu
nieruchomościami mieszkalnymi, Organizowania przetargów
na rynku obrotu gruntami, nieruchomościami, powierzchniami użytkowymi i lokalami mieszkalnymi, Wynajmowania
miejsc na umieszczanie ogłoszeń i reklam również w sieci
on-line, Opracowywanie koncepcji użytkowania nieruchomości pod kątem ekonomicznym, Usługi inwestora budowlanego
w aspekcie ekonomiczno-organizacyjnym planowania inwestycji budowlanej, 36 Usługi zarządzania nieruchomościami,
Usługi sprzedaży nieruchomości na kredyt, Usługi w zakresie
wycen finansowych majątku nieruchomego, Usługi dzierżawy
nieruchomości, lokali i powierzchni użytkowej, Usługi: administrowania nieruchomościami, lokalami, powierzchnią użytkową, miejscami parkingowymi, Rozliczania transakcji kupna/
sprzedaży nieruchomości, Usługi wynajmu budynków, lokali
mieszkalnych i użytkowych, Doradztwo w zakresie zarządzania i administrowania obiektami mieszkalnymi, zespołami
osiedlowymi i gruntami, Usługi przedsiębiorcy odpowiedzialnego za budowę pod względem finansowym w aspekcie
projektowania i realizacji budowy, Usługi opracowywania koncepcji użytkowania nieruchomości, Usługi w zakresie sprzedaży domów, lokali mieszkalnych i użytkowych, Pośrednictwo
w nabywaniu, sprzedaży, najmie domów, lokali i powierzchni
użytkowej, 37 Usługi developerskie związane z budową i zagospodarowaniem obiektów mieszkalnych i niemieszkalnych
od fazy pozyskiwania gruntu do fazy sprzedaży lub wynajmu
powierzchni użytkowej pozyskanej w ramach przedsięwzięć
deweloperskich, Usługi w zakresie: prowadzenia robót ziemnych, nadzoru budowlanego, prac wykonawczych, rozbiórki,
burzenia obiektów budowlanych, budowania lokali mieszkalnych i osiedli mieszkaniowych wraz z infrastrukturą wykonywania robót ogólnobudowlanych, konstrukcyjnych i montażowych, Usługi remontowe, naprawy obiektów, restauracji budynków, konserwacji obiektów budowlano-mieszkaniowych,
Usługi w zakresie funkcji generalnego wykonawcy robót ogólnobudowlanych dotyczących obiektów inżynierskich.

Nr ZT28/2022

542775
(220) 2022 05 05
JAKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kokanin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) STARANNIE WARZONE DOSKONAŁA RECEPTURA
CZARTOWE Jasne Pełne

(210)
(731)

(531)

27.05.01, 29.01.15, 25.01.01, 01.15.05, 05.07.02, 05.03.11,
05.11.15, 01.03.01
(510), (511) 32 Piwo, napoje na bazie piwa.
542776
(220) 2022 05 05
JAKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kokanin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) STARANNIE WARZONE DOSKONAŁA RECEPTURA
CZARTOWE Chmielowe

(210)
(731)

(531)

01.03.01, 05.03.11, 05.07.02, 05.11.15, 25.01.01, 27.05.01,
29.01.15
(510), (511) 32 Piwo, napoje na bazie piwa.
(210)
(731)
(540)
(540)

542791
(220) 2022 05 06
KRAWCZYK BARTŁOMIEJ, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
w WEDDING PARADISE By Kinga Wójtowicz

Nr ZT28/2022

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

(531) 26.04.03, 25.07.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 41 Organizacja i przeprowadzanie imprez rozrywkowych.
(210)
(731)
(540)
(540)

542792
(220) 2022 05 06
TIM SPÓŁKA AKCYJNA, BIELSKO-BIAŁA
(znak słowno-graficzny)
TUTTE LE VITI ATTUALMENTE CONOSCIUTE DE
RIVANO DAL CEPPO ORIGINA RIO OVVERO LA VITIS
VINIFERA CONOSOIUTA COME VITE EUR COD VINA
OPEA ARBUSTO RAMPICANTE DELLA FAMIGL IA
DELLA VITA CEAE CHE HA FATTO LA SUA COMPARSA
SUL LA TERRA CIRC A UN MILIONE DI ANNI FA
APPASSIMENTO
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ki, tabliczki i dzieła sztuki wykonane z takich materiałów, jak
porcelana, terakota lub szkło, zawarte w tej klasie, Zastawa
stołowa, przybory kuchenne i pojemniki, Szkło nieprzetworzone i półprzetworzone, będące półproduktem, Wyroby
szklane dla gospodarstwa domowego, Szklanki, kieliszki,
naczynia do picia i akcesoria barowe, Świeczniki, Podstawki
pod świeczki, Uchwyty na świeczki do podgrzewania, Podgrzewacze świeczkowe, elektryczne i nieelektryczne, Wyroby szklane, Ozdoby szklane, Ozdobne pudełka szklane, Donice szklane, Doniczki szklane, Wazony szklane podłogowe.
542874
(220) 2022 05 10
TENCZYŃSKA OKOVITA SPÓŁKA AKCYJNA,
Tenczynek
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) POP CORN WÓDKA SMAKOWA MOCNO
WYPRAŻONA

(210)
(731)

(531) 29.01.15, 27.05.05, 27.05.10, 27.05.24, 26.04.02, 26.04.18
(510), (511) 33 Wina, Napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa).
542868
(220) 2022 05 10
TREND GLASS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Radom
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ICONESSE
(210)
(731)

(531) 27.05.01
(510), (511) 3 Olejki esencjonalne i ekstrakty aromatyczne,
Środki zapachowe do celów domowych, Produkty do perfumowania pomieszczeń, Rozpylacze zapachowe do pomieszczeń, Pojemniki z substancjami zapachowymi, Preparaty
zapachowe, Środki odświeżające powietrze [zapachowe],
4 Świece, Świece zapachowe, 11 Urządzenia do dezodoryzacji, oczyszczania i odświeżania powietrza, urządzenia rozpylające oraz systemy do odświeżaczy powietrza, Zapachowe świece elektryczne, Lampy (urządzenia oświetleniowe),
Lampiony na świece, Lampiony elektryczne, Świece bezpłomieniowe, Świece elektryczne, Oświetlenie dekoracyjne,
Abażury do źródeł światła, Latarnie, Szklane osłony na lampy,
Części i osprzęt do urządzeń do dezodoryzacji, oczyszczania i odświeżania powietrza, urządzeń rozpylających oraz
systemów do odświeżaczy powietrza, zapachowych świec
elektrycznych, lamp (urządzeń oświetleniowych), lampionów na świece, lampionów elektrycznych, świec bezpłomieniowych, świec elektrycznych, oświetlenia dekoracyjnego, abażurów do źródeł światła, latarni, szklanych osłon
na lampy, 21 Kominki zapachowe, Rozpylacze zapachowe,
Rozpylacze zapachowe [inne niż elektryczne], Podgrzewacze zapachowe [inne niż elektryczne], Dyfuzory do olejków
zapachowych, inne niż dyfuzory z patyczkami zapachowymi, Aparatura do aromatyzowania powietrza, Statuetki, figur-

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 33 Wódki.
(210)
(731)
(540)
(540)

542992
(220) 2022 05 12
OGRODZIŃSKA KAROLINA, Wieliczka
(znak słowno-graficzny)
PSIEDOBRE.PL Psiedobre produkty dla pupila

(531) 03.01.08, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 Publikacja materiałów reklamowych, Reklama
za pośrednictwem sieci komputerowych, Obsługa platformy
handlowej on-line w celu pośrednictwa w transakcjach handlowych między stronami trzecimi w sprzedaży i nabywaniu
rzeczy, Zapewnianie miejsca do handlu on-line, Udostępnianie on-line powierzchni reklamowej dla osób trzecich, Usługi
w zakresie ogłoszeń drobnych, Udostępnianie powierzchni
on-line na ogłoszenia drobne, Usługi reklamowe i promocyjne, Usługi w zakresie porównywania cen, Zarządzanie bazami danych dostępnymi za pośrednictwem Internetu, Zbieranie danych w celu umieszczania ich w bazach komputerowych, Sortowanie danych w bazach komputerowych, Usługi
badania rynku, Usługi reklamowe i marketingowe, Usługi
przechowywania i przetwarzania danych, Usługi sprzedaży
detalicznej w związku z paszą dla zwierząt, Usługi sprzedaży
hurtowej w związku z paszą dla zwierząt, Usługi sprzedaży
hurtowej w związku z preparatami do pielęgnacji zwie-
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rząt, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z preparatami
do pielęgnacji zwierząt, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z przyborami higienicznymi dla zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z przyborami higienicznymi dla
zwierząt, Usługi handlu detalicznego w odniesieniu do produktów dla zwierząt domowych, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku z akcesoriami do pielęgnacji dla zwierząt, Usługi
sprzedaży detalicznej w związku z akcesoriami do pielęgnacji
dla zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej związane że sprzedażą pokarmu dla zwierząt oraz środków pielęgnacyjnych
i akcesoriów dla zwierząt, takich jak w szczególności: kosmetyki dla zwierząt, preparaty i narzędzia do pielęgnacji zwierząt, środki do czyszczenia klatek dla zwierząt, suplementy
diety dla zwierząt, preparaty farmaceutyczne dla zwierząt,
obroże dla zwierząt, Smycze dla zwierząt, klatki dla zwierząt,
akwaria dla zwierząt, budy, kojce i legowiska dla zwierząt
usługi sprzedaży detalicznej związane ze sprzedażą żywych
zwierząt, Usługi handlu hurtowego związane że sprzedażą
pokarmu dla zwierząt oraz środków pielęgnacyjnych i akcesoriów dla zwierząt, takich jak w szczególności: kosmetyki
dla zwierząt, preparaty i narzędzia do pielęgnacji zwierząt,
środki do czyszczenia klatek dla zwierząt, suplementy diety
dla zwierząt, preparaty farmaceutyczne dla zwierząt, obroże
dla zwierząt, smycze dla zwierząt, klatki dla zwierząt, akwaria dla zwierząt, budy, kojce i legowiska dla zwierząt, Usługi
handlu hurtowego związane ze sprzedażą żywych zwierząt,
Usługi sprzedaży detalicznej online związane że sprzedażą
pokarmu dla zwierząt oraz środków pielęgnacyjnych i akcesoriów dla zwierząt, takich jak w szczególności: kosmetyki
dla zwierząt, preparaty i narzędzia do pielęgnacji zwierząt,
środki do czyszczenia klatek dla zwierząt, suplementy diety
dla zwierząt, preparaty farmaceutyczne dla zwierząt, obroże
dla zwierząt, smycze dla zwierząt, klatki dla zwierząt, akwaria dla zwierząt, budy, kojce i legowiska dla zwierząt, Usługi
sprzedaży detalicznej online związane z sprzedażą żywych
zwierząt, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane
że sprzedażą pokarmu dla zwierząt oraz środków pielęgnacyjnych i akcesoriów dla zwierząt, takich jak w szczególności:
kosmetyki dla zwierząt, Preparaty i narzędzia do pielęgnacji
zwierząt, środki do czyszczenia klatek dla zwierząt, suplementy diety dla zwierząt, preparaty farmaceutyczne dla
zwierząt, obroże dla zwierząt, smycze dla zwierząt, klatki dla
zwierząt, akwaria dla zwierząt, budy, Kojce i legowiska dla
zwierząt, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane
ze sprzedażą żywych zwierząt.
543009
(220) 2022 05 13
FERAJNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) F FERAJNA
(210)
(731)

Nr ZT28/2022

(531) 24.01.15, 27.05.01
(510), (511) 25 Odzież, Odzież sportowa, Obuwie, Obuwie
sportowe, Buty piłkarskie, Nakrycia głowy, Bielizna, Kurtki,
Bluzy, Szale, Szaliki, Apaszki, Chusty, Podkoszulki, T-shirty, Koszule, Koszulki piłkarskie, Bluzki, Pulowery, Rękawiczki, Wkładki do butów antypoślizgowe, Bezrękawniki, Buty, Półbuty,
Obuwie piłkarskie, Korki do butów piłkarskich, Klapki, Sandały,
Skarpetki, Getry, Czapki, Stroje piłkarskie, Leginsy, Marynarki,
Spodnie, Spodenki krótkie, Nauszniki, Kostiumy do pływania,
Kąpielówki, 28 Sprzęt sportowy oraz gimnastyczny, Przyrządy gimnastyczne, Zabawki oraz przyrządy do ćwiczeń pobudzających zmysły, Nagolenniki piłkarskie, Ochraniacze oraz
sportowe i gimnastyczne, Piłki sportowe, Piłki futbolowe, Rowerki gimnastyczne, Worki treningowe, Ciężarki, Czepki pływackie, 35 Reklama, Wynajem miejsc i czasu na ogłoszenia
reklamowe, Sprzedaż, także za pośrednictwem Internetu niżej wymienionych towarów z naniesionymi: klubowym logo
i klubowym oznaczeniem słownym: odzieży sportowej i galanterii odzieżowej, koszulek, t-shirtów, bluzek, szortów, szali, szalików, czapek, czapek z daszkiem, apaszek, krawatów,
skarpet, chorągiewek, banerów, flag, obuwia sportowego,
pucharów, kieliszków i szklanek, parasoli, parawanów, piłek,
plecaków, toreb, torebek, portfeli, portmonetek, breloków,
etui na telefony, długopisy, długopisów, kosmetyków, opakowań do napojów bezalkoholowych i alkoholowych, toreb
papierowych, worków foliowych, oprawek na dokumenty, katalogów, kalendarzy, plakatów, folderów, pocztówek,
podkładek pod myszy komputerowe, pamiątek sportowych,
biletów i karnetów na imprezy sportowe i rozrywkowe, książek, czasopism i podręczników, Handlowe usługi doradcze
dotyczące franchisingu, Doradztwo finansowe w zakresie
franchisingu, Administrowanie działalnością gospodarczą
w zakresie franchisingu, Porady odnośnie prowadzenia firm
w ramach franchisingu, Udzielanie informacji o działalności
gospodarczej dotyczących franchisingu, Usługi reklamowe
w zakresie działalności gospodarczej dotyczące franchisingu, Doradztwo w zakresie zarządzania przedsiębiorstwami
na zasadach franchisingu, Wsparcie w dziedzinie zarządzania
biznesowego w zakresie franchisingu, Pomoc w zarządzaniu
przedsiębiorstwami związana z organizowaniem przedsiębiorstw na zasadach franchisingu, 41 Edukacja, Edukacja
sportowa, Szkółki futbolowe, Usługi w zakresie organizowania zawodów sportowych, Usługi w zakresie organizacji
imprez sportowych, rozrywkowych i rekreacyjnych, Organizowanie pokazów umiejętności sportowych, Szkolenie i treningi w różnych dyscyplinach sportowych, Organizowanie
konkursów rozrywkowych, Organizowanie imprez połączonych z wręczaniem nagród za osiągnięcia sportowe, Nauczanie i kształcenie praktyczne, Informacja o edukacji, Usługi
publikowania elektronicznego on-line książek i periodyków
o tematyce sportowej, Usługi publikowania książek i periodyków o tematyce sportowej, Publikowanie tekstów (innych
niż teksty reklamowe) o tematyce sportowej, Komputerowe
przygotowanie materiałów do publikacji, Pisanie tekstów
edukacyjnych innych niż reklamowych, Produkcja filmów
edukacyjnych o tematyce sportowej, Produkcja programów
radiowych i telewizyjnych udostępnianych, Montaż programów radiowych i telewizyjnych, Usługi reporterskie, Udostępnianie publikacji elektronicznych on-line, Wypożyczanie
książek i periodyków o tematyce sportowej, Fotoreportaże
o tematyce sportowej, Organizowanie imprez plenerowych,
Usługi dotyczące organizowania szkoleń, Organizowanie
i obsługa konferencji, kongresów, seminariów, sympozjów,
zjazdów, Obozy sportowe, Organizowanie wypoczynku,
Usługi edukacyjne dostarczane za pomocą internetowych
portali edukacyjnych zawierających bibliotekę filmów edukacyjnych dotyczących sportu oraz doskonalenia kompeten-
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cji miękkich, w tym zdrowia psychicznego, 44 Usługi w zakresie zdrowia psychicznego, Doradztwo psychologiczne,
Poradnie psychologiczne, porady psychologiczne, Medycyna sportowa, Psychoterapia, Pomoc psychologiczna, Usługi
psychologiczne oraz medyczne świadczone zdalnie za pośrednictwem aplikacji do telefonów komórkowych, tabletów
i innych przenośnych urządzeń elektronicznych, 45 Zarządzanie prawami autorskimi, Licencjonowanie własności intelektualnej, Porady prawne w zakresie franchisingu.
543025
(220) 2022 05 16
WOJAK EUGENIUSZ PRZEDSIĘBIORSTWO
PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE WOLIMEX,
Limanowa
(540) (znak słowny)
(540) wolimex
(510), (511) 37 Naprawa systemów kanalizacji, Usługi czyszczenia kanalizacji, Instalowanie, konserwacja i naprawa sieci
wodno-kanalizacyjnych, Budowa i konserwacja rurociągów,
Czyszczenie instalacji wodociągowych, Czyszczenie studzienek ściekowych wodą pod wysokim ciśnieniem, Czyszczenie
układów wodociągów, Czyszczenie zbiorników magazynowych, Instalacja izolacji rur, Instalacja narzędzi na placach
budowy, Instalacja prefabrykowanych elementów budowlanych, Instalacja przewodów wodociągowych, Instalacja
rurociągów przemysłowych, Instalacja systemów inżynierii
środowiska, Instalacja systemów do odprowadzania wody
deszczowej, Instalacja systemów wodociągowo-kanalizacyjnych, Instalacja urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych,
Instalowanie gotowych elementów konstrukcyjnych, Instalowanie urządzeń sanitarnych, Izolowanie rurociągów,
Konserwacja i naprawa kanałów deszczowych, Konserwacja
i naprawa rurociągów przemysłowych, Konserwacja obiektów inżynierii wodno-lądowej obejmująca wykorzystywanie
hydromechanicznego sprzętu tnącego, Montaż [instalacja]
konstrukcji budynków, Montaż instalacji kanalizacyjnych,
gazowych i wodociągowych, Montaż wykładzin kanałów
ściekowych, Konserwacja i naprawa systemów rurociągów,
Konserwacja rur kanalizacyjnych, Odnawianie instalacji
wodno-kanalizacyjnych, Renowacja podziemnych rur, Renowacja rur kanalizacyjnych, Usługi instalowania rur, Usługi
hydrauliczne, Usługi w zakresie napraw rurociągów, Usługi
w zakresie wyściełania rur, Konserwacja urządzeń i instalacji
do wytwarzania energii, Naprawa instalacji do zaopatrzenia
w wodę, Naprawcze roboty budowlane, Naprawy lub konserwacja zbiorników zasobnikowych, Renowacja instalacji
przemysłowych, Stawianie szalunków wznoszących, Udzielanie informacji związanych z instalacją maszyn, Udzielanie
informacji związanych z naprawą lub konserwacją urządzeń
do oczyszczania wody, Układanie kabli, Układanie przewodów głównych, Usługi doradcze w zakresie kładzenia rur,
Usługi doradcze w zakresie naprawy konstrukcji inżynierii
wodno-lądowej, Usługi renowacji w zakresie rur do dostarczania wody, Usługi renowacji w zakresie rur odpływowych,
Usługi w zakresie napraw kanałów, Wznoszenie budynków
prefabrykowanych, Betonowanie, Budowa budynków mieszkalnych i komercyjnych, Budowa części budynków, Budowa
fundamentów budynków, Budowa fundamentów dla konstrukcji inżynierii wodno-lądowej, Budowa infrastruktury,
Budowa instalacji wodociągowych, Budowa konstrukcji inżynierii wodno-lądowej poprzez formowanie betonu, Budowa
nieruchomości przemysłowych, Budowa obiektów inżynierii
wodno-lądowej, Budowa rurociągów, Budownictwo lądowe,
Budownictwo wodno-lądowe, Instalacja i naprawa rurociągów, Instalacja rurociągów, Izolowanie budynków w trakcie
budowy, Nadzór nad robotami budowlanymi, Podziemne
(210)
(731)
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prace budowlane w zakresie instalowania rur, Podziemne
prace konstrukcyjne w zakresie instalacji wodno-kanalizacyjnych, Podziemne prace budowlane w zakresie systemu rur,
Przygotowanie terenu [budownictwo], Udzielanie informacji budowlanych, Usługi budowlane, Przewierty sterowane
w zakresie sieci (wodociągów, telekomunikacji, energetyki,
gazociągów), Renowacja bezwykopowa rur, 38 Przesyłanie
informacji za pośrednictwem sieci krajowych i międzynarodowych, Transmisja informacji z baz danych za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych, Transmisja wiadomości,
danych i treści za pośrednictwem Internetu i innych sieci
łącznościowych, Usługi gromadzenia i przesyłania wiadomości, Zapewnianie dostępu do elektronicznych sieci przesyłu
danych i elektronicznych baz danych, Łączność poprzez sieci
komputerowe i dostęp do Internetu, 39 Usługi transportowe,
Organizowanie transportu, Transport drogowy, Usługi w zakresie transportu samochodami ciężarowymi.
543027
(220) 2022 05 16
GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ŁOWICZ
(210)
(731)

(531) 05.03.14, 26.01.02, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 29 Ajvar [pasta z papryki, bakłażanów i czosnku],
Anchois, Batoniki na bazie owoców i orzechów, Batony
na bazie orzechów i nasion, Batony spożywcze na bazie soi,
Bulion (Preparaty do produkcji -), Buliony, Buliony [gotowe],
Buliony mięsne, Burgery, Burgery mięsne, Burgery sojowe,
Burgery warzywne, Caponata [duszone warzywa], Cassoulet,
Chili con carne (chili z mięsem), Chili con queso, Chipsy
na bazie warzyw, Chipsy o niskiej zawartości tłuszczu, Chipsy
owocowe, Chipsy sojowe, Chipsy warzywne, Chipsy owocowo-warzywne, Chipsy ziemniaczane, Chop suey, Choucroute garnie [kapusta kiszona garnirowana], Chowder (zupa
rybna), Ciasto z krabem, Czipsy o niskiej zawartości tłuszczu,
Dal (indyjskie danie z roślin strączkowych), Desery owocowe,
Dipy, Dolma [faszerowane warzywa], Duszone owoce, Dżemy, Dziczyzna, Drób, Ekstra oliwa z oliwek z pierwszego tłoczenia, Ekstrakty alg do celów spożywczych, Ekstrakty
do zup, Ekstrakty mięsne, Ekstrakty warzywne do gotowania,
Ekstrakty z owoców morza, Ekstrakty z pomidorów, Ekstrakty
z ryb, Ekstrakty z warzyw do konsumpcji, Falafel, Fasola przyrządzona w sosie sojowym [Kongjaban], Fasola pieczona
w sosie pomidorowym, Fermentowana soja [natto], Flaki,
Foie gras [pasztet sztrasburski], Formowane teksturowane
białko roślinne do użytku jako substytut mięsa, Frittaty, Frytki, Galareta, Galaretki, Galaretki, dsżemy, kompoty, pasty owocowe i warzywne, Galaretki mięsne, Galaretki owocowe, Galaretki rybne, Galaretki z owoców morza, Galaretki z warzyw,
Głęboko mrożone dania warzywne, Gnocchi na bazie ziemniaków, Gotowane owoce, Gotowe dania składające się
głównie z mięsa, Gotowe dania składające się głównie z kotletów rybnych, warzyw, gotowanych jajek i bulionu (oden),
Gotowe dania warzywne, Gotowe dania z mięsa, Dania goto-
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we warzywne, warzywno-mięsne i mięsne, Gotowe posiłki
gotowane składające się całkowicie lub głównie z mięsa, Gotowe posiłki przygotowane z zamienników ryb, Gotowe posiłki składające się głównie z owoców morza, Gotowe posiłki
składające się głównie z substytutów mięsa, Gotowe posiłki
z zamienników owoców morza, Gotowe posiłki zawierające
[głównie] jajka, Gotowe produkty z warzyw, Gotowy gulasz
z curry, Grzyby gotowe do spożycia, Grzyby konserwowane,
Guacamole, Gulasz błyskawiczny, Gulasze, Hamburgery,
Hummus, Ikra rybia do celów spożywczych, Imitacja mięsa
z kraba, Jadalne kwiaty, przetworzone, Jadalne nasiona słonecznika, Jaja, Jaja ptasie i produkty z jaj, Jaja przetworzone,
Jaja w proszku, Jaja w stanie płynnym, Kandyzowane owoce,
Kandyzowane przekąski owocowe, Kapusta kwaszona, Kawior, Kiełbasy, Kaszanka: Kiszone warzywa [kimchi], Kłącza
przetworzone, Klopsiki drobiowe, Knedle ziemniaczane, Koktajle jajeczne bezalkoholowe, Kompozycje owoców przetworzonych, Koncentraty na bazie owoców przeznaczone
do gotowania, Koncentraty na bazie warzyw przeznaczone
do gotowania, Koncentraty pomidorowe [purée], Koncentraty rosołowe, Koncentraty soków warzywnych do konsumpcji, Koncentraty soków owocowo-warzywnych do konsumpcji, Koncentraty zup, Konserwa z przyrządzonego mięsa
w słoiku, Konserwowane produkty rybne w słoikach, Konserwowane ryby, Konserwowane warzywa, Konserwowe owoce morza, Konserwowe rośliny strączkowe, Konserwy, marynaty, Konserwy mięsne, Konserwy rybne, Konserwy warzywno-mięsne, Konserwy z owocami, Korniszony, Kostki bulionowe, Kostki do zup, Kotlety rybne, Kotlety sojowe, Kotlety
wieprzowe, Krab, Krojone owoce, Krojone warzywa, Krokiety,
Krokiety rybne, Liofilizowane mięso, Liofilizowane warzywa,
Lukrowane (Owoce -), Małże [nieżywe], Marmolada, Marmolady owocowe, Masło z orzechów, Miąższ owoców, Mielonki
(konserwy), Mieszanki owocowo-warzywne, Mięsne nadzienia do ciast, Mięso gotowe do spożycia, Mięso, wędliny i wyroby mięsne, Mięso i jego przetwory, Mięso surowe, Mięso
konserwowane, Mięso liofilizowane, Mięso mielone [mięso
siekane], Mięso mrożone, Mięso pieczone, Mięso pokrojone
w plastry, Mięso solone, Mięso świeże, Mięso w puszce [konserwy], Mięso wędzone, Mieszanki do sporządzania wywarów rosołowych, Mieszanki do zup, Mieszanki owoców
i orzechów, Mieszanki owoców suszonych, Mieszanki przekąsek składające się z przetworzonych owoców i przetworzonych orzechów, Mieszanki przekąsek składające się z suszonych owoców i orzechów przetworzonych, Mieszanki warzywne, Mrożone owoce, Mrożone gotowe posiłki składające
się głównie z warzyw, Mrożone posiłki składające się głównie
z mięsa, Mrożone posiłki składające się głównie z ryb, Musy
na bazie mięsa, Nadzienia na bazie owoców do placków
i ciast, Nadzienie bakaliowe [owoce konserwowane], Nadziewane roladki z kapusty, Nadziewane ziemniaki, Nasiona jadalne, Nuggetsy z kurczaka [małe kawałki kurczaka w panierce], Ogórki korniszony, Oleje i tłuszcze jadalne, Oleje jadalne
do polewania artykułów spożywczych, Oleje jadalne
do użytku w gotowaniu artykułów spożywczych, Oliwa z oliwek, Orzechy jadalne, Owoce aromatyzowane, Owoce glazurowane, Owoce gotowane, Owoce konserwowane, Owoce konserwowane w alkoholu, Owoce konserwowane w plasterkach, w słoikach, Owoce konserwowane w słoikach,
Owoce lukrowane, Owoce marynowane, Owoce morza [nieżywe], Owoce przetworzone, Owoce w plasterkach, konserwowe, Owoce w puszkach, Owocowe nadzienia do ciast,
Owocowe pasty do smarowania, Paczkowane mięso, Paluszki rybne, Pasta rybna, Pasta z owoców, Pasta z owoców morza, Pasty do kromek zawierające tłuszcz, Pasty do smarowania na bazie warzyw, Pasta z orzechów laskowych, Pasty
do smarowania składające się głównie z owoców, Pasty
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do smarowania składające się głównie z jajek, Pasty do zup,
Pasty mięsne (w tym pasztety, smalec), Pasty na bazie czosnku do smarowania, Pasty na bazie orzechów, Pasty na bazie
roślin strączkowych, Pasty rybne, Pasty spożywcze wytworzone z mięsa, Pasty warzywne, Pasty z owoców morza, Pasty z ryb, owoców morza i mięczaków, Pasty z trufli, Pasty
z wątróbki, Pasty owocowo-warzywne, Pasty warzywno-mięsne, Pasztet mięsny, Pasztet warzywny, Pektyna do celów kulinarnych, Pektyna owocowa, Pikle, Pikle mieszane,
Placki ziemniaczane, Płatki jabłkowe, Płatki kokosowe, Placki
smażone, Pokrojone owoce, Pokrojone sałatki warzywne, Pokrojone warzywa, Polewy orzechowe, Pomidory konserwowane, Potrawy gotowe składające się głównie z warzyw, Potrawy rybne, Preparaty do produkcji bulionów, Produkty
mięsne mrożone, Produkty mięsne w formie burgerów, Produkty z owoców morza, Produkty z przetworzonej ryby
do spożycia dla ludzi, Produkty z suszonych owoców, Proszki
owocowe, Proszki warzywne, Proszki owocowo-warzywne,
Przecier jabłkowy, Przecier pomidorowy, Przeciery owocowe,
Przeciery warzywne, Przeciery owocowo-warzywne, Przekąski na bazie mięsa, Przekąski na bazie kokosu, Przekąski
na bazie orzechów, Przekąski na bazie owoców i warzyw,
Przekąski na bazie owoców, Przekąski na bazie soi, Przekąski
na bazie suszonych owoców, Przekąski na bazie warzyw,
Przekąski na bazie warzyw strączkowych, Przekąski na bazie
ziemniaków, Przekąski z jadalnych wodorostów, Przekąski
z owoców, Przekąski ziemniaczane, Przetwory do zup jarzynowych, Przetwory owocowe [dżemy], Przetwory owocowo-warzywne, Przetwory owocowe, Przetwory warzywne,
Przetwory warzywno-mięsne, Przetworzone owoce, grzyby,
warzywa, orzechy i nasiona roślin strączkowych, Przetworzone produkty mięsne, Przetworzone wodorosty spożywcze,
Przyprawy smakowe (pikle), Przystawki na bazie warzyw, Pulpety, Purée z warzyw, Purée ziemniaczane, Purée owocowo-warzywne, Quenelle (pulpety), Ragout, Ratatouille, Rośliny
strączkowe przetworzone, Rosół [zupa], Rosti [placki ziemniaczane z grubo startych ziemniaków], Ryby, Ryby, owoce
morza i mięczaki, nieżywe, Sałatka Cezar, Sałatka ziemniaczana, Sałatki drobiowe, Sałatki gotowe, Sałatki owocowo-warzywne, Sałatki na bazie ziemniaków, Sałatki owocowe, Sałatki warzywne, Seitan [substytut mięsa], Sfermentowane owoce, Skórki owocowe, Ślimaki, Smalec, Soczewica, Soja [przetworzona], Sok cytrynowy do celów kulinarnych, Sok pomidorowy do gotowania, Soki owocowe do gotowania, Soki
roślinne do gotowania, Substytuty jaj, Substytuty mięsa,
Substytuty mięsa i jego przetworów, Substytuty mięsa surowego, Substytuty wyrobów wędliniarskich, Substytuty past
mięsnych, Substytuty pasztetów mięsnych, Substytuty ekstraktów mięsnych, Substytuty konserw mięsnych, Substytuty mięsnych, warzywnych i warzywno-mięsnych wyrobów
garmażeryjnych, Substytuty wyrobów rybnych, Substytuty
mięsa na bazie warzyw, Surimi, Surówka z szatkowanej białej
kapusty, marchwi i majonezu (coleslaw), Suszone grzyby jadalne, Suszone mięso, Suszone orzechy, Suszone owoce, Suszone owoce morza, Szaszłyki, Szynka, Tahini [pasta z ziarna
sezamowego], Tajine (danie z przygotowanego mięsa, ryby
lub jarzyn), Tajine [gotowe danie z mięsa, ryby lub warzyw],
Tapenady (pasty z oliwek, kaparów i oliwy), Tłuszcze do gotowania, Tłuszcze jadalne, Tzatziki, Uprzednio pokrojone warzywa do sałatek, Warzywa fermentowane, Warzywa gotowane, Warzywa grillowane, Warzywa kapustne, przetworzone, Warzywa konserwowane, Warzywa liofilizowane, Warzywa marynowane, Warzywa mrożone, Warzywa obrane
ze skórki, Warzywa preparowane, Warzywa przetworzone,
Warzywa solone, Warzywa strączkowe przetworzone, Warzywa suszone, Warzywa w plasterkach, konserwowe, Warzywa w puszkach, Warzywa w słoikach, Warzywne pasty
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do smarowania, Wędliny, Wędliny wegetariańskie, Wiórki kokosowe, Wstępnie ugotowana zupa, Wyroby wędliniarskie,
w tym parówki, kiełbasy, bekon i szynka, Wędliny surowe,
Wywar, bulion, Wywar rybny, Wywar z warzyw, Wyroby garmażeryjne mięsne, warzywne i warzywno-mięsne, Zagęszczone sosy pomidorowe, Zamienniki owoców morza, Zamienniki rybne, Zapiekanki [żywność], Żelatyna, Ziemniaki,
przetworzone, Zupy, Zupy błyskawiczne, Zupy i wywary,
ekstrakty mięsne, Zupy (Składniki do sporządzania -), Zupy
w proszku, Zupy w puszkach, Zupy z makaronem, 30 Aromaty do żywności, Artykuły spożywcze ze zbóż, Artykuły żywnościowe zawierające czekoladę [jako podstawowy składnik], Batoniki, Batony zbożowe i energetyczne, Błyskawiczna
owsianka, Budynie deserowe, Cappuccino, Chipsy [produkty
zbożowe], Chipsy kukurydziane, Chrupki zbożowe, Chrupki
kukurydziane o smaku sera, Chrzan [sos przyprawowy], Ciasta, Ciasta mrożone, Ciasta mrożone nadziewane mięsem
i warzywami, Ciasteczka, Ciastka, Cukierki, batony i guma
do żucia, Czekolada, Czekolada pitna, Czekolada w proszku,
Czekoladowe wyroby cukiernicze nielecznicze, Czipsy na bazie mąki, Czipsy na bazie zbóż, Dania na bazie ryżu, Dania
liofilizowane, których głównym składnikiem jest makaron,
Desery czekoladowe, Desery z muesli, Deser puddingowy
na bazie ryżu, Dodatki smakowe w postaci zagęszczonych
sosów, Budyń w proszku, Dodatki smakowe i przyprawy, Drażetki [niemedyczne wyroby cukiernicze], Dropsy owocowe
[słodycze], Ekstrakty czekoladowe do przygotowywania napojów, Ekstrakty kakaowe do spożycia przez ludzi, Ekstrakty
przypraw, Ekstrakty czekoladowe, Ekstrakty stosowane jako
dodatki smakowe [inne niż olejki eteryczne], Ekstrakty z kakao do stosowania jako aromaty do napojów, Ekstrakty z kakao do stosowania jako aromaty do artykułów spożywczych,
Ekstrakty z kawy, Ekstrakty z kawy do stosowania jako aromaty do artykułów żywnościowych, Ekstrakty z kawy do stosowania jako aromaty do napojów, Esencja kawowa, Esencje
czekoladowe do przyrządzania napojów, Esencje do żywności (z wyjątkiem esencji eterycznych i olejów eterycznych),
Esencje do gotowania, Espresso, Gofry, Gorąca czekolada,
Gotowe dania z ryżu, Gotowe desery [wyroby cukiernicze],
Gotowe do spożycia puddingi, Gotowe kakao i napoje na bazie kakao, Gotowe napoje kawowe, Gotowe desery [na bazie
czekolady], Gotowe desery [wyroby piekarnicze], Gotowe
potrawy na bazie makaronu, Gotowe potrawy na bazie ryżu,
Gotowe produkty spożywcze w postaci sosów, Gotowe
przekąski na bazie zbóż, Gotowe sosy, Guma do żucia, Herbata rozpuszczalna, Herbatniki, Herbaty owocowe, Herbaty, Kakao, Kakao w proszku, Kakaowe napoje, Kakao do sporządzania napojów, Kakao [palone, w proszku, granulowane lub
w napojach], Kasze, Kawa, herbata, kakao i namiastki tych
towarów, Kawa, Kawa [palona, w proszku, granulowana lub
w napojach], Kawa rozpuszczalna, Keczup, Keczup [sos pomidorowy], Keczup [sos], Kombucha, Koncentraty warzywne
stosowane jako przyprawy, Krakersy, Kremy czekoladowe,
Kremy na bazie kakao w postaci past do smarowania, Kremy
czekoladowe do smarowania, Liofilizowane dania, których
głównym składnikiem jest makaron, Liofilizowane dania, których głównym składnikiem jest ryż, Lizaki mrożone, Lizaki,
Majonez, Mąka, Mąka do pieczenia, Mąka kukurydziana,
Mąka pszenna, Mąka ziemniaczana, Mąka zbożowe, Mąka
żytnia, Makaron [ciasto], Makarony głęboko mrożone, Makaron gotowy, Makaron instant do gotowania, Makaron jajeczny, Makaron pełnoziarnisty, Makaron spożywczy, Makarony,
Makarony do zup, Makarony razowe, Marynaty, Mięsne sosy,
Mieszanki czekolady na gorąco, Mieszanki do przyrządzania
mrożonej herbaty w proszku, Mieszanki kakaowe, Mieszanki
kawowe, Mieszanki mąki, Mieszanki przypraw, Mieszanki
spożywcze składające się z płatków zbożowych i suszonych
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owoców, Miód, Mrożone produkty z ciasta nadziewane warzywami, Mrożone posiłki składające się głównie z makaronu,
Muesli, Musy, Musy czekoladowe, Musy deserowe, Musy
(słodycze), Musy (wyroby cukiernicze), Musztarda, Napoje
czekoladowe, Napoje gazowane [na bazie kawy, kakao lub
czekolady], Napoje mrożone na bazie czekolady, Napoje
mrożone na bazie kakao, Napoje mrożone na bazie kawy, Napoje na bazie kakao, Napoje na bazie kawy, Napoje na bazie
herbaty z owocowymi dodatkami smakowymi, Napoje
o smaku czekoladowym, Napoje zawierające kakao, Napoje
zawierające czekoladę, Napoje sporządzane z kawy, Napoje
sporządzone z czekolady, Napoje sporządzone z herbaty, Napoje sporządzone z kakao, Nielecznicze słodycze [wyroby
cukiernicze], Nielecznicze wyroby cukiernicze, Oranżada
w proszku [wyroby cukiernicze], Orzechowe wyroby cukiernicze, Orzechy w polewie [wyroby cukiernicze], Owoce
w polewie czekoladowej, Owocowe (galaretki -) [słodycze],
Owsiane (Płatki -), Owsianka, Owsianka błyskawiczna, Paluszki
chlebowe, Papki warzywne (sosy - żywność), Pasta wasabi,
Pasta sezamowa, Pasta migdałowa, Pasty czekoladowe, Pasty czekoladowe do smarowania zawierające orzechy, Pasty
do smarowania na bazie majonezu, Pasty do sporządzania
napojów kakaowych, Pasty na bazie czekolady, Pasty warzywne [sosy], Pasty z czekolady i orzechów do smarowania
kanapek, Pasty czekoladowe [do smarowania], Pastylki nielecznicze, Pasty do smarowania na bazie majonezu i keczupu, Pikantne sosy używane jako przyprawy, Pikantne sosy,
czatnej i pasty, Placki, Płatki jęczmienne, Płatki kukurydziane,
Płatki owsiane, Płatki pszenne, Płatki śniadaniowe, Płatki zbożowe, Polewa lub posypka czekoladowa, Polewy cukiernicze,
Polewy do lodów, Polewa w postaci syropu, Płatki z naturalnego ryżu, Płatki śniadaniowe zawierające owoce, Płatki śniadaniowe zawierające miód, Płatki śniadaniowe zawierające
błonnik, Płatki śniadaniowe na ciepło, Potrawy gotowe
na bazie makaronu, Potrawy na bazie mąki, Potrawy składające się głównie z ryżu, Potrawy z makaronu, Precelki, Pralinki,
Preparaty do sporządzania napojów [na bazie kakao], Preparaty do sporządzania napojów [na bazie herbaty], Preparaty
do sporządzania napojów [na bazie czekolady], Preparaty
do sporządzania sosów, Preparaty do sporządzania napojów
[na bazie kawy], Preparaty do wyrobu produktów piekarniczych, Preparaty mączne do żywności, Preparaty musztardowe do żywności, Preparaty na bazie kakao, Preparaty przyprawowe, Preparaty roślinne zastępujące kawę, Preparaty
w proszku zawierające kakao do sporządzania napojów, Preparaty z kakao, Preparaty zbożowe, Produkty lodowe na bazie soi, Produkty na bazie czekolady, Produkty żywnościowe
na bazie zbóż przeznaczone do spożycia przez ludzi, Produkty żywnościowe z ryżu, Produkty spożywcze z kukurydzy,
Przeciery warzywne [sosy], Przekąski na bazie zbóż, Przekąski
na bazie ryżu, Przekąski na bazie pszenicy, Przekąski na bazie
kukurydzy, Przekąski składające się głównie z wyrobów cukierniczych, Przekąski składające się z produktów zbożowych, Przekąski słone na bazie mąki, Przekąski słone na bazie
zbóż, Przekąski sporządzone z produktów zbożowych, Przekąski wieloziarniste, Przekąski składające się głównie z makaronu, Przekąski składające się głównie z ryżu, Przekąski wytwarzane z produktów zbożowych, Przekąski wytwarzane
z muesli, Przetwory spożywcze na bazie ziaren, Przekąski
z kukurydzy, Przekąski z produktów zbożowych, Przekąski
wykonane z ryżu, Przekąski wykonane z pszenicy, Przekąski
składające się głównie ze zboża, Przetworzony chrzan japoński (wasabi), Przygotowany chrzan [przyprawa], Przetworzone płatki owsiane jako żywność przeznaczona do spożycia
przez ludzi, Przyprawy, Przyprawy do żywności, Przyprawy
smakowe (sosy, marynaty), Przyprawy spożywcze składające
się głównie z ketchupu i salsy, Przyprawy w proszku, Puddin-
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gi, Puszkowana żywność zawierająca makaron, Quiche, Ramen (japońskie danie na bazie makaronu), Ravioli [gotowe],
Remulada, Risotto, Rozpuszczalne kakao w proszku, Rozpuszczalny proszek do przyrządzania herbaty [inny niż do celów
medycznych], Ryż, Składniki na bazie kakao do produktów
cukierniczych, Słodkie polewy i nadzienia, Słodkie pasty
do smarowania [miód], Słodkie wyroby cukiernicze (nie dla
celów medycznych), Słodycze bez cukru, Słodycze [cukierki],
Słodycze czekoladowe, Słodycze do żucia, Słodycze gotowane, Słodycze nielecznicze, Słodycze owocowe, Słodycze
o smaku owocowym, Słodycze słodzone ksylitolem, Słodziki
naturalne, Słodycze zawierające owoce, Słone herbatniki,
Słone krakersy, Słone sosy, Słodziki składające się z koncentratów owocowych, Smakowe wyroby cukiernicze na bazie
cukru, Śniadaniowe płatki ryżowe, Solone wyroby piekarnicze, Sorbety, Sorbety [lody], Sos chrzanowy, Sos czekoladowy, Sos [jadalny], Sos słodko - kwaśny, Sos sojowy, Sos
w proszku, Sos tatarski, Sos teriyaki, Sos żurawinowy [przyprawa], Sosy, Sosy chrzanowe, Sosy curry, Sosy do sałatek,
Sosy do makaronów, Sosy do gotowania, Sosy grzybowe,
Sosy na bazie majonezu, Sosy na bazie pomidorów, Sosy
o smakach orzechowych, Sosy owocowe, Sosy pikantne,
Sosy pomidorowe, Sosy [przyprawy], Sosy sałatkowe, Sosy
sałatkowe [dressingi], Sosy salsa, Sosy w puszkach, Sosy
w proszku, Sosy zagęszczone, Sosy zawierające orzechy, Sosy
ziołowe, Spaghetti, Spaghetti i klopsy, Spaghetti w sosie pomidorowym w puszce, Sosy do kurczaka, Sosy do mięsa
z grilla, Sosy do ryżu, Sosy do pizzy, Sosy do sałatek zawierające śmietanę, Sproszkowane sosy w postaci granulowanej,
Substytut kawy na bazie cykorii, Substytuty cukru, Substytuty czekolady, Substytuty herbaty, Substytuty miodu, Substytuty lodów, Substytuty kawy [sztuczna kawa lub preparaty
roślinne zastępujące kawę], Substytuty kawy na bazie warzyw, Suche i świeże makarony, kluski i pierogi, Suchary, Suche i płynne potrawy gotowe do jedzenia, głównie składające się z makaronów, Suszone zioła do celów kulinarnych, Suszony makaron, Syrop czekoladowy, Syrop do naleśników,
Syrop spożywczy, Syropy smakowe, Syropy czekoladowe
do przygotowywania napojów na bazie czekolady, Sztuczna
czekolada, Sztuczna herbata [inna niż do celów leczniczych],
Tabletki [wyroby cukiernicze], Tacos [danie meksykańskie],
Tarty, Tortellini, Tortille, Wafelki, Wafle ryżowe, Wyroby cukiernicze, Wyroby cukiernicze mrożone, Wyroby ciastkarskie
z owocami, Wyroby cukiernicze płynne, Wyroby piekarnicze,
Wyroby z kakao, Wysokoproteinowe batoniki zbożowe, Wyroby cukiernicze zawierające dżem, Zagęszczacze warzywne, Zboża, Zbożowe artykuły śniadaniowe, Zboża stosowane
do produkcji makaronów, Zboża przetworzone, Zboża
do żywności do spożycia przez ludzi, Zbożowe (Płatki -), Żelki, Żywność na bazie kakao, Roślinne aromaty do napojów
[inne niż olejki eteryczne], Substytut marcepanu, Cykoria
[substytut kawy], Wanilina [aldehyd, substytut wanilii], Substytuty kawy i herbaty, Napoje na bazie substytutów kawy,
Cykoria do stosowania jako substytut kawy, Jęczmień
do użytku jako substytut kawy, Kwiaty i liście jako substytuty
herbaty, Substytuty kawy [na bazie zbóż lub cykorii], Mieszaniny cykorii do stosowania jako substytuty kawy, Ekstrakty
kawowe do użytku jako substytuty kawy, Wyciągi kawowe
do stosowania jako substytuty kawy, Preparaty z cykorii
do stosowania jako substytuty kawy, Ekstrakty z cykorii
do stosowania jako substytuty kawy, Prażony jęczmień i słód
do użytku jako substytut kawy, Cykoria i mieszanki zawierające cykorię, do wykorzystania jako substytuty kawy, Batoniki
zbożowe będące zamiennikami posiłków, Batoniki na bazie
czekolady będące zamiennikami posiłków, Sosy i polewy
mleczno-owocowe i śmietankowo-owocowe, 32 Aperitify
bezalkoholowe, Aromatyzowane napoje gazowane, Bezal-
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koholowe aromatyzowane napoje gazowane, Bezalkoholowe ekstrakty z owoców używane do sporządzania napojów,
Bezalkoholowe gazowane napoje na bazie soków owocowych, Bezalkoholowe napoje gazowane, Bezalkoholowe napoje niskokaloryczne, Bezalkoholowe napoje zawierające
soki warzywne, Bezalkoholowe preparaty do produkcji napojów, Bezalkoholowe wyciągi z owoców, Cydr bezalkoholowy, Ekstrakty z moszczu niesfermentowanego, Esencje
do produkcji napojów, Esencje do wytwarzania napojów
bezalkoholowych, nie w postaci olejków eterycznych, Esencje do wytwarzania smakowej wody mineralnej [nie w postaci olejków eterycznych], Gazowana woda mineralna, Gazowane soki owocowe, Imitacja piwa, Koktajle bezalkoholowe, Koktajle owocowe, bezalkoholowe, Koncentraty do sporządzania napojów bezalkoholowych, Koncentraty do sporządzania napojów owocowych, Koncentraty soków owocowych, Kwas chlebowy [napoje bezalkoholowe], Lemoniada,
Mieszane soki owocowe, Mieszanki do sporządzana napojów sorbetowych, Mieszanki do sporządzania koktajli bezalkoholowych, Mineralne (wody -) [napoje], Moszcz, Moszcz
konserwowany, niesfermentowany, Mrożone napoje owocowe, Mrożone napoje gazowane, Napoje aromatyzowane
owocami, Napoje bezalkoholowe, Napoje bezalkoholowe
na bazie miodu, Napoje bezalkoholowe na bazie aloesu, Napoje bezalkoholowe na bazie owoców, o smaku herbaty,
Bezalkoholowe napoje gazowane aromatyzowane herbatą,
Napój imbirowy, Napoje bezalkoholowe o smaku herbaty,
Napoje bezalkoholowe o smaku kawy, Napoje bezalkoholowe o smaku piwa, Napoje bezalkoholowe o smaku owocowym, Napoje bezalkoholowe na bazie suszonych owoców,
Napoje bezalkoholowe o podwyższonej zawartości witamin,
Napoje bezalkoholowe wzbogacone witaminami i solami
mineralnymi, Napoje bezalkoholowe zawierające soki owocowe, Napoje dla sportowców, Napoje dla sportowców zawierające elektrolity, Napoje energetyzujące, Napoje energetyzujące zawierające kofeinę, Napoje funkcjonalne na bazie
wody, Napoje gazowane (Proszek do wytwarzania -), Napoje
izotoniczne, Napoje mrożone na bazie owoców, Napoje
na bazie coli, Napoje na bazie owoców lub warzyw, Napoje
na bazie piwa, Napoje na bazie soku z imbiru, Napoje orzeźwiające, Napoje na bazie wody zawierające ekstrakty z herbaty, Napoje owocowe niealkoholowe, Napoje proteinowe,
Napoje składające się z mieszanki soków owocowych i warzywnych, Napoje sportowe wzbogacane proteinami, Napoje (Syropy do -), Napoje typu kola [napoje bezalkoholowe],
Napoje typu smoothie zawierające ziarna i owies, Napoje
warzywne, Napoje węglowodanowe, Napoje wzbogacone
substancjami odżywczymi, Napoje z soku warzywnego, bezalkoholowe, Napoje zawierające witaminy, Napoje z guaraną,
Niegazowane napoje bezalkoholowe, Oczyszczona woda
pitna, Owoce (Bezalkoholowe napoje z soków -), Owocowe
nektary, bezalkoholowe, Pastylki do napojów gazowanych,
Piwa o małej zawartości alkoholu, Piwo, Piwo bezalkoholowe,
Piwa smakowe, Pomidory (sok -) [napój], Preparaty rozpuszczalne do sporządzania napojów, Proszki do produkcji napojów bezalkoholowych, Proszki do sporządzania napojów,
Proszki stosowane do przygotowywania napojów na bazie
wody kokosowej, Proszki stosowane do sporządzania napojów na bazie owoców, Shandy [napój składający się z piwa
i lemoniady], Skoncentrowane soki owocowe, Słodkie napoje bezalkoholowe na bazie soków owocowych, Smakowa
woda mineralna, Soki, Soki gazowane, Soki owocowe [napoje], Soki warzywne, Sorbety [napoje], Syropy do napojów,
Napoje owocowe, Syropy do napojów bezalkoholowych,
Syropy do sporządzania smakowych wód mineralnych, Syropy do wyrobu napojów, Syropy do wytwarzania napojów
bezalkoholowych, Syropy owocowe [napoje bezalkoholo-
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we], Toniki [napoje nielecznicze], Warzywne napoje typu
smoothie, Wody, Wody gazowane, Wody mineralne, Wody
o smaku owocowym, Wyciągi do sporządzania napojów,
Woda aromatyzowana, Woda gazowana wzbogacona witaminami [napoje], Woda mineralna, Woda niegazowana,
Woda pitna, Woda pitna z witaminami, Woda stołowa, Woda
wzbogacona odżywczo, Woda źródlana, Napoje owocowo-warzywne, Soki owocowo-warzywne, Owocowe napoje
typu smoothie, Owocowo-warzywne napoje typu smoothie.
543038
(220) 2022 05 13
HASCO TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Remedio
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(540) PASŁĘK Masło z Polski Bez dodatków
Masło ekstra 83%

(210)
(731)

(531)

02.01.02, 09.01.07, 19.01.06, 25.05.02, 27.05.01, 27.07.01,
29.01.15
(510), (511) 29 Masło, Oleje i tłuszcze jadalne, Przetwory
mleczne.
543102
(220) 2022 05 16
SERY ICC PASŁĘK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pasłęk
(540) (znak słowny)
(540) PASŁĘK MASŁO Z POLSKI SERY ICC PASŁĘK SP. Z O.O.
(510), (511) 29 Masło, Oleje i tłuszcze jadalne, Przetwory
mleczne.

(210)
(731)

(531) 26.01.01, 26.11.03, 26.11.07, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 5 Preparaty farmaceutyczne, Preparaty farmaceutyczne do zastosowania doustnego, Suplementy diety,
Suplementy diety w postaci kapsułek, tabletek i zawiesin,
Dietetyczna żywność przystosowana do celów medycznych, Dietetyczne substancje przystosowane do celów medycznych, Dodatki witaminowe i mineralne, Leki, Wyroby
medyczne w postaci tabletek, kapsułek i zawiesin.
543040
(220) 2022 05 13
HASCO TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FITOPROST

(210)
(731)

(531) 27.05.01
(510), (511) 5 Preparaty farmaceutyczne, Preparaty farmaceutyczne do zastosowania doustnego, Suplementy diety,
Suplementy diety w postaci kapsułek, tabletek i zawiesin,
Suplementy diety do celów leczniczych, Dietetyczna żywność przystosowana do celów medycznych, Dietetyczne
substancje przystosowane do celów medycznych, Dodatki
witaminowe i mineralne, Leki, Wyroby medyczne w postaci
tabletek, kapsułek i zawiesin, Preparaty stosowane w schorzeniach prostaty.
543096
(220) 2022 05 16
SERY ICC PASŁĘK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pasłęk
(540) (znak słowno-graficzny)

(210)
(731)

(210) 543122
(220) 2022 05 17
(731) BEP MEDICA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) HelpNow
(510), (511) 5 Preparaty i substancje farmaceutyczne, Farmaceutyki i naturalne środki lecznicze, Dietetyczne substancje przystosowane do celów medycznych, Suplementy
diety i preparaty dietetyczne, Suplementy diety do użytku
dietetycznego, Suplementy diety do użytku medycznego,
Suplementy żywnościowe, Apteczki pierwszej pomocy,
wyposażone, Przenośne apteczki pierwszej pomocy, Środki
opatrunkowe pierwszej pomocy, Preparaty i artykuły higieniczne, Waciki do celów medycznych, Żywność dla diabetyków, Żywność dietetyczna do celów leczniczych, Preparaty
diagnostyczne do celów medycznych, Roztwory do szkieł
kontaktowych, Dietetyczne napoje przystosowane do celów
medycznych, Plastry, Materiały opatrunkowe, Leki dla ludzi,
Wody mineralne do celów medycznych, Preparaty do diagnostyki medycznej, Odczynniki do diagnostyki klinicznej,
Napoje dietetyczne do celów leczniczych dla niemowląt,
Chusteczki odkażające, Preparaty higieniczne do celów medycznych, Probiotyki (suplementy), Spraye do nosa do użytku leczniczego, Maści do celów farmaceutycznych, Maści
lecznicze, Olejki lecznicze, Krople do nosa do celów medycznych, Krople do oczu, Kompresy, Bandaże higieniczne,
Lecznicze napoje izotoniczne, Artykuły spożywcze dla diabetyków [specjalnie wyprodukowane], Wata antyseptyczna,
Nasączane chusteczki antyseptyczne, Dietetyczne preparaty
żywnościowe przystosowane do celów medycznych, Antybakteryjny preparat do mycia rąk, Substancje dietetyczne dla
niemowląt, Pokarmy dietetyczne używane w żywieniu klinicznym, Suplementy diety dla osób ze specjalnymi wymaganiami dietetycznymi, Toniki [lecznicze], Jodyna, Preparaty
dietetyczne do użytku medycznego, Materiały do naprawy
zębów, 39 Usługi ratownictwa, Ratownictwo osób, Akcje ratunkowe, Usługi w zakresie prowadzenia akcji ratunkowych
i ratownictwa, Usługi pogotowia ratunkowego w zakresie
transportu chorych, Usługi transportu, Usługi transportu dla
personelu medycznego, Usługi związane z karetkami, Transport karetkami ratunkowymi wyposażonymi w infrastruk-
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turę wykorzystującą sieci telekomunikacyjne, w tym sieć
5G, Transport karetkami ratunkowymi, Transport pacjentów
karetką, Transport sanitarny i medyczny krajowy i międzynarodowy, Przewóz chorych, 41 Kursy szkoleniowe, Kursy
szkoleniowe związane z medycyną, Usługi w zakresie organizacji i prowadzenia kursów szkoleniowych, Prowadzenie
kursów instruktażowych, edukacyjnych i szkoleniowych dla
młodych ludzi i dorosłych, Usługi edukacji medycznej, Usługi
edukacyjne w zakresie pierwszej pomocy, Usługi szkoleniowe w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa, Usługi szkoleniowe
w zakresie udzielania pomocy medycznej, Usługi szkoleniowe z zakresu udzielania pierwszej pomocy, Organizowanie
seminariów i kongresów o tematyce medycznej, Organizowanie i prowadzenie kursów, konferencji, kongresów, seminariów, sympozjów, szkoleń i zjazdów w zakresie medycyny,
farmacji i ochrony zdrowia, Usługi edukacyjne i szkoleniowe odnoszące się do służby zdrowia, Publikowanie książek
i broszur z zakresu medycyny i ochrony zdrowia, 44 Usługi
medyczne, Usługi oceny medycznej, Usługi poradnictwa
medycznego, Usługi informacji medycznej, Usługi informacji medycznej świadczone za pośrednictwem Internetu,
Usługi informacyjne w zakresie opieki medycznej, Świadczenie usług w zakresie opieki zdrowotnej, Świadczenie usług
z zakresu opieki zdrowotnej w domach, Usługi w zakresie
lekarskich wizyt domowych, Świadczenie usług z zakresu
diagnostyki medycznej [testy i analizy] w domach, Usługi
medyczne w zakresie pielęgniarstwa, Usługi pielęgniarskiej
pomocy domowej, Usługi obrazowania medycznego, Usługi
ultrasonograficzne dla celów medycznych, Medyczne badania osób, Usługi diagnostyki medycznej [testy i analizy], Usługi w zakresie diagnostyki chirurgicznej, Analizy medyczne
do diagnostyki i leczenia ludzi, Usługi medyczne do celów
diagnostyki chorób ciała człowieka, Usługi paramedyczne,
Pomoc medyczna, Pomoc medyczna w nagłych wypadkach, Usługi pogotowia ratunkowego w zakresie udzielania
pomocy medycznej, Usługi pomocy medycznej świadczone
przez zespół pogotowia ratunkowego w przypadku nagłych
wezwań chorobowych i wypadkowych, Usługi pomocy medycznej świadczone przy wykorzystaniu karetek wyposażonych w infrastrukturę telemedyczną, Konsultacje medyczne,
Konsultacje dentystyczne, Konsultacje z dziedziny żywienia,
Ochrona zdrowia, Doradztwo związane ze stomatologią,
Doradztwo żywieniowe, Doradztwo dotyczące ochrony
zdrowia, Doradztwo psychologiczne, Opieka medyczna,
Opieka pielęgniarska, Ośrodki zdrowia, Prowadzenie placówek medycznych, Przeprowadzanie badań medycznych,
Badania przesiewowe, Badania przesiewowe w ramach wizyt domowych, Badania genetyczne do celów medycznych,
Badania w zakresie diagnozy stanu zdrowia, Badania w celu
oceny zagrożenia dla zdrowia, Badania medyczne w celach
diagnostycznych lub leczenia, Przeprowadzanie diagnozy
chorób, Przygotowywanie raportów dotyczących kwestii
medycznych, Świadczenie usług w zakresie prowadzenia
dokumentacji medycznej online, z wyjątkiem stomatologii,
Szpitale, Usługi prywatnych szpitali, Usługi lekarskie, Usługi
w zakresie leczenia medycznego, Usługi medyczne służące
zachowaniu, poprawianiu lub przywracaniu zdrowia, Usługi
dentystyczne, Usługi telemedyczne, Konsultacje medyczne
świadczone drogą elektroniczną w formie telefonicznej konsultacji oraz wideo konsultacji, Usługi medycyny mobilnej,
Usługi farmaceutyczne, Usługi doradztwa farmaceutycznego, Usługi transtelefonicznego monitorowania serca, Usługi
w zakresie medycyny sportowej, Usługi medyczne w zakresie oceny stanu zdrowia, Usługi badań krwi, Usługi w zakresie
badania moczu, Usługi promocji zdrowia i profilaktyki chorób, Zapewnienie zaplecza medycznego podczas imprez
sportowych i wydarzeń, Usługi analiz medycznych do celów
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diagnostycznych i leczniczych świadczone przez laboratoria
medyczne, Usługi medyczne w zakresie wydawania orzeczeń lekarskich na odległość [tele-reporting].
(210) 543123
(220) 2022 05 17
(731) CZESAK BARTŁOMIEJ, Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) DELIO
(510), (511) 29 Batony na bazie orzechów i nasion, Batoniki na bazie owoców i orzechów, Chipsy owocowe, Chipsy na bazie warzyw, Orzechy jadalne, Przetwory owocowe
[dżemy], Skórki owocowe, Wiórki kokosowe, Bakalie i mieszanki bakaliowe, Suszone owoce, Desery owocowe, Desery
jogurtowe, Przekąski na bazie sera, Ser owczy, Ser pleśniowy,
Orzechy łuskane, Orzechy prażone, Orzechy solone, Oliwa
z oliwek, Rodzynki, Suszone figi, Oliwki [przetworzone], Nasiona jadalne, Ser twarogowy, 30 Miód naturalny, Kawa, herbata, kakao i namiastki tych towarów, Wyroby cukiernicze,
ciasta, tarty i ciasteczka, Chałwa, Czekolada, Wyroby piekarnicze, Kasze spożywcze, Mąka, Pizza, Lód, lody spożywcze,
mrożone jogurty i sorbety, Gorąca czekolada, Batony sezamowe, Czekoladki, Batoniki muesli, Batony zbożowe i energetyczne, Batoniki, Cukierki, Muesli, Przekąski wytwarzane
z muesli, Desery z muesli, Płatki owsiane, Płatki kukurydziane,
Płatki śniadaniowe, Herbatniki.
543135
(220) 2022 05 18
SWPS UNIWERSYTET HUMANISTYCZNOSPOŁECZNY,
Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PLISHKA
(210)
(731)

(531) 03.07.21, 03.07.24, 27.05.01
(510), (511) 9 Aplikacje komputerowe do pobrania, Czytniki [sprzęt do przetwarzania danych], Interaktywne multimedialne programy komputerowe, Interaktywne oprogramowanie komputerowe, Kodowane programy, Nagrane
programy komputerowe, Oprogramowanie, Oprogramowanie do aplikacji i serwerów internetowych, Oprogramowanie do gier do użytku z komputerami, Oprogramowanie
do monitorowania, analizy, kontroli i prowadzenia operacji
w świecie fizycznym, Oprogramowanie do pobrania z Internetu, Oprogramowanie do pobrania, Oprogramowanie
do smartfonów, Oprogramowanie do tabletów, Oprogramowanie do telefonów komórkowych, Oprogramowanie
do telewizorów, Oprogramowanie do gier, Oprogramowanie
i aplikacje do urządzeń przenośnych, Oprogramowanie informatyczne do telefonów komórkowych, Oprogramowanie
interaktywne, Oprogramowanie komputerowe [programy],
Oprogramowanie komputerowe, Oprogramowanie komputerowe, nagrane, Oprogramowanie komputerowe do użytku
w podręcznych przenośnych elektronicznych urządzeniach
cyfrowych oraz innych użytkowych urządzeniach elektronicznych, Oprogramowanie komputerowe do pobrania
do stosowania jako portfel elektroniczny, Oprogramowanie
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komputerowe do pobrania z Internetu, Oprogramowanie
pośredniczące, Komputerowe oprogramowanie graficzne,
Oprogramowanie systemowe i do wspierania systemu oraz
oprogramowanie sprzętowe, Oprogramowanie telefonii
komputerowej, Oprogramowanie użytkowe, Platformy oprogramowania komputerowego, Platformy oprogramowania
komputerowe, nagrane lub do pobrania, Pobieralne oprogramowanie do uzyskiwania zdalnego dostępu do komputera i sterowania nim, Programy do przetwarzania danych,
Programy komputerowe, Programy komputerowe do przetwarzania danych, Programy komputerowe do użycia w telekomunikacji, Programy komputerowe przechowywane
w formie cyfrowej, Shareware [oprogramowanie komputerowe rozpowszechniane bez opłat na czas próbny], Wbudowane oprogramowanie, Wstępnie nagrane programy
komputerowe, Zintegrowane pakiety oprogramowania, Nośniki danych, Elektroniczne, magnetyczne i optyczne nośniki
danych, Sprzęt przetwarzający dane, Komputery, Urządzenia
do weryfikacji danych, Urządzenia do nagrywania, transmisji lub reprodukcji dźwięku lub obrazu, Oprogramowanie
do transmisji poufnych informacji, Aplikacja na urządzenia
mobilne IOS i Android, Urządzenia technologii informacyjnej i audiowizualne, Urządzenia technologii informacyjnej
i audiowizualne, multimedialne i fotograficzne, 36 Zarządzanie nieruchomością, Udzielanie informacji, konsultacje
i doradztwo w zakresie zarządzania nieruchomością, Usługi
w zakresie konsultacji i doradztwa finansowego, Usługi w zakresie spraw finansowych, 38 Wspomagane komputerowo
przesyłanie wiadomości i obrazów, Wynajem sprzętu telekomunikacyjnego, Zapewnianie dostępu do baz danych,
Transmisja plików cyfrowych, Dostarczanie i wynajem infrastruktury i sprzętu telekomunikacyjnego, Telekomunikacja,
Usługi sieci telekomunikacyjnych, Usługi telekomunikacyjne,
Usługi transmisji cyfrowej, Usługi transmisji komputerowej,
Usługi transmisji danych, Usługi transmisji audiowizualnej,
Usługi elektronicznej transmisji głosu, Usługi elektronicznej
transmisji danych, Przesyłanie informacji i wiadomości, Transmisja dźwięku i informacji poprzez cyfrowe i analogiczne
sieci przewodowe i bezprzewodowe, w tym on-line i off-line,
przez Internet, Usługi łączności telefonicznej poprzez terminale komputerowe, Udostępnianie publikacji poprzez sieć
internetową, Usługi przesyłania informacji, Usługi przesyłania
informacji tekstowej, obrazowej, dźwiękowej i skompilowanej w formie zapisu elektronicznego oraz udostępniania
łączności do przesyłania takiej informacji poprzez terminale
komputerowe, sieci światłowodów, urządzenia telekomunikacyjne oraz urządzenia satelitarne, Usługi udostępniania
połączenia ze światową siecią komputerową za pośrednictwem telekomunikacji, Usługi rozpowszechniania ogłoszeń
elektronicznych oraz informacji elektronicznych, Usługi w zakresie transmisji internetowych, Usługi przydzielania dostępu
i obsługi poczty elektronicznej i skrzynek mailowych, Usługi
udostępniania portali internetowych, Usługi prowadzenia
forum on-line, Usługi portali komunikacyjnych i informacyjnych, Usługi w zakresie dostępu do portalu z informacjami
finansowymi, bankowymi, gospodarczymi, giełdowymi, podatkowymi, prawnymi oraz z komentarzami i poradami dla
konsumentów i inwestorów, Usługi udostępniania platformy
internetowej używanej do wykonywania operacji finansowych i bankowych oraz prezentowania informacji, Usługi
przydzielania dostępu do baz danych dostępnych przez
Internet, Usługi udostępniania środków łączności umożliwiających obsługę klienta przez Internet, Usługi obsługi telekonferencji, Usługi przesyłania telekopii, Doradztwo w zakresie
wyżej wymienionych usług, Informacja o wyżej wymienionych usługach, w tym prezentowana w Internecie, 42 Aktualizowanie oprogramowania komputerowego, Audyt ener-

27

getyczny, Badania technologiczne, Badania w dziedzinie
sztucznej inteligencji, Doradztwo w zakresie oszczędności
energii, Miernictwo [pomiary], Monitoring systemów komputerowych przy użyciu dostępu zdalnego, Opracowywanie
platform komputerowych, Przechowywanie danych elektronicznych, Udzielanie informacji naukowej i doradztwa
w zakresie kompensacji emisji dwutlenku węgla, Wynajem
liczników do rejestrowania zużycia energii, Wynajem sprzętu
do przetwarzania danych, Testowanie, stwierdzanie autentyczności i kontrola jakości, Usługi naukowe i technologiczne, Usługi projektowania, Usługi w zakresie projektowania,
Usługi w zakresie technologii informacyjnych, Usługi w zakresie doradztwa oraz opracowania ekspertyz i raportów
naukowo-nadawczych w dziedzinie mediów, Aranżacja i leasing czasu dostępu do baz komputerowych, Przetwarzanie
informacji dźwiękowych na postać cyfrową dla transmisji,
gromadzenia i reprodukcji w sieciach cyfrowych, Użyczenie
stron internetowych do tworzenia serwisów informacyjnych
na rzecz osób trzecich, Tworzenie i prowadzenie stron internetowych na rzecz osób trzecich (patronaty), Usługi łączności
telefonicznej poprzez terminale komputerowe, Rozwój, programowanie i wdrażanie oprogramowania komputerowego,
Rozwój sprzętu komputerowego, Hosting, oprogramowanie
jako usługa oraz wypożyczanie oprogramowania komputerowego, Wypożyczanie sprzętu i urządzeń komputerowych,
Doradztwo, konsultacje i informacja w zakresie technologii
informacyjnych, Usługi w zakresie ochrony, bezpieczeństwa
i odzyskiwania systemów informatycznych, Usługi w zakresie kopiowania i konwersji danych, usługi kodowania danych,
Usługi naukowe i technologiczne.
(210)
(731)
(540)
(540)

543142
(220) 2022 05 18
BARAN RAFAŁ, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
PARADA WOLNOŚCI

(531) 26.13.25, 27.05.01, 26.11.22
(510), (511) 16 Plakaty reklamowe, Publikacje reklamowe,
Reklamy drukowane, Ulotki reklamowe, Afisze, plakaty, Albumy do zdjęć, Książki, Torby do noszenia z papieru lub tworzywa sztucznego, Torby na zakupy, Torby na prezenty, Torby
papierowe, Torby papierowe na zakupy, Czasopisma [periodyki], Drukowane książki, czasopisma, gazety i inne media
papierowe, Kalendarze, Nalepki, Znaczki, Pióra i długopisy,
Ołówki, Materiały piśmienne, Druki, Fotografie, 25 Odzież,
Obuwie, Nakrycia głowy, 41 Organizowanie festiwali, Organizowanie festynów w celach kulturalnych, Organizowanie
festynów w celach rozrywkowych, Organizowanie gal, Organizowanie i prowadzanie konferencji i seminariów, Organizowanie i prowadzenie zjazdów, Organizowanie i prowadzenie
konferencji, Organizowanie i prowadzenie kongresów, Organizowanie i prowadzenie seminariów, Organizowanie i prowadzenie warsztatów szkoleniowych, Organizowanie imprez
rozrywkowych i kulturalnych, Organizowanie koncertów,
Produkcja filmów, Produkcja radiowa, filmowa i telewizyjna,
Prezentacja filmów, Udostępnianie filmów nie do pobrania,
Udostępnianie filmów online nie do pobrania, Montaż lub
nagrywanie dźwięku i obrazu, Produkcja nagrań dźwiękowych, Produkcja nagrań dźwiękowych i muzycznych, Produkcja nagrań dźwiękowych i/lub wideo, Produkcja nagrań
dźwięku i obrazu na nośnikach dźwięku i obrazu, Udostępnianie treści audio online nie do pobrania, Publikowanie ksią-
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żek, Publikowanie tekstów, Publikowanie książek i czasopism
elektronicznych online, Publikowanie materiałów multimedialnych online, Udostępnianie publikacji online [nie do pobrania], Udostępnianie publikacji elektronicznych on-line
(nie do pobrania), Udostępnianie publikacji elektronicznych
z globalnej sieci komputerowej lub Internetu, nie do pobrania, Usługi rozrywki dźwiękowej, Usługi w zakresie rozrywki,
Usługi rozrywkowe dostarczane przez Internet, Usługi rozrywkowe w formie wideo, Usługi rozrywkowe w postaci filmów, Produkcja nagrań audiowizualnych, Produkcja nagrań
wideo, Produkcja nagrań muzycznych.
543155
(220) 2022 05 18
KAMIŃSKA BEATA, KAMIŃSKI ANDRZEJ A&B
SPÓŁKA CYWILNA, Cieszyn
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Wzorniki kolorów & Display A&B
(210)
(731)

(210)
(731)
(540)
(540)
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543171
(220) 2022 05 18
KUBERA DOMINIK, Osieczna
(znak słowno-graficzny)
Kubera RACING

(531) 27.05.01, 01.01.01, 01.01.02, 01.01.10, 29.01.13
(510), (511) 41 Edukacja sportowa.
(210)
(731)
(540)
(540)

543176
(220) 2022 05 18
KUBERA DOMINIK, Osieczna
(znak słowno-graficzny)
415 Kubera

(531) 27.05.01, 27.07.01, 29.01.13, 01.01.01, 01.01.02, 01.01.10
(510), (511) 41 Edukacja sportowa.

(531) 29.01.13, 26.01.03, 26.01.18, 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 16 Wzorniki kolorów w formie książek, kalendarzy, segregatorów, wachlarzyków oraz wydruków wielkoformatowych, Szablony, Palety kolorów, Karty z próbkami
kolorów, Materiały drukowane w postaci próbek kolorów,
20 Dekoracje wiszące [ozdoby], Dzieła sztuki z drewna,
wosku, gipsu lub tworzyw sztucznych, Etykiety z tworzyw
sztucznych, Klucze z tworzyw sztucznych, Kółka do kluczy,
niemetalowe, Podpórki pod książki, Posążki z drewna, wosku, gipsu lub tworzyw sztucznych, Pudełka drewniane lub
z tworzyw sztucznych, Tabliczki znamionowe, niemetalowe,
Wywieszki [tabliczki ogłoszeniowe] z drewna lub tworzyw
sztucznych, Wzorniki kolorów w formie: tablic, drewnianych
listew, standów wystawowych oraz palet wystawowych,
Standy wystawowe, Palety wystawowe, Tablice wystawowe,
40 Tworzenie wzorników kolorów, w szczególności w formie
książek, kalendarzy, segregatorów, wachlarzyków, wydruków
wielkoformatowych, tablic, drewnianych listew, standów wystawowych oraz palet wystawowych.
(210)
(731)
(540)
(540)

543169
(220) 2022 05 18
KUBERA DOMINIK, Osieczna
(znak słowno-graficzny)
K Kubera

(531) 01.01.01, 01.01.03, 01.01.10, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 41 Edukacja sportowa.

543184
(220) 2022 05 18
BAŁDYGA JÓZEF ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA
MIĘSNEGO JBB IMPORT-EKSPORT, Łyse
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) JBB Bałdyga KIEŁBASA PARÓWKOWA 100% Polski
Kapitał
(210)
(731)

(531)

25.01.15, 27.05.01, 27.07.01, 24.17.05, 25.05.02, 25.05.25,
26.11.03, 26.11.06, 26.11.08, 05.09.24, 08.05.03, 29.01.15
(510), (511) 5 Dietetyczna żywność do celów leczniczych,
Dodatki odżywcze do celów leczniczych, Tłuszcze zwierzęce do celów leczniczych lub farmaceutycznych, Pokarm dla
niemowląt, 29 Drób, Ekstrakty mięsne, Kiełbaski w cieście,
Kiełbasy, Pasty zawierające tłuszcz do kanapek, Produkty
gotowe na bazie mięsa, Tłuszcze jadalne, Wędliny, Produkty
gotowe na bazie wędlin, Wyroby gotowe na bazie drobiu,
35 Badania opinii publicznej, Badanie rynku, Doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, Ekspertyzy w działalności gospodarczej, Sondaże, Organizowanie
wystaw lub targów w celach handlowych lub reklamowych,
Pokazy towarów, Promocja sprzedaży stosowana dla osób

Nr ZT28/2022

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

trzecich, Zaopatrzenie osób trzecich stosowane jako zakupy i sprzedaż produktów dla innych przedsiębiorstw, Usługi
umożliwiające odbiorcom dogodny wybór i zakup towarów
w hurtowni, sklepach, przez Internet z: dietetyczną żywnością do celów leczniczych, dodatkami odżywczymi do celów
leczniczych lub farmaceutycznych, pokarmem dla niemowląt, towarami branży mięsnej: drób, ekstrakty mięsne, kiełbaski w cieście, kiełbasy, pasty zawierające tłuszcz do kanapek,
produkty gotowe na bazie mięsa, produkty gotowe na bazie
wędlin, przetwory z mięsa włączając wyroby z drobiu i królików, podroby mięsne i z krwi, produkty mięsopodobne,
produkty z branż: spożywczej, tłuszcze jadalne, wątroba, wędliny, wyroby gotowe na bazie drobiu.
(210) 543195
(220) 2022 05 19
(731) MICHAŁOWSKI PIOTR VOLAN, Kolonia Zawada
(540) (znak słowny)
(540) VOLAN
(510), (511) 25 Bandany na szyję, Berety, Chustki na głowę,
Czapki jako nakrycia głowy, Daszki jako nakrycia głowy, Kominy na szyję, Nauszniki jako element odzieży, Opaski na głowę, Rękawiczki, Skarpetki, Szale, Szaliki.
543203
(220) 2022 05 19
STANIEC MARTYNA NASTE - MARTYNA STANIEC,
Częstochowa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NASTE

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.11
(510), (511) 44 Gabinety pielęgnacji skóry, Usługi gabinetów odchudzania, Higiena i pielęgnacja urody, Higiena
i pielęgnacja urody dla ludzi, Medyczna pielęgnacja stóp,
Usługi doradcze związane z pielęgnacją skóry, Nakładanie
produktów kosmetycznych na ciało, Usługi zabiegów kosmetycznych na twarz i ciało, Zabiegi kosmetyczne na ciało,
twarz i włosy, Zabiegi depilacyjne, Zabiegi higieniczne dla
ludzi, Zabiegi kosmetyczne, Zabiegi kosmetyczne dla ciała,
Zabiegi kosmetyczne dla twarzy, Zabiegi pielęgnacji urody, Zabiegi terapeutyczne dla ciała, Zabiegi terapeutyczne
dla twarzy, Usługi solariów i salonów oferujących zabiegi
brązujące, Usługi pielęgnacji paznokci rąk, Usługi pielęgnacji paznokci, Usługi salonów pielęgnacji paznokci, Salony
piękności, Świadczenie usług przez salony piękności, Udzielanie informacji związanych z usługami salonów piękności,
Usługi salonów piękności, Wypożyczanie maszyn i urządzeń
do użytku w salonach piękności lub męskich zakładach fryzjerskich, Higiena i pielęgnacja urody istot ludzkich, Usługi
w zakresie higieny i pielęgnacji urody ludzi, Usługi w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi, Laserowe usuwanie tatuaży,
Wynajem sprzętu do higieny i pielęgnacji urody u ludzi, Wynajem sprzętu do pielęgnacji skóry, Analiza kosmetyczna,
Depilacja woskiem, Doradztwo dotyczące urody, Doradztwo
świadczone za pośrednictwem Internetu w dziedzinie pielęgnacji ciała i urody, Doradztwo w dziedzinie pielęgnacji ciała
i urody, Doradztwo w zakresie urody, Elektroliza do celów
kosmetycznych, Elektroliza kosmetyczna, Elektroliza kosmetyczna w celu usuwania owłosienia, Konsultacje dotyczące
kosmetyków, Kosmetyczne usuwanie laserem zbędnych
włosów, Kosmetyczne usuwanie żylaków za pomocą lasera,
Kosmetyczny zabieg laserowy skóry, Kosmetyczny zabieg
laserowy na wzrost włosów, Laserowy zabieg kosmetyczny
pajączków, Leczenie kosmetyczne grzyba palców nóg, Ma-
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nicure, Manicure (Usługi -), Nakładanie produktów kosmetycznych na twarz, Ozdabianie ciała, Pielęgnacja stóp, Pielęgnacja urody, Pielęgnacja urody dla ludzi, Solaria, Udzielanie
informacji o urodzie, Usługi doradcze dotyczące kosmetyków, Usługi doradcze dotyczące pielęgnacji urody, Usługi
doradcze dotyczące urody, Usługi farbowania rzęs, Usługi
koloryzacji rzęs, Usługi koloryzacji brwi, Usługi konsultacyjne dotyczące pielęgnacji urody, Usługi kosmetyczne, Usługi kosmetyczne w zakresie wykonywania makijażu, Usługi
kosmetycznej pielęgnacji ciała, Usługi kształtowania brwi,
Usługi laserowego usuwania owłosienia, Usługi lecznicze dotyczące usuwania cellulitu, Usługi lecznicze w zakresie usuwania tkanki tłuszczowej, Usługi manicure i pedicure, Usługi
manicure świadczone podczas wizyt domowych, Usługi
opalania natryskowego, Usługi opalania natryskowego dla
ciała ludzkiego, Usługi opalania skóry dla ludzi w celach kosmetycznych, Usługi pedicure, Usługi pielęgnacji stóp, Usługi
pielęgnacji urody, Usługi pielęgnacji urody, w szczególności
w zakresie rzęs, Usługi podkręcania rzęs, Usługi przedłużania rzęs, Usługi salonów oferujących opalanie natryskowe,
Usługi salonu opalania natryskowego, Usługi sztucznego
opalania, Usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody, Usługi
w zakresie laserowego odmładzania skóry, Usługi w zakresie
makijażu permanentnego, Usługi w zakresie makijażu, Usługi
w zakresie naciągania skóry za pomocą lasera, Usługi w zakresie pielęgnacji twarzy, Usługi w zakresie pielęgnacji skóry,
Usługi w zakresie porad kosmetycznych, Usługi w zakresie
zabiegów upiększających, Usługi zabiegów na cellulitis, Usługi zabiegów na cellulit, Usługi zabiegów pielęgnacji twarzy,
Usuwanie cellulitu z ciała, Wstrzykiwalne kuracje wypełniaczami do celów kosmetycznych, Zdrowotne usługi odnowy
biologicznej w zakresie zdrowia i dobrego samopoczucia
ciała i ducha.
543213
(220) 2022 05 19
MICRO MOBILITY E-SPORTS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Stalowa Wola
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PERUN
(210)
(731)

(531) 01.15.03, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.13, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 9 Kaski do jazdy na deskorolce, Obuwie ochronne, Ochronne kaski sportowe, Ochronne nakrycia głowy,
Ochronne maski na twarz do kasków ochronnych, Rękawice do ochrony przed wypadkami, Odzież ochronna chroniąca przed urazami, Odzież ochronna o dużej widoczności, Ochraniacze twarzy do ochrony przed wypadkami
lub urazami, Okulary ochronne, 12 Deskorolki elektryczne,
28 Deskorolki, Torby na deskorolki, Kółka do deskorolek,
Podwozia do deskorolek, Sportowe nakolanniki do jazdy
na deskorolce, Sportowe nałokietniki do jazdy na deskorolce,
Sportowe ochraniacze na nadgarstki do jazdy na deskorolce, Ochraniacze na łokcie do użytku w jeździe na deskorolce,
Ochraniacze na kolana do użycia podczas jazdy na deskorolce [artykuły sportowe], Sportowe ochraniacze na ręce do jazdy na deskorolce.
543222
(220) 2022 05 19
GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY
SPÓŁKA AKCYJNA, Puławy
(540) (znak graficzny)

(210)
(731)
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(540)

(531) 05.03.13, 05.03.15, 29.01.12
(510), (511) 1 Nawozy, w tym nawozy mineralne nawozy
azotowe, 35 Sprzedaż produktów nawozowych, preparatów, środków chemicznych i agrochemicznych powiązanych
z rolnictwem, Publikowanie tekstów reklamowych, sponsorowanych, promocyjnych, handlowych, przygotowywanie
reklam w tym papierowych, radiowych, telewizyjnych, Prezentowanie produktów w mediach, za pośrednictwem sieci
komputerowych, internetowych, online, Rozpowszechnianie
materiałów reklamowych, promocyjnych, Promocja sprzedaży produktów nawozów, preparatów, środków chemicznych
i agrochemicznych powiązanych z rolnictwem w celach handlowych, organizacja wystaw, targów w celach handlowych
lub reklamowych, komunikacja marketingowa z wykorzystaniem mediów społecznościowych, 44 Usługi doradcze
z dziedziny rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa.
(210)
(731)
(540)
(540)

543267
(220) 2022 05 21
KUMOROWSKI KONRAD, Kielce
(znak słowno-graficzny)
AWARE AWAKE

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 Kosmetyki, Kosmetyki do makijażu, Kremy
i balsamy kosmetyczne, Maseczki do twarzy i ciała, Mgiełki do ciała, Olejki do ciała i twarzy, Serum pielęgnacyjne,
Szminki do ust, Błyszczyki do ust, Eyelinery, Fluid do makijażu, Korektory [kosmetyki], Kosmetyczne pudry do twarzy,
Kosmetyki w postaci różu, Podkłady do makijażu, Kredki
do makijażu, Preparaty do pielęgnacji włosów, Preparaty
do pielęgnacji skóry, Preparaty do kąpieli, 9 Odblaskowe
kamizelki ochronne, Kamizelki ratunkowe, Kamizelki kuloodporne, Kamizelki odporne na kłucie, Magnesy, Magnesy
dekoracyjne na lodówki, Etui na smartfony, Etui do tabletów,
21 Przybory do użytku domowego do czyszczenia, szczotki
i materiały do wytwarzania szczotek, Filiżanki i kubki, Kubki
ceramiczne, Kubki do kawy, Ceramika do użytku kuchennego, Naczynia [artykuły gospodarstwa domowego], Naczynia
ceramiczne, Naczynia do gotowania do stosowania w kuchenkach mikrofalowych, Naczynia do gotowania, Naczynia
do napojów, Łyżki do lodów [naczynia barowe], Maty pod
naczynia przy serwowaniu herbaty, Naczynia do zapiekania,
Naczynia do serwowania potraw, Naczynia do pieczenia wykonane ze szkła, Naczynia do pieczenia wykonane z ceramiki, Naczynia do pieczenia [brytfanny], Naczynia do pieczenia,
Naczynia kuchenne ceramiczne, Naczynia na pokarm dla
zwierząt domowych, Naczynia obiadowe z porcelany, Naczynia na napoje, Naczynia na przystawki i dodatki do potraw, Naczynia szklane do konserwowania żywności, Naczy-
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nia szklane do napojów, Naczynia żaroodporne, Naczynia
żaroodporne [do piekarnika], Naczynia żaroodporne możliwe do serwowania z piekarnika na stół, Naczynia ze szkła,
Podstawki pod gorące naczynia do podawania z piekarnika
na stół, Szklaneczki [naczynia do picia], Szklane naczynia żaroodporne, Patelnie, 25 Odzież, Odzież codzienna, Odzież
rekreacyjna, Odzież sportowa, Odzież wieczorowa, Odzież
do spania, Odzież wierzchnia, Bezrękawniki, Bielizna, Bielizna
dla kobiet, Bielizna dla mężczyzn, Bokserki, Bokserki damskie
[bielizna], Slipy męskie, figi damskie, Majtki, Bielizna nocna,
Bikini, Biustonosze, Staniki sportowe, Swetry, Golfy [odzież],
Polary, Półgolfy, Narzutki na ramiona, Bluzy z kapturem,
Bluzy sportowe, Bluzy dresowe, Bluzy polarowe, Kurtki,
Płaszcze, Chusty [odzież], Szale, Rękawiczki, Bluzki, T-shirty
z krótkim rękawem, Body [odzież], Kamizelki, Kombinezony,
Kostiumy kąpielowe, Kąpielówki, Koszule, Piżamy, Szlafroki,
Legginsy, Spodnie, Skarpetki, Sukienki damskie, Obuwie,
Nakrycia głowy.
(210)
(731)
(540)
(540)

543276
(220) 2022 05 20
EPROSUMENT SPÓŁKA AKCYJNA, Włocławek
(znak słowno-graficzny)
eproev charge & go

(531)

29.01.15, 27.05.05, 27.05.10, 26.04.01, 26.04.09, 26.01.01,
01.15.23
(510), (511) 9 Baterie elektryczne do pojazdów, instalacje
elektryczne. ładowarki do baterii, panele słoneczne do wytwarzania energii elektrycznej, stacje ładowania dla pojazdów elektrycznych, 12 Pojazdy elektryczne, samochody
elektryczne.
543293
(220) 2022 05 20
CEDC INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Oborniki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) STREFA WIN-WIN
(210)
(731)

(531) 19.07.02, 27.05.01
(510), (511) 33 Napoje alkoholowe, z wyjątkiem piwa.
543295
(220) 2022 05 20
RONSON DEVELOPMENT MANAGEMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LivinGO
(210)
(731)

(531) 27.05.05, 27.05.17, 29.01.12
(510), (511) 35 Zarządzanie hotelami, 36 Organizowanie wynajmu nieruchomości, Wynajem mieszkań.
(210) 543298
(220) 2022 05 23
(731) OYRZANOWSKA DOROTA, Mysiadło
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) BE BEAUTY MISSION

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 41 Publikowanie, sprawozdawczość i pisanie
tekstów.
543309
(220) 2022 05 23
WYDAWNICTWO M SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ETHIOPIAN CROSS
(210)
(731)

(531) 24.13.25, 01.01.01, 26.04.01, 26.01.01, 27.05.01, 29.01.02
(510), (511) 30 Kawa, Kawa bezkofeinowa, Kawa rozpuszczalna, Czekoladowa kawa, Kawa słodowa, Kawa aromatyzowana, Kawa nienaturalna, Kawa niepalona, Kawa liofilizowana, Kawa mielona, Kawa w postaci całych ziaren, Kawa
[palona, w proszku, granulowana lub w napojach], Napoje
kawowe, Mieszanki kawowe, Esencje kawowe, Aromaty kawowe, Napoje kawowe z mlekiem, Wyciągi kawowe do stosowania jako substytuty kawy, Czekolada, Czekoladki, Gorąca
czekolada, Czekolada mleczna, Nadziewana czekolada, Trufle
czekoladowe, Kremy czekoladowe, Batony czekoladowe, Słodycze czekoladowe, Czekolada bezmleczna, Ciasta czekoladowe, Herbatniki czekoladowe, Czekoladki z likierem, Czekoladki z nadzieniem, Krówki czekoladowe, Czekolada mleczna
w tabliczkach, Produkty na bazie czekolady, Brownie [ciastka czekoladowe], Napoje czekoladowe z mlekiem, Batoniki
z polewą czekoladową, Batoniki z nadzieniem czekoladowym, Pasty z czekolady i orzechów do smarowania kanapek,
Krówka (cukierek), Cukierki, Cukierki czekoladowe, Słodycze
bez cukru, Słodycze [cukierki], Herbata, Herbata rozpuszczalna, Herbata rooibos, Herbata zielona, Herbata czarna [herbata angielska], Herbata jaśminowa, Herbata imbirowa, Herbata
miętowa, Herbata w torebkach, Zielona herbata w proszku,
Czarna herbata w proszku, Herbata z dzikiej róży, Herbata
do zaparzania, Herbata owocowa [inna niż do celów medycznych], Kakao, Wyroby z kakao, Kakao w proszku, Kakao
do sporządzania napojów, Napoje kakaowe z mlekiem, Batoniki cukiernicze, Wyroby cukiernicze z czekolady, Wyroby
cukiernicze w polewie czekoladowej.
(210) 543310
(220) 2022 05 23
(731) LIMITED LIABILITY COMPANY KBYTE1024, Kijów, UA
(540) (znak słowny)
(540) MONOBANK
(510), (511) 9 Oprogramowanie użytkowe do telefonów
komórkowych, Oprogramowanie informatyczne do telefonów komórkowych, Aplikacje do pobrania na smartfony,
Oprogramowanie dla bankowości, Oprogramowanie umoż-
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liwiające bezpieczne przeprowadzanie transakcji kartami
kredytowymi, Oprogramowanie komputerowe do komunikacji, umożliwiające klientom dostęp do informacji na temat rachunków bankowych i przeprowadzanie operacji
bankowych, Oprogramowanie do operacyjnego zarządzania przenośnymi kartami magnetycznymi i elektronicznymi,
Oprogramowanie do uzyskiwania dostępu, przeglądania rachunków bieżących, kart kredytowych i rachunków oszczędnościowych, opłacania rachunków i przelewów pieniężnych
oraz do zarządzania nimi, Karty kodowane, Karty kredytowe,
Kodowane karty magnetyczne, Kodowane karty płatnicze,
Kodowane karty bankowe, Zakodowane karty obciążeniowe, Karty inteligentne [karty z układem scalonym], 35 Usługi
reklamowe, marketingowe i promocyjne, Usługi programów
lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych, Administrowanie programami lojalności konsumenta, Promowanie
sprzedaży za pośrednictwem programów lojalnościowych
dla klientów, Organizowanie programów lojalnościowych
do celów handlowych, promocyjnych lub reklamowych,
36 Usługi finansowe, monetarne i bankowe, Usługi płatności
finansowych, Usługi finansowe związane z kartami bankowymi, Usługi finansowe związane z podejmowaniem i deponowaniem gotówki, Usługi transakcji finansowych online, Transakcje finansowe i monetarne, Elektroniczny transfer środków
pieniężnych za pośrednictwem telekomunikacji, Usługi w zakresie rachunków bieżących, Usługi finansowe świadczone
przy użyciu kart, Usługi finansowe związane z kartami kredytowymi, Pożyczki ratalne, Pożyczki [finansowanie], Udzielanie
pożyczek indywidualnych, Usługi kredytowe, Usługi związane z kartami płatniczymi, Usługi depozytów sejfowych,
Usługi depozytów pieniężnych, 42 Projektowanie systemów
informatycznych związanych z finansami, Projektowanie
i opracowywanie baz danych, Hosting komputerowych baz
danych, Projektowanie i opracowywanie oprogramowania
komputerowego, Projektowanie i rozwój sprzętu komputerowego, Zapewnianie tymczasowego dostępu do niepobieralnego oprogramowania na potrzeby bankowości.
(210) 543311
(220) 2022 05 23
(731) LIMITED LIABILITY COMPANY KBYTE1024, Kijów, UA
(540) (znak słowny)
(540) MONO
(510), (511) 9 Oprogramowanie użytkowe do telefonów
komórkowych, Oprogramowanie informatyczne do telefonów komórkowych, Aplikacje do pobrania na smartfony,
Oprogramowanie dla bankowości, Oprogramowanie umożliwiające bezpieczne przeprowadzanie transakcji kartami
kredytowymi, Oprogramowanie komputerowe do komunikacji, umożliwiające klientom dostęp do informacji na temat rachunków bankowych i przeprowadzanie operacji
bankowych, Oprogramowanie do operacyjnego zarządzania przenośnymi kartami magnetycznymi i elektronicznymi,
Oprogramowanie do uzyskiwania dostępu, przeglądania rachunków bieżących, kart kredytowych i rachunków oszczędnościowych, opłacania rachunków i przelewów pieniężnych
oraz do zarządzania nimi, Karty kodowane, Karty kredytowe,
Kodowane karty magnetyczne, Kodowane karty płatnicze,
Kodowane karty bankowe, Zakodowane karty obciążeniowe, Karty inteligentne [karty z układem scalonym], 35 Usługi
reklamowe, marketingowe i promocyjne, Usługi programów
lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych, Administrowanie programami lojalności konsumenta, Promowanie
sprzedaży za pośrednictwem programów lojalnościowych
dla klientów, Organizowanie programów lojalnościowych
do celów handlowych, promocyjnych lub reklamowych,
36 Usługi finansowe, monetarne i bankowe, Usługi płatności
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finansowych, Usługi finansowe związane z kartami bankowymi, Usługi finansowe związane z podejmowaniem i deponowaniem gotówki, Usługi transakcji finansowych online, Transakcje finansowe i monetarne, Elektroniczny transfer środków
pieniężnych za pośrednictwem telekomunikacji, Usługi w zakresie rachunków bieżących, Usługi finansowe świadczone
przy użyciu kart, Usługi finansowe związane z kartami kredytowymi, Pożyczki ratalne, Pożyczki [finansowanie], Udzielanie
pożyczek indywidualnych, Usługi kredytowe, Usługi związane z kartami płatniczymi, Usługi depozytów sejfowych,
Usługi depozytów pieniężnych, 42 Projektowanie systemów
informatycznych związanych z finansami, Projektowanie
i opracowywanie baz danych, Hosting komputerowych baz
danych, Projektowanie i opracowywanie oprogramowania
komputerowego, Projektowanie i rozwój sprzętu komputerowego, Zapewnianie tymczasowego dostępu do niepobieralnego oprogramowania na potrzeby bankowości.
(210)
(731)
(540)
(540)

543317
(220) 2022 05 24
FUNDACJA HISTORIA I KULTURA, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
MIĘDZYNARODOWE TARGI KSIĄŻKI W WARSZAWIE

(531) 29.01.14, 26.04.02, 26.04.09, 27.05.05, 27.05.17
(510), (511) 35 Organizowanie targów, wystaw, plenerów
czytelniczych w celach handlowych i reklamowych, Pozyskiwanie i systematyzacja danych komputerowych baz danych,
36 Sponsorowanie finansowe, Ustanawianie stypendiów
i nagród, Zbiórki funduszy na cele związane z popularyzacją
czytelnictwa i literatury, Udzielanie dotacji na rzecz inicjatyw
podejmowanych w celach upowszechniania i rozwoju czytelnictwa oraz rozwoju kultury i sztuki, 38 Rozpowszechnianie obrazu i dźwięku za pośrednictwem Internetu, sieci teleinformatycznych, przekazu satelitarnego, Udostępnianie forów internetowych on-line mających na celu popularyzację
literatury, 41 Organizacja wystaw, konferencji, sympozjów,
szkoleń, seminariów, plenerów czytelniczych, spotkań autorskich, zjazdów, festiwali dotyczących popularyzacji literatury,
wiedzy historycznej i wojskowej, Organizacja konkursów literackich, Podejmowanie działań o charakterze edukacyjnym,
Udostępnianie on-line publikacji, książek, czasopism, podręczników, Publikowanie książek, Wypożyczanie książek.
(210)
(731)
(540)
(540)

543318
(220) 2022 05 24
FUNDACJA HISTORIA I KULTURA, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
INTERNATIONAL BOOK FAIR IN WARSAW

(531) 26.04.02, 26.04.09, 27.05.05, 27.05.17, 29.01.14
(510), (511) 35 Organizowanie targów, wystaw, plenerów
czytelniczych w celach handlowych i reklamowych, Pozyskiwanie i systematyzacja danych komputerowych baz danych,
36 Sponsorowanie finansowe, Ustanawianie stypendiów
i nagród, Zbiórki funduszy na cele związane z popularyzacją
czytelnictwa i literatury, Udzielanie dotacji na rzecz inicjatyw
podejmowanych w celach upowszechniania i rozwoju czy-
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telnictwa oraz rozwoju kultury i sztuki, 38 Rozpowszechnianie obrazu i dźwięku za pośrednictwem Internetu, sieci teleinformatycznych, przekazu satelitarnego, Udostępnianie forów internetowych on-line mających na celu popularyzacje
literatury, 41 Organizacja wystaw, konferencji, sympozjów,
szkoleń, seminariów, plenerów czytelniczych, spotkań autorskich, zjazdów, festiwali dotyczących popularyzacji literatury,
wiedzy historycznej i wojskowej, Organizacja konkursów literackich, Podejmowanie działań o charakterze edukacyjnym:
Udostępnianie on-line publikacji, książek, czasopism, podręczników, Publikowanie książek, Wypożyczanie książek.
543325
(220) 2022 05 24
GEOCOVER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) (znak słowny)
(540) GREENCOVER
(510), (511) 40 Recykling, Recykling tworzyw sztucznych,
Usługi recyklingowe, Recykling odpadów i śmieci, Sortowanie odpadów i materiałów nadających się do recyklingu [przetwarzanie], Doradztwo związane z recyklingiem
odpadów i śmieci, Niszczenie odpadów i śmieci, Obróbka
chemiczna produktów odpadowych, Obróbka materiałów
odpadowych, Obróbka materiałów uzyskanych z odpadów
[odzyskiwanie surowców wtórnych].
(210)
(731)

543326
(220) 2022 05 20
CARO LED TECHNOLOGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pomiechówek
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CARO LED TECHNOLOGY
(210)
(731)

(531) 29.01.15, 27.05.01, 27.05.10, 27.05.24
(510), (511) 35 Usługi handlu detalicznego w związku z akcesoriami samochodowymi, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z oświetleniem, Usługi sprzedaży detalicznej
w zakresie części samochodowych.
543330
(220) 2022 05 23
VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LeasinGo ELASTYCZNIE DLA BIZNESU

(210)
(731)

(531) 18.01.09, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 12 Pojazdy, Pojazdy lądowe, powietrzne i wodne, 35 Reklama, Usługi doradcze w zarządzaniu działalnością
gospodarczą, Pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, Usługi przetwarzania danych [czynności biurowe],
Analizy kosztów i statystyki odnośnie pojazdów, 36 Analizy
finansowe, Doradztwo w sprawach finansowych, Doradztwo w sprawach ubezpieczeniowych, Leasing finansowy,
Pośrednictwo ubezpieczeniowe, Pożyczki [finansowanie],
Pożyczki ratalne, Udostępnianie informacji finansowych

Nr ZT28/2022

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

za pośrednictwem strony internetowej, Udostępnianie informacji o ubezpieczeniach, Udzielanie informacji finansowych,
Usługi badań dotyczących finansów, Usługi finansowania,
Usługi ubezpieczeniowe, Wycena finansowa [ubezpieczenia,
bankowość, nieruchomości], Zarządzanie finansami.
543335
(220) 2022 05 23
VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LeasinGo ELASTYCZNIE DLA BIZNESU

(210)
(731)
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przystosowane do celów medycznych, substancje dietetyczne do celów leczniczych, dodatki odżywcze do celów
leczniczych, preparaty kosmetyczne do celów medycznych,
preparaty witaminowe wspomagające leczenie, preparaty
odżywcze wspomagające leczenie, środki odżywcze wspomagające leczenie, witaminy same lub w połączeniach
wspomagające leczenie, preparaty chemiczne do celów
farmaceutycznych, preparaty farmaceutyczne, leki, korzenie
lekarskie, środki medyczne i farmaceutyczne pochodzenia
roślinnego, preparaty biologiczne do celów medycznych,
Leki antywirusowe.
(210) 543375
(220) 2022 05 25
(731) FEMION TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) Femion Technology
(510), (511) 36 Usługi finansowe, monetarne i bankowe.

(531) 18.01.09, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 12 Pojazdy, Pojazdy lądowe, powietrzne i wodne, 35 Reklama, Usługi doradcze w zarządzaniu działalnością
gospodarczą, Pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, Usługi przetwarzania danych [czynności biurowe],
Analizy kosztów i statystyki odnośnie pojazdów, 36 Analizy
finansowe, Doradztwo w sprawach finansowych, Doradztwo w sprawach ubezpieczeniowych, Leasing finansowy,
Pośrednictwo ubezpieczeniowe, Pożyczki [finansowanie],
Pożyczki ratalne, Udostępnianie informacji finansowych
za pośrednictwem strony internetowej, Udostępnianie informacji o ubezpieczeniach, Udzielanie informacji finansowych,
Usługi badań dotyczących finansów, Usługi finansowania,
Usługi ubezpieczeniowe, Wycena finansowa [ubezpieczenia,
bankowość, nieruchomości], Zarządzanie finansami.
543345
(220) 2022 05 24
FORTIS PHARMACEUTICALS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice
(540) (znak słowny)
(540) DEVIR
(510), (511) 5 Suplementy diety, suplementy diety w formie
tabletek, substancji płynnych, substancji wziewnych, maści, żeli, Środki zmniejszające apetyt, dietetyczna żywność
przystosowana do celów medycznych, dietetyczne napoje
przystosowane do celów medycznych, substancje dietetyczne do celów leczniczych, dodatki odżywcze do celów
leczniczych, preparaty kosmetyczne do celów medycznych,
preparaty witaminowe wspomagające leczenie, preparaty
odżywcze wspomagające leczenie, środki odżywcze wspomagające leczenie, witaminy same lub w połączeniach
wspomagające leczenie, preparaty chemiczne do celów
farmaceutycznych, preparaty farmaceutyczne, leki, korzenie
lekarskie, środki medyczne i farmaceutyczne pochodzenia
roślinnego, preparaty biologiczne do celów medycznych,
Leki antywirusowe, Preparaty farmaceutyczne.
(210)
(731)

543348
(220) 2022 05 24
FORTIS PHARMACEUTICALS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice
(540) (znak słowny)
(540) Gastroprazol
(510), (511) 5 Suplementy diety, suplementy diety w formie
tabletek, substancji płynnych, substancji wziewnych, maści, żeli, Środki zmniejszające apetyt, dietetyczna żywność
przystosowana do celów medycznych, dietetyczne napoje
(210)
(731)

543379
(220) 2022 05 25
BROWAR TORUŃSKI TORUŃ SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Browar Toruński Toruń
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 27.05.10, 29.01.13
(510), (511) 32 Piwo, Piwo bezalkoholowe, Piwo bezglutenowe, Piwo i piwo bezalkoholowe, Piwo i produkty piwowarskie, Piwo jasne typu ale, Piwo o smaku kawy, Piwo pełne
jasne, Piwo pszeniczne, Czarne piwo [piwo ze słodu palonego], Barley Wine [piwo].
543484
(220) 2022 05 27
ALTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VH

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 27.05.17, 27.05.19
(510), (511) 18 Aktówki, Dyplomatki, Walizki, Torby turystyczne, Torby podróżne, Torby sportowe, Torby plażowe,
Torby na ubrania, Torebki, Teczki, Plecaki, Portfele, Portmonetki, Parasole, Płócienne torby na zakupy, Podróżne torby
na ubranie, Tekstylne torby na zakupy, Torby, 25 Obuwie,
Odzież, Nakrycia głowy.
(210) 543488
(220) 2022 05 27
(731) RESTAURACJA CLEOPATRA BACHAR AZIZ, Lublin
(540) (znak słowny)
(540) KEBAB STATION
(510), (511) 35 Zarządzanie w działalności gospodarczej,
administrowanie przedsiębiorstwami, organizowanie przedsiębiorstw, tworzenie sieci franchisingowych i zarządzanie
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takimi sieciami, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, działalność reklamowa,
pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwami, organizowanie
wystaw i pokazów handlowych, badanie rynku i analizy
kosztów, 43 Usługi w zakresie działalności gastronomicznej,
usługi w zakresie prowadzenia restauracji, barów i innych
zakładów gastronomicznych oferujących przygotowaną
do konsumpcji żywność i napoje, przygotowywanie i sprzedaż, żywności „na wynos”, usługi gastronomiczne, catering,
usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, usługi z zakresu zaopatrywania w żywność na zamówienie, także za pomocą
sieci komputerowej w systemie on-line, prowadzenie punktu małej gastronomii, prowadzenie punktu małej gastronomii specjalizującej się w przygotowaniu kebabu, usługi
z zakresu tymczasowego zakwaterowania, wynajmowanie
sal, zarządzanie restauracjami, pozyskiwanie informacji o restauracjach, usługi doradcze w zakresie restauratorstwa.
543492
(220) 2022 05 27
MORISSON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ostrów Wielkopolski
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) poduchowo.pl

(210)
(731)

(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.13, 26.13.01
(510), (511) 20 Poduszki, Fotele sako, Pufy typu sako, Meble
ogrodowe, 24 Materiały na poszewki na poduszki, Pokrowce
na poduszki, Poszewki na poduszki [poszwy na poduszki],
Pokrowce na fotele sako, Tekstylia, Tekstylia do wyposażenia domu, Tekstylia wykorzystywane w gospodarstwie domowym, Tekstylia odporne na wodę, ale przepuszczające
wilgoć, Narzuty ochronne na meble ogrodowe, Kocyki dziecięce, Pokrowce i narzuty na meble, Wyroby tekstylne wykorzystywane w gospodarstwie domowym, Tkaniny, 35 Usługi
sprzedaży hurtowej i detalicznej, w tym także świadczone
online w zakresie tekstyliów, poduszek, wyrobów tekstylnych do użytku zewnętrznego oraz wewnętrznego, tekstyliów dziecięcych, puf typu sako, mebli ogrodowych oraz tkanin, Usługi świadczone przez franczyzodawcę, mianowicie
pomoc w prowadzeniu przedsiębiorstw przemysłowych lub
handlowych lub w zarządzaniu nimi.
543498
(220) 2022 05 27
VAYA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Józefin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Vaya medical
(210)
(731)

Nr ZT28/2022

(531) 27.05.01, 29.01.11, 02.09.01, 02.01.23
(510), (511) 10 Aparaty i instrumenty medyczne i weterynaryjne, Meble i pościel do celów medycznych, sprzęt do przenoszenia pacjentów, Odzież, nakrycia głowy i obuwie dla
personelu medycznego i pacjentów, Odzież, nakrycia głowy
i obuwie, aparaty i podpory do celów medycznych, Protezy i sztuczne implanty, Urządzenia i przyrządy do fizjoterapii, Urządzenia ułatwiające przemieszczanie się, Aparaty
do ochrony słuchu, Aparaty ortopedyczne, Artykuły ortopedyczne, Bandaże ortopedyczne, Implanty ortopedyczne,
Instrumenty ortopedyczne, 35 Sprzedaż za pośrednictwem
radia, telewizji, sieci Internet oraz sklepów detalicznych i hurtowych aparatów i instrumentów medycznych i weterynaryjnych, mebli i pościeli do celów medycznych, sprzętu do przenoszenia pacjentów, odzieży do celów medycznych, nakryć
głowy do celów medycznych, obuwia do celów medycznych, aparatów i podpór medycznych, protez i sztucznych
implantów, urządzeń i przyrządów do fizjoterapii, urządzeń
ułatwiających przemieszczanie się, aparatów do ochrony słuchu, aparatów ortopedycznych, artykułów ortopedycznych,
bandaży ortopedycznych, implantów ortopedycznych, instrumentów ortopedycznych, środków toaletowych, preparatów do mycia i pielęgnacji jamy ustnej, środków perfumeryjnych i zapachowych, olejków esencjonalnych i ekstraktów
aromatycznych, preparatów i artykułów dentystycznych
oraz leczniczych środków do czyszczenia zębów, preparatów i artykułów higienicznych, suplementów diety i preparatów dietetycznych, produktów opatrunkowych, elastycznych opasek mocujących, termometrów, majtek chłonnych,
produktów na nietrzymanie moczu, rękawiczek nitrylowych,
winylowych i lateksowych, kremów i preparatów, maści i żeli,
środków ochrony osobistej, akcesoriów medycznych, skarpetek zdrowotnych, kompresów żelowych, wkładek do butów, tarek do usuwania zrogowaceń, prezerwatyw, masek
ochronnych, Reklamy radiowe i telewizyjne, Reklamy za pośrednictwem mediów elektronicznych, zwłaszcza Internetu,
Usługi reklamowe i marketingowe świadczone za pośrednictwem mediów społecznościowych, Dystrybucja materiałów
reklamowych (próbek, druków, prospektów, broszur), Analizy rynkowe, Zarządzanie w zakresie zamówień handlowych,
Handlowe informacje i porady udzielane konsumentom,
Usługi reklamowe i marketingowe świadczone za pośrednictwem bloga, Usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych.
543499
(220) 2022 05 27
POSFOTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Wołomin
(540) (znak słowny)
(540) rikord widjo
(510), (511) 16 Naklejki, Naklejki [kalkomanie], Nalepki, naklejki [materiały piśmienne], Reprodukcje graficzne, Ryciny
[grafika], Reprezentacje graficzne [rysunki, obrazy], Afisze,
Plakaty, Materiały drukowane, Pióra i długopisy, Kalendarze,
Zeszyty, 18 Plecaki, Plecaki sportowe, Plecaki turystyczne,
Torby, Torby podróżne, Torby turystyczne, Torby zakupowe,
Torby uniwersalne, Torebki, 20 Balony reklamowe, Dmuchane balony reklamowe, Balony reklamowe nadmuchiwane
powietrzem, 21 Naczynia ceramiczne, Naczynia do napojów,
Kubki, Kubki szklane, Kubki ceramiczne, Kubki porcelanowe,
Kubki gliniane, Kubki termiczne, Kubki do kawy, Ozdoby ceramiczne, Figurki ceramiczne, 25 Odzież, T-shirty z krótkim
rękawem, Koszulki z nadrukiem, Nakrycia głowy, Czapki jako
nakrycia głowy, Czapki i czapeczki sportowe, Chustki [apaszki], Chustki na głowę, Szaliki rurkowe (kominy) na szyję, Ko(210)
(731)
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miniarki, Apaszki, 35 Reklama, Promocja sprzedaży, Reklama
na billboardach elektronicznych, Wynajem billboardów reklamowych.
543500
(220) 2022 05 27
ENERGYLANDIA GOCZAŁ FAMILY
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Zator
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Wonder Wheel
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 04.03.03, 26.01.01, 26.01.05, 26.13.99, 29.01.11
(510), (511) 28 Wyposażenie placów zabaw i wesołych miasteczek, Karuzele i kolejki w wesołych miasteczkach, Karuzele do parków tematycznych, Karuzele, kolejki i urządzenia
do parków tematycznych i wesołych miasteczek, Śmieszne
gadżety do zabawy, Śmieszne gadżety na imprezy, Maskotki,
Gry, zabawki i akcesoria do zabawy, Karty do gry, Gry planszowe, Zabawkowe zestawy wyścigowe, Zabawki [figurki]
akcji, 41 Usługi w zakresie parków rozrywki i parków tematycznych, Udostępnianie obiektów i sprzętu na potrzeby tematycznych parków rozrywki, Świadczenie usług w zakresie
parków tematycznych, Usługi związane z organizowaniem
i obsługą dyskotek, Usługi parków rozrywki, Usługi parków
wodnych, Centra rozrywki, Usługi klubów [dyskotek], Usługi
organizowania i prowadzenia imprez rozrywkowych i edukacyjnych, Usługi organizowania i prowadzenia imprez okolicznościowych, Organizowanie konkursów w celach rozrywkowych, Usługi organizowania i prowadzenia koncertów, Usługi produkcji widowisk i przedstawień teatralnych, Wynajem
wyposażenia placów zabaw i wesołych miasteczek, karuzeli,
kolejek i urządzeń do parków tematycznych i wesołych miasteczek, Kabarety i dyskoteki, Organizacja widowisk, Usługi
placów zabaw, Usługi wesołych miasteczek, Organizowanie,
produkcja i wystawianie spektakli teatralnych.
543501
(220) 2022 05 27
ENERGYLANDIA GOCZAŁ FAMILY
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Zator
(540) (znak słowny)
(540) SWEET VALLEY
(510), (511) 28 Wyposażenie placów zabaw i wesołych miasteczek, Karuzele i kolejki w wesołych miasteczkach, Karuzele do parków tematycznych, Karuzele, kolejki i urządzenia
do parków tematycznych i wesołych miasteczek, Śmieszne
gadżety do zabawy, Śmieszne gadżety na imprezy, Maskotki,
Gry, zabawki i akcesoria do zabawy, Karty do gry, Gry planszowe, Zabawkowe zestawy wyścigowe, Zabawki [figurki]
akcji, 41 Usługi w zakresie parków rozrywki i parków tematycznych, Udostępnianie obiektów i sprzętu na potrzeby tematycznych parków rozrywki, Świadczenie usług w zakresie
parków tematycznych, Usługi związane z organizowaniem
i obsługą dyskotek, Usługi parków rozrywki, Usługi parków
wodnych, Centra rozrywki, Usługi klubów [dyskotek], Usługi
organizowania i prowadzenia imprez rozrywkowych i edukacyjnych, Usługi organizowania i prowadzenia imprez okolicznościowych, Organizowanie konkursów w celach rozrywkowych, Usługi organizowania i prowadzenia koncertów, Usługi produkcji widowisk i przedstawień teatralnych, Wynajem
(210)
(731)
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wyposażenia placów zabaw i wesołych miasteczek, karuzeli,
kolejek i urządzeń do parków tematycznych i wesołych miasteczek, Kabarety i dyskoteki, Organizacja widowisk, Usługi
placów zabaw, Usługi wesołych miasteczek, Organizowanie,
produkcja i wystawianie spektakli teatralnych.
543503
(220) 2022 05 27
ENERGYLANDIA GOCZAŁ FAMILY
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Zator
(540) (znak słowny)
(540) BAMBOO BAY
(510), (511) 28 Wyposażenie placów zabaw i wesołych miasteczek, Karuzele i kolejki w wesołych miasteczkach, Karuzele do parków tematycznych, Karuzele, kolejki i urządzenia
do parków tematycznych i wesołych miasteczek, Śmieszne
gadżety do zabawy, Śmieszne gadżety na imprezy, Maskotki,
Gry, zabawki i akcesoria do zabawy, Karty do gry, Gry planszowe, Zabawkowe zestawy wyścigowe, Zabawki [figurki]
akcji, 41 Usługi w zakresie parków rozrywki i parków tematycznych, Udostępnianie obiektów i sprzętu na potrzeby tematycznych parków rozrywki, Świadczenie usług w zakresie
parków tematycznych, Usługi związane z organizowaniem
i obsługą dyskotek, Usługi parków rozrywki, Usługi parków
wodnych, Centra rozrywki, Usługi klubów [dyskotek], Usługi
organizowania i prowadzenia imprez rozrywkowych i edukacyjnych, Usługi organizowania i prowadzenia imprez okolicznościowych, Organizowanie konkursów w celach rozrywkowych, Usługi organizowania i prowadzenia koncertów, Usługi produkcji widowisk i przedstawień teatralnych, Wynajem
wyposażenia placów zabaw i wesołych miasteczek, karuzeli,
kolejek i urządzeń do parków tematycznych i wesołych miasteczek, Kabarety i dyskoteki, Organizacja widowisk, Usługi
placów zabaw, Usługi wesołych miasteczek, Organizowanie,
produkcja i wystawianie spektakli teatralnych.
(210)
(731)

543505
(220) 2022 05 27
HEAVYGROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) HEAVYCAT
(510), (511) 7 Obrabiarki sterowane numerycznie, Maszyny
i urządzenia do obróbki i przetwórstwa, Pompy do podawania chłodziwa w obrabiarkach CNC (sterowanych numerycznie), Pompy wysokociśnieniowe, Pompy, kompresory i dmuchawy, Sprężarki chłodnicze do instalacji chłodzących, Obwody hydrauliczne do maszyn, Akumulatory hydrauliczne,
Narzędzia hydrauliczne, Urządzenia sterujące procesami [hydrauliczne], Regulatory procesów przemysłowych [hydrauliczne], Sterowniki hydrauliczne do maszyn i silników, Multiplikatory ciśnienia cieczy, Filtry [części maszyn lub silników], Filtry olejowe, 9 Aparatura do monitorowania poziomu cieczy,
Mierniki poziomu cieczy, Urządzenia mierzące, wykrywające,
monitorujące i kontrolujące, Urządzenia zabezpieczające,
ochronne i sygnalizacyjne, Utrwalone na nośnikach informacje i dane, Oprogramowanie systemowe i do wspierania systemu oraz oprogramowanie sprzętowe, Oprogramowanie
do monitorowania, analizy, kontroli i prowadzenia operacji
w świecie fizycznym, Sprzęt i oprogramowanie komputerowe do sterowania maszynami CNC (sterowanymi numerycznie), Oprogramowanie i instalacje elektryczne do zdalnego
sterowania operacjami przemysłowymi, 11 Filtry do użytku
przemysłowego i domowego, Filtry do oczyszczania cieczy procesowych, Filtry do instalacji przemysłowych, Filtry
do systemów chłodniczych, Instalacje do obróbki przemysłowej, Aparatura i instalacje chłodnicze, Elementy chłodni(210)
(731)
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cze, Maszyny chłodnicze, Przemysłowe instalacje chłodnicze,
Urządzenia chłodnicze, Agregaty chłodnicze będące częściami systemów do chłodzenia wody, Instalacje chłodnicze
do cieczy, Chłodziarki do cieczy procesowych, Urządzenia
filtracyjne i chłodnicze do maszyn CNC (sterowanych numerycznie), 35 Usługi sprzedaży towarów: obrabiarki sterowane
numerycznie, maszyny i urządzenia do obróbki i przetwórstwa, pompy do podawania chłodziwa w obrabiarkach CNC
(sterowanych numerycznie), pompy wysokociśnieniowe,
pompy oraz kompresory i dmuchawy, sprężarki chłodnicze
do instalacji chłodzących, obwody hydrauliczne do maszyn,
akumulatory hydrauliczne, narzędzia hydrauliczne, Usługi
sprzedaży towarów: urządzenia sterujące procesami [hydrauliczne], regulatory procesów przemysłowych [hydrauliczne], sterowniki hydrauliczne do maszyn i silników, multiplikatory ciśnienia cieczy, filtry [części maszyn lub silników],
filtry olejowe, aparatura do monitorowania poziomu cieczy,
mierniki poziomu cieczy, urządzenia mierzące i wykrywające
oraz monitorujące i kontrolujące, Usługi sprzedaży towarów:
urządzenia zabezpieczające oraz ochronne i sygnalizacyjne,
utrwalone na nośnikach informacje i dane, oprogramowanie
systemowe i do wspierania systemu oraz oprogramowanie
sprzętowe, oprogramowanie do monitorowania i analizy
oraz kontroli i prowadzenia operacji w świecie fizycznym,
sprzęt i oprogramowanie komputerowe do sterowania maszynami CNC (sterowanymi numerycznie), Usługi sprzedaży
towarów: oprogramowanie i instalacje elektryczne do zdalnego sterowania operacjami przemysłowymi, filtry do użytku
przemysłowego i domowego, filtry do oczyszczania cieczy
procesowych, filtry do instalacji przemysłowych, filtry do systemów chłodniczych, instalacje do obróbki przemysłowej,
aparatura i instalacje chłodnicze, elementy chłodnicze, maszyny chłodnicze, przemysłowe instalacje chłodnicze, Usługi
sprzedaży towarów: urządzenia chłodnicze, agregaty chłodnicze będące częściami systemów do chłodzenia wody, instalacje chłodnicze do cieczy, chłodziarki do cieczy procesowych, urządzenia filtracyjne i chłodnicze do maszyn CNC
(sterowanych numerycznie), Usługi w zakresie pośrednictwa
handlowego polegające na kojarzeniu partnerów handlowych, Promocja sprzedaży dla osób trzecich, Pośrednictwo
w zawieraniu umów kupna i sprzedaży na rzecz osób trzecich, Usługi doradztwa handlowego i reklamowego na rzecz
osób trzecich w zakresie wyboru i doboru produktów, Organizowanie zakupu towarów i usług na rzecz osób trzecich,
Usługi porównywania cen, jakości oraz charakterystyk towarów i usług, Usługi dostarczania reklam za pomocą urządzeń
elektronicznych, Zarządzanie sklepami: detalicznymi, hurtowymi, internetowymi, Reklama, Wynajem powierzchni oraz
czasu reklamowego, Zarządzanie w działalności handlowej,
Administrowanie działalności handlowej, Usługi w zakresie
organizowania giełd, aukcji i wystaw w celach reklamowych
i handlowych, Usługi promocji gospodarczej i handlowej,
Doradztwo handlowe, Doradztwo w zakresie organizowania i zarządzania działalnością gospodarczą, Usługi badania
rynku i opinii publicznej, Organizowanie targów w celach
handlowych oraz reklamowych, Pokazy towarów, Usługi reklamowe, wynajem powierzchni oraz czasu reklamowego,
Usługi marketingowe i promocyjne, Badania rynku i badania
marketingowe, Analiza i raporty statystyczne, Pozyskiwanie
i systematyzacja danych związanych z działalnością gospodarczą, Zbieranie i przetwarzanie danych do celów administracyjnych, Pozyskiwanie informacji do komputerowych baz
danych, Zarządzanie zbiorami informatycznymi, Aktualizacja
i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych,
Aktualizacja i utrzymywanie informacji w rejestrach, Usługi
agencji importowo-eksportowych, 37 Usługi montażu, instalacji, serwisowania i konserwacji maszyn CNC (sterowanych
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numerycznie), Instalacja, konserwacja i naprawa automatyki, urządzeń i maszyn przemysłowych, Montaż, konserwacja i naprawa instalacji do obróbki przemysłowej, instalacji
i urządzeń do chłodzenia oraz filtrowania, 41 Organizowanie i prowadzenie treningów, kursów, szkoleń, Kształcenie
ustawiczne, Usługi w zakresie edukacji i nauczania, Usługi
wydawnicze, Redagowanie i publikowanie materiałów dydaktycznych, tekstów, artykułów, książek, magazynów, almanachów, czasopism, Publikowanie magazynów konsumenckich, Multimedialne publikowanie magazynów i czasopism,
Nagrywanie materiałów dydaktycznych, Organizowanie
wystaw, imprez oraz pokazów związanych z kulturą lub edukacją, Publikacje elektroniczne on-line, 42 Usługi projektowania, Usługi naukowe i technologiczne, Testowanie, stwierdzanie autentyczności i kontrola jakości, Usługi inżynieryjne,
Opracowywanie produktów, Prace badawczo-rozwojowe
nad produktami, Certyfikacja, Testowanie urządzeń przemysłowych do celów certyfikacji, Adaptacja maszyn i urządzeń
przemysłowych, Projektowanie instalacji i urządzeń przemysłowych, Projektowanie opakowań i materiałów do pakowania, Usługi designerów, studiów graficznych, Sporządzanie
raportów naukowo-technicznych, Usługi w zakresie technologii informacyjnych, Usługi pisania oprogramowania komputerowego, Doradztwo w zakresie projektowania i rozwoju
sprzętu i oprogramowania komputerowego, Oprogramowanie jako usługa SaaS, Projektowanie, powielanie, instalacja,
integracja, aktualizacja, konserwacja, wypożyczanie, rozwój
oraz doradztwo w zakresie komputerowego oprogramowania, systemów opracowania danych i sieci komputerowych,
oprogramowania wspierającego zarządzanie (usprawnianie
procesu analizy informacji i podejmowania decyzji), Doradztwo, informacje i konsultacje w zakresie technologii informacyjnych, Usługi modelowania i optymalizacji procesów z wykorzystaniem narzędzi IT, wdrażania oraz stosowania systemów Business Intelligence opartych o hurtownie danych,
Usługi opracowywania systemów analitycznych opartych
o techniki sztucznej inteligencji, Usługi zarządzania wiedzą
oraz eksploracji danych (data mining), Badania, projektowanie i rozwój komputerowego oprogramowania, sprzętu oraz
oprogramowania wbudowanego w urządzenia, programów komputerowych, Wynajem, leasing oraz aktualizacja
komputerowego oprogramowania, w tym poprzez internet
(ASP -Application Service Provider), Umożliwianie tymczasowego użytkowania on-line niepobieralnego oprogramowania.
(210)
(731)
(540)
(540)

543510
(220) 2022 05 29
LABIN ANATOLII, Odessa, UA
(znak słowno-graficzny)
PORTUS LIBERA

(531) 27.05.01, 01.01.02, 01.01.09, 18.04.02, 24.01.03, 26.11.13
(510), (511) 37 Konserwacja i naprawa samolotów, Zabezpieczanie pojazdów przed rdzą, Usługi montowania
związane z instalacją mebli, Czyszczenie i naprawa kotłów,
Murarstwo, Nadzór budowlany, Izolowanie budynków, Budowa stoisk i sklepów targowych, Wynajem buldożerów,
Konserwacja i naprawa palników, Ciesielstwo, Czyszczenie
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budynków od zewnątrz, Czyszczenie budynków od wewnątrz, Wypożyczanie maszyn do czyszczenia, Konsultacje
budowlane, Budownictwo, Usługi doradztwa budowlanego, Wynajem sprzętu budowlanego, Wynajem żurawi, Instalowanie na zamówienie zewnętrznych, wewnętrznych
i mechanicznych części do pojazdów [tuning], Instalowanie i naprawa urządzeń elektrycznych, Usługi elektryków,
Prace wykopaliskowe ruin, nie do celów badawczych, Wynajem koparek, Budowa fabryk, Montaż i naprawa instalacji
alarmowych przeciwpożarowych, Instalowanie i naprawa
urządzeń zamrażalniczych, Konserwacja mebli, Renowacja
mebli, Budownictwo portowe, Usługi projektowania krajobrazu twardego, Montaż i naprawa instalacji grzewczych,
Informacja o naprawach, Instalowanie oraz naprawa urządzeń klimatyzacyjnych, Instalacja i naprawa sprzętu ochrony przeciwpowodziowej, Montaż drzwi i okien, Montaż
instalacji na placach budowy, Instalowanie, konserwacja
i naprawa sprzętu komputerowego, Eliminacja zakłóceń
w instalacjach elektrycznych, Usługi stolarskie [naprawa
konstrukcji drewnianych], Montaż wyposażenia kuchennego, Układanie kabli, Instalacja, konserwacja i naprawa maszyn, Konserwacja wind [podnośników] za pośrednictwem
zdalnego systemu monitorowania, Roboty wydobywcze
[górnictwo], Konserwacja i naprawy pojazdów silnikowych,
Malowanie lub naprawa znaków, Malowanie, Naprawa parasoli przeciwsłonecznych, Budowa falochronów, Budowa
i konserwacja rurociągów, Tynkowanie, Usługi hydrauliczne, Szlifowanie przy użyciu pumeksu, Naprawa pomp,
Usługi eksploatacji kamieniołomów, Renowacja powłok
cynowych, Regeneracja silników zużytych lub częściowo
zniszczonych, Regeneracja maszyn zużytych lub częściowo
zniszczonych, Naprawa linii wysokiego napięcia, Naprawa
zamków, Usługi dekarskie, Zabezpieczanie przed korozją,
Naprawa i konserwacja skarbców, Szlifowanie papierem
ściernym, Montaż rusztowań, Usługi stoczniowe, Zamiatanie dróg, Tuning nadwozi samochodów, Budownictwo
podwodne, Naprawy podwodne, Tapicerowanie mebli,
Naprawy tapicerskie, Lakierowanie, Usługi napraw awarii
pojazdów, Czyszczenie pojazdów, Konserwacja pojazdów,
Polerowanie pojazdów, Usługi stacji obsługi pojazdów [tankowanie i obsługa], Mycie pojazdów, Tępienie szkodników,
inne niż w rolnictwie, akwakulturze, ogrodnictwie i leśnictwie, Budowa i naprawa magazynów, Mycie, Smarowanie
pojazdów, Usługi budowlane, Instalowanie wind, Naprawa
wind, Usługi szczelinowania hydraulicznego, Tapetowanie,
Dezynfekcja tapicerki, Naprawa i konserwacja statków, Naprawa lub konserwacja statków, Uszczelnianie budynków,
39 Transport powietrzny, Wynajem statków powietrznych,
Wynajem silników lotniczych, Transport barkami, Wynajem
łodzi, Przechowywanie łodzi, Transport łodziami, Rezerwacja miejsc na podróż, Transport autobusowy, Transport
za pomocą kolejek linowych, Wynajem samochodów, Usługi transportu samochodami silnikowymi, Usługi kierowców,
Zbieranie odpadów i śmieci przemysłowych i pochodzących z gospodarstw domowych, Organizowanie rejsów,
Dostawa towarów, Eskortowanie podróżnych, Transport
promowy, Dostarczanie kwiatów, Fracht [przewóz towarów], Pośrednictwo frachtowe, Spedycja, Informacja o składowaniu, Usługi transportu barkami, Transport morski, Organizacja transportu osobowego na rzecz osób trzecich
poprzez aplikację online, Transport pasażerski, Transport
łodziami spacerowymi, Przenoszenie, przewóz bagaży,
Transport kolejowy, Wypożyczanie wagonów towarowych,
Ściąganie statków z mielizny, Przeprowadzki, Transport
rzeczny, Usługi ratownicze, Maklerstwo okrętowe, Załadunek, wyładunek statków, Wypożyczanie kontenerów magazynowych, Wypożyczanie Pojazdów, Wynajmowanie
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magazynów, Składowanie towarów, Holowanie, Wynajem
traktorów, Informacje o ruchu drogowym, Transport tramwajowy, Transport, Maklerstwo transportowe, Transport rurociągami, Rezerwacja transportu, Usługi transportu na wycieczki ze zwiedzaniem, Usługi w zakresie organizowania
transportu dla wycieczek, Informacja o transporcie, Logistyka transportu, Organizacja wiz podróżnych, paszportów
i dokumentów na podróż dla osób wyjeżdżających za granicę, Ratownictwo podwodne, Usługi rozładunku towarów,
Wypożyczanie samochodowych bagażników dachowych,
Usługi pomocy drogowej w przypadku awarii pojazdów,
Transport odpadów, Składowanie odpadów.
(210)
(731)
(540)
(540)

543511
(220) 2022 05 29
JANKOWSKA JAGODA, Piła
(znak słowno-graficzny)
BETTER Beauty

(531) 27.05.01, 29.01.12, 24.09.02, 24.09.05
(510), (511) 3 Środki toaletowe, Preparaty do czyszczenia
i odświeżania, Rzęsy, Rzęsy sztuczne, Kosmetyki i preparaty
kosmetyczne, Kosmetyczne preparaty fryzjerskie, Nielecznicze preparaty do pielęgnacji włosów do celów kosmetycznych, Preparaty kosmetyczne do oczyszczania skóry, Preparaty kosmetyczne do twarzy, Kleje do przymocowywania
sztucznych włosów, Kleje do mocowania sztucznych brwi,
Kleje do mocowania sztucznych rzęs, Kleje do mocowania
sztucznych paznokci, Kleje do przymocowywania sztucznych rzęs, Kleje do przymocowywania sztucznych paznokci,
Kleje do sztucznych rzęs, włosów i paznokci, Preparaty toaletowe, 8 Ręczne przybory higieniczne i do pielęgnacji urody
dla ludzi i zwierząt, Pęsety do sztucznych rzęs, Pęsety do depilacji, 21 Przybory kosmetyczne, do higieny i pielęgnacji
urody, 35 Usługi sprzedaży detalicznej świadczone online
w zakresie artykułów kosmetycznych.
543520
(220) 2022 05 30
ELE TAXI POLSKA - CENTRUM OBSŁUGI KLIENTA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) korpo TAXI Polska
(210)
(731)

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.01.18, 26.13.01
(510), (511) 39 Transport.
543540
(220) 2022 05 30
EGABINET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Puławy
(540) (znak słowno-graficzny)

(210)
(731)
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(540) eGabinet

(531) 29.01.12, 19.13.22, 27.05.01
(510), (511) 9 Programy komputerowe, Specjalistyczne oprogramowanie do zarządzania placówką medyczną, Aplikacje
mobilne do zarządzania placówką medyczną, 38 Przesyłanie
informacji tekstowej i obrazowej przy pomocy komputera,
Przesyłanie informacji za pomocą środków elektronicznych,
Usługi transmisji danych, Poczta elektroniczna, Łączność poprzez terminale komputerowe, Udostępnianie internetowego forum dyskusyjnego, 42 Projektowanie oprogramowania
komputerowego, Tworzenie i utrzymywanie w imieniu osób
trzecich informatycznych systemów zarządzania dostępnych przez Internet, Tworzenie i utrzymywanie systemów
obsługi klienta dostępnych przez Internet, Tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, Administrowanie stronami internetowymi, Aktualizacja oprogramowania komputerowego, Analizy systemów komputerowych,
Obsługa techniczna baz danych dostępnych przez Internet.
(210)
(731)
(540)
(540)

543558
(220) 2022 05 31
STOWARZYSZENIE HYDROGEN POLAND, Kraków
(znak słowno-graficzny)
Hydrogen Poland
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i tekstów związanych z edukacją, oświatą, wychowaniem,
nauką, ochroną zdrowia, energetyką, rozwojem energetyki,
odnawialnymi źródłami energii, rozwojem odnawialnych
źródeł energii, paliwami alternatywnymi, rozwojem paliw alternatywnych, rozwojem gospodarki, kultury i sztuki, opieką
i pomocą społeczną, sportem i rekreacją, ochroną środowiska, ochroną dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz
promocją i organizacją wolontariatu, 42 Doradztwo w zakresie energetyki, rozwoju energetyki, odnawialnych źródeł
energii, rozwoju odnawialnych źródeł energii, paliw alternatywnych, rozwoju paliw alternatywnych, 45 Usługi w zakresie
pomocy i doradztwa prawnego podmiotom prowadzącym
działalność związaną z edukacją, oświatą, wychowaniem,
nauką, ochroną zdrowia, energetyką, rozwojem energetyki,
odnawialnymi źródłami energii, rozwojem odnawialnych
źródeł energii, paliwami alternatywnymi, rozwojem paliw alternatywnych, rozwojem gospodarki, kultury i sztuki, opieką
i pomocą społeczną, sportem i rekreacją, ochroną środowiska, ochroną dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz
promocją i organizacją wolontariatu.
543559
(220) 2022 05 31
BONUS 2017 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Skórzewo
(540) (znak słowny)
(540) Sismed
(510), (511) 44 Usługi medyczne.

(210)
(731)

543564
(220) 2022 05 30
AFLOFARM FARMACJA POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pabianice
(540) (znak słowny)
(540) RIVERTAXO
(510), (511) 5 Produkty farmaceutyczne, środki sanitarne
do celów medycznych, Dietetyczna żywność i substancje
dietetyczne do celów leczniczych, Suplementy diety, Środki
specjalnego przeznaczenia żywieniowego do celów zdrowotnych, Żywność dla niemowląt, Zioła lecznicze, ekstrakty
roślinne o przeznaczeniu leczniczym, Wyroby medyczne
do celów leczniczych w postaci tabletek, kapsułek, pastylek,
płynów, proszków, pianek, aerozoli, gum, lizaków.
(210)
(731)

(531)

26.01.01, 26.03.04, 26.03.12, 26.05.01, 26.05.09, 27.05.01,
29.01.13
(510), (511) 41 Organizowanie konkursów edukacyjnych lub
rozrywkowych o tematyce związanej z edukacją, oświatą, wychowaniem, nauką, ochroną zdrowia, energetyką, rozwojem
energetyki, odnawialnymi źródłami energii, rozwojem odnawialnych źródeł energii, paliwami alternatywnymi, rozwojem
paliw alternatywnych, rozwojem gospodarki, ochroną środowiska, ochroną dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz
promocją i organizacją wolontariatu, Organizowanie seminariów, sympozjów, szkoleń i kursów z zakresu edukacji, oświaty, wychowania, nauki, ochrony zdrowia, rozwoju gospodarki, kultury i sztuki, opieki i pomocy społecznej, sportu i rekreacji, ochrony środowiska, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa
narodowego oraz organizacji wolontariatu, Organizowanie
seminariów, sympozjów, szkoleń i kursów z zakresu promocji edukacji, oświaty, wychowania, nauki, ochrony zdrowia,
energetyki, rozwoju energetyki, odnawialnych źródeł energii, rozwoju odnawialnych źródeł energii, paliw alternatywnych, rozwoju paliw alternatywnych, rozwoju gospodarki,
kultury i sztuki, opieki i pomocy społecznej, sportu i rekreacji, ochrony środowiska, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa
narodowego oraz organizacji wolontariatu, Publikowanie,
w tym publikacja elektroniczna i on-line książek, periodyków

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

543567
(220) 2022 05 30
KUBICKI BARTOSZ CLEVER NAME STUDIO, Szewna
(znak słowno-graficzny)
GATES of NESPHERA X XI XII I II III

(531) 29.01.14, 27.05.01, 17.01.02, 17.01.05, 27.07.23, 25.01.25
(510), (511) 9 Mobilna aplikacja, Aplikacje komputerowe
do pobrania, Aplikacje mobilne do pobrania, Dyski kompaktowe audio, video i audio-video, Dyski magnetyczne,
Nośniki do rejestracji dźwięku i obrazu, Płyty CD i DVD wysokiej rozdzielczości do gier, Oprogramowanie gier, Pro-
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gramy do gier telewizyjnych, Oprogramowanie gier, Programy gier dla urządzeń przenośnych, w tym telefonów
komórkowych, Programy komputerowe nagrane, Programy komputerowe [oprogramowanie do pobrania], Publikacje elektroniczne do pobrania w postaci magazynów,
Interfejsy komputerowe, 16 Czasopisma, Przewodniki, Broszury, Komiksy, Biznesowe materiały piśmienne, Etykiety,
fotografie, Teczki [artykuły papiernicze], Karty pocztowe,
Kartki z życzeniami, Notesy, Kalendarze, Koperty [artykuły
piśmienne], Afisze, plakaty, Afisze, plakaty, Okładki, obwoluty [artykuły papiernicze], Nalepki, naklejki [materiały piśmienne], Artykuły biurowe [z wyjątkiem mebli], Albumy
do wklejania, Bloczki do pisania, Bloki [artykuły papiernicze], Zakładki do książek, Przyrządy do pisania, Przyrządy
do rysowania, Ołówki, Ołówki automatyczne, Książki, Pudełka z papieru i kartonu, Podpórki do książek, podstawki
papierowe.
543579
(220) 2022 05 31
COOL BEANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) It’s bean!
(210)
(731)

(540) DROGBRUK

(531)

27.05.01, 27.05.05, 27.05.08, 27.05.11, 27.05.24, 26.04.02,
26.04.04, 26.04.06, 26.04.08, 26.04.09, 26.04.10,
26.04.11, 26.04.12, 26.04.18, 26.04.22, 26.01.01, 26.01.05,
26.11.03, 26.11.05, 26.11.09, 26.11.12, 26.03.23, 21.03.21
(510), (511) 19 Materiały budowlane niemetalowe, Beton,
Kostka brukowa, Kamienie brukowe, Płyty brukowe niemetalowe, Betonowe elementy brukowe, Betonowe elementy
budowlane, Płyty betonowe, Słupy betonowe, Płyty chodnikowe, Cegły budowlane niemetalowe, Bloczki betonowe,
Obrzeża niemetalowe, Palisady niemetalowe, Ogrodzenia
i murki niemetalowe, Schody niemetalowe, Płoty betonowe,
Krawężniki betonowe, Materiały do budowy i pokrywania
dróg, Kamień budowlany, Wyroby z kamienia, 37 Usługi brukarskie, Usługi budowlane w tym budowa dróg i mostów,
42 Usługi projektowania i doradztwa w zakresie utwardzania
nawierzchni, budowy dróg, podjazdów, tarasów, patio, ogrodzeń, przejść, ścieżek, alejek, małej architektury ogrodowej.
(210)
(731)
(540)
(540)

(531) 27.05.01, 05.09.19, 29.01.12
(510), (511) 5 Suplementy diety i preparaty dietetyczne,
29 Nabiał i substytuty nabiału, 30 Cukry, naturalne słodziki,
polewy cukiernicze i nadzienia, produkty pszczele, Kawa,
herbata, kakao i namiastki tych towarów, Lód, lody spożywcze, mrożone jogurty i sorbety.
543585
(220) 2022 05 31
MOSEY GRABOWSKA SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Żelistrzewo
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Mosey Butik
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10
(510), (511) 25 Odzież, Obuwie, Nakrycia głowy, 35 Usługi
w zakresie analiz rynkowych, Badania rynku, Usługi w zakresie dekorowania wystaw sklepowych, Doradztwo handlowe,
Organizowanie targów handlowych i reklamowych, Specjalistyczne doradztwo handlowe, Reklama, Sprzedaż artykułów
odzieżowych, obuwniczych i pasmanteryjnych, Hurtowa
i detaliczna sprzedaż odzieży, obuwia, nakryć głowy oraz innych dodatków modowych, w tym za pomocą sklepu internetowego.
(210) 543600
(220) 2022 05 31
(731) DROG-BRUK A.P.SZCZEREK SPÓŁKA JAWNA, Błaszki
(540) (znak słowno-graficzny)

39

543603
(220) 2022 05 31
DROG-BRUK A.P.SZCZEREK SPÓŁKA JAWNA, Błaszki
(znak słowno-graficzny)
DROGBRUK

(531)

27.05.01, 29.01.12, 26.01.05, 21.03.21, 26.04.02, 26.04.12,
26.04.18
(510), (511) 19 Materiały budowlane niemetalowe, Beton,
Kostka brukowa, Kamienie brukowe, Płyty brukowe niemetalowe, Betonowe elementy brukowe, Betonowe elementy
budowlane, Płyty betonowe, Słupy betonowe, Płyty chodnikowe, Cegły budowlane niemetalowe, Bloczki betonowe,
Obrzeża niemetalowe, Palisady niemetalowe, Ogrodzenia
i murki niemetalowe, Schody niemetalowe, Płoty betonowe,
Krawężniki betonowe, Materiały do budowy i pokrywania
dróg, Kamień budowlany, Wyroby z kamienia, 37 Usługi brukarskie, Usługi budowlane w tym budowa dróg i mostów,
42 Usługi projektowania i doradztwa w zakresie utwardzania
nawierzchni, budowy dróg, podjazdów, tarasów, patio, ogrodzeń, przejść, ścieżek, alejek, małej architektury ogrodowej.
(210)
(731)
(540)
(540)

543604
(220) 2022 05 31
DROG-BRUK A.P.SZCZEREK SPÓŁKA JAWNA, Błaszki
(znak słowno-graficzny)
DROGBRUK

(531) 27.05.01, 29.01.12, 21.03.21, 26.01.05
(510), (511) 19 Materiały budowlane niemetalowe, Beton,
Kostka brukowa, Kamienie brukowe, Płyty brukowe niemetalowe, Betonowe elementy brukowe, Betonowe elementy
budowlane, Płyty betonowe, Słupy betonowe, Płyty chodnikowe, Cegły budowlane niemetalowe, Bloczki betonowe,
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Obrzeża niemetalowe, Palisady niemetalowe, Ogrodzenia
i murki niemetalowe, Schody niemetalowe, Płoty betonowe,
Krawężniki betonowe, Materiały do budowy i pokrywania
dróg, Kamień budowlany, Wyroby z kamienia, 37 Usługi brukarskie, Usługi budowlane w tym budowa dróg i mostów,
42 Usługi projektowania i doradztwa w zakresie utwardzania
nawierzchni, budowy dróg, podjazdów, tarasów, patio, ogrodzeń, przejść, ścieżek, alejek, małej architektury ogrodowej.

Nr ZT28/2022

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Programowanie Minecraft.pl ZAJĘCIA I WARSZTATY

543606
(220) 2022 05 31
PELLET ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Błaszki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Pellet gold
(210)
(731)

(531)

(531) 27.05.01, 29.01.13, 01.15.05
(510), (511) 4 Materiały palne wytworzone z drewna i roślin energetycznych, Drewno stosowane jako materiał opałowy, Paliwa stałe w formie granulek, brykietów, Granulki
drzewne do ogrzewania, Granulowane trociny, sprasowane
trociny drzewne do użytku jako paliwo, Odpady drzewne,
rozpałki, wióry drzewne, Zrębki drzewne, zrzyny drzewne
do użytku jako paliwo, Brykiety z materiałów palnych, brykiet
drzewny, 35 Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej, w tym
sprzedaży stacjonarnej, wysyłkowej i internetowej następujących towarów: paliwa stałe, granulki drzewne do ogrzewania, granulowane trociny, sprasowane trociny drzewne,
brykiety do użytku jako paliwo, odpady drzewne, rozpałki,
wióry drzewne do użytku jako paliwo, Organizowanie sieci
sprzedaży, Promocja sprzedaży, Pośrednictwo handlowe,
39 Składowanie, pakowanie, konfekcjonowanie i magazynowanie paliw stałych w formie granulek, sprasowanych trocin,
brykietów materiałów palnych, Transport.
(210)
(731)
(540)
(540)

543611
(220) 2022 06 01
HUANG JIANMIN, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
linaise

(531)

29.01.06, 29.01.11, 27.05.01, 27.05.05, 05.05.20, 05.05.21,
02.09.01
(510), (511) 25 Bielizna damska, Bielizna damska typu body,
Gorsety [bielizna damska], 35 Promowanie [reklama] działalności gospodarczej, 39 Pakowanie i składowanie towarów.
(210)
(731)

543621
(220) 2022 05 31
PROMC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

29.01.13, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.17, 24.17.01,
24.17.02, 26.04.01, 26.04.02, 26.04.09
(510), (511) 9 Materiały edukacyjne, dydaktyczne i szkoleniowe nagrane na nośnikach magnetycznych, optycznych
lub elektronicznych, Programy komputerowe nagrane, Urządzenia do nauczania, 41 Usługi edukacyjne, Pokazy edukacyjne, Usługi edukacyjne klubów, Publikacja materiałów
edukacyjnych, Opracowywanie materiałów edukacyjnych,
Prowadzenie imprez edukacyjnych, Organizowanie imprez
edukacyjnych, Organizowanie konkursów edukacyjnych,
Usługi edukacyjne świadczone dla dzieci, Usługi edukacyjne oparte na systemach komputerowych, Zapewnianie kursów edukacyjnych związanych z komputerami, Świadczenie
usług w zakresie szkół i kursów językowych, Nauczanie języków obcych, Organizacja kursów językowych, Organizowanie indywidualnej nauki języków, Kurs kreatywności, Doradztwo specjalistyczne w zakresie edukacji.
543627
(220) 2022 06 01
TOYA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TOYA
(210)
(731)

(531) 29.01.14, 27.05.01, 26.01.06
(510), (511) 38 Łączność poprzez sieci komputerowe i dostęp do Internetu, Usługi telefoniczne, Komunikacja przez
sieci elektroniczne, Dostarczanie wiadomości za pośrednictwem środków elektronicznych, Odbiór programów telewizyjnych do dalszej transmisji dla abonentów, Emisja programów telewizyjnych za pomocą usług wideo na życzenie
[VOD] i telewizji za opłatą [pay-per-view], Emitowanie i transmitowanie programów telewizji kablowej, Nadawanie programów w telewizji, Transmisja strumieniowa telewizji przez
internet, Usługi nadawania programów telewizji kablowej
i telewizji, Wynajem sprzętu do telewizji kablowej, Zapewnianie dostępu do telewizji za pośrednictwem dekoderów,
Usługi emisji radiowej, telewizyjnej i kablowej, Udzielanie
dostępu do telewizji internetowej, Usługi komunikacji internetowej, Usługi w zakresie telefonii internetowej, Przesyłanie wiadomości za pośrednictwem witryny internetowej,
41 Produkcja filmów, produkcja programów telewizyjnych
i radiowych, rozrywka telewizyjna i radiowa.
(210) 543628
(220) 2022 06 01
(731) ZPC FLIS SPÓŁKA JAWNA, Kuranów
(540) (znak słowno-graficzny)

Nr ZT28/2022
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(540) FLIS HAPPY KARPATKA coconut

41

(531)

05.07.06, 08.01.21, 24.09.02, 26.01.02, 26.01.18, 27.05.01,
29.01.15
(510), (511) 30 Słodycze, Wyroby cukiernicze, Wafle, Rurki
waflowe, Ciastka.
(210)
(731)
(540)
(540)

543633
(220) 2022 06 01
ZPC FLIS SPÓŁKA JAWNA, Kuranów
(znak słowno-graficzny)
FLIS HAPPY KARPATKA coconut 1 bite

(531)

29.01.15, 27.05.01, 27.05.03, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.10,
27.05.17, 27.05.24, 24.09.02, 24.09.03, 24.09.05, 24.09.11,
26.01.02, 26.01.03, 26.01.16, 26.01.18, 26.01.22
(510), (511) 30 Słodycze, Wyroby cukiernicze, Wafle, Rurki
waflowe, Ciastka.
(210)
(731)
(540)
(540)

543630
(220) 2022 06 01
ZPC FLIS SPÓŁKA JAWNA, Kuranów
(znak słowno-graficzny)
FLIS HAPPY KARPATKA choco 1 bite

(531)

05.07.21, 08.01.21, 24.09.02, 26.01.02, 26.01.18, 27.05.01,
29.01.15
(510), (511) 30 Słodycze, Wyroby cukiernicze, Wafle, Rurki
waflowe, Ciastka.
(210)
(731)
(540)
(540)

543634
(220) 2022 06 01
ZPC FLIS SPÓŁKA JAWNA, Kuranów
(znak słowno-graficzny)
FLIS HAPPY KARPATKA sesame 1 bite

(531)

05.07.06, 08.01.21, 08.01.22, 24.09.02, 26.01.02, 26.01.18,
27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 30 Słodycze, Wyroby cukiernicze, Wafle, Rurki
waflowe, Ciastka.

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

543632
(220) 2022 06 01
ZPC FLIS SPÓŁKA JAWNA, Kuranów
(znak słowno-graficzny)
FLIS HAPPY KARPATKA hazelnut 1 bite

(531)

05.07.01, 08.01.21, 24.09.02, 26.01.02, 26.01.18, 27.05.01,
29.01.15
(510), (511) 30 Słodycze, Wyroby cukiernicze, Wafle, Rurki
waflowe, Ciastka.
(210) 543635
(220) 2022 06 01
(731) ZPC FLIS SPÓŁKA JAWNA, Kuranów
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) FLIS HAPPY YELLOW

Nr ZT28/2022

(540) FLIS HAPPY SWING rurki Słony Karmel

(531) 24.09.02, 26.11.13, 26.01.02, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 30 Słodycze, Wyroby cukiernicze, Wafle, Rurki
waflowe, Ciastka.
(210)
(731)
(540)
(540)

543636
(220) 2022 06 01
ZPC FLIS SPÓŁKA JAWNA, Kuranów
(znak słowno-graficzny)
FLIS HAPPY YELLOW Chocolate coated wafer rolls
with CARAMEL filling

(531)

08.01.25, 26.01.02, 26.01.18, 24.09.02, 26.11.13, 27.05.01,
29.01.15
(510), (511) 30 Słodycze, Wyroby cukiernicze, Wafle, Rurki
waflowe, Ciastka.
(210)
(731)
(540)
(540)

543637
(220) 2022 06 01
ZPC FLIS SPÓŁKA JAWNA, Kuranów
(znak słowno-graficzny)
FLIS HAPPY YELLOW Chocolate coated wafer rolls
with CHOCOLATE filling

(531)

08.01.19, 24.09.02, 26.01.02, 26.01.18, 26.11.13, 27.05.01,
29.01.15
(510), (511) 30 Słodycze, Wyroby cukiernicze, Wafle, Rurki
waflowe, Ciastka.
(210) 543638
(220) 2022 06 01
(731) ZPC FLIS SPÓŁKA JAWNA, Kuranów
(540) (znak słowno-graficzny)

(531) 08.01.19, 24.09.02, 26.01.02, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 30 Słodycze, Wyroby cukiernicze, Wafle, Rurki
waflowe, Ciastka.
(210) 543649
(220) 2022 06 01
(731) GMINA MIASTO GOLUB-DOBRZYŃ, Golub-Dobrzyń
(540) (znak słowny)
(540) Bieg o Wschodzie Słońca
(510), (511) 41 Edukacja, rozrywka i sport, Organizowanie
społecznych imprez sportowych i kulturalnych, Sport i fitness, Usługi sportowe i w zakresie fitnessu, Zajęcia sportowe
i kulturalne, Zajęcia sportowe i rekreacyjne, Zajęcia sportowe, Organizowanie imprez sportowych, zawodów i turniejów sportowych, Organizowanie imprez sportowych, Usługi
edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, Produkcja nagrań audio
i video oraz produkcja multimedialna i usługi fotograficzne,
Usługi edukacyjne i instruktażowe, Usługi wynajmu związane ze sprzętem i obiektami dla edukacji, rozrywki, sportu
i kultury, Fotoreportaże, Organizacja i przeprowadzanie aktywności rozrywkowych, Organizowanie imprez w celach
kulturalnych, rozrywkowych i sportowych, Organizowanie
imprez w celach rozrywkowych, Organizowanie zajęć rekreacyjnych, Szkolenia ruchowe dla dzieci, Udostępnianie obiektów i sprzętu do ćwiczeń i fitnessu, Udostępnianie obiektów
i sprzętu do celów rekreacyjnych, Udzielanie informacji
w dziedzinie rekreacji, Usługi rekreacyjne, Usługi rezerwacji
biletów i rezerwacji miejsc na wydarzenia rekreacyjne i rozrywkowe, Usługi rozrywkowe w postaci organizacji społecznych imprez rozrywkowych, Usługi rozrywkowe w postaci
organizowania społecznych imprez rozrywkowych, Usługi
sportowe i kulturalne, Usługi rozrywkowe, zajęcia sportowe
i kulturalne.
543690
(220) 2022 06 02
Hangzhou Huacheng Network Technology Co., Ltd.,
Hangzhou, CN
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) imou
(210)
(731)

Nr ZT28/2022
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(531) 27.05.01
(510), (511) 7 Instalacje odsysające pył do czyszczenia, Maszyny i urządzenia do czyszczenia [elektryczne], Zamiatarki
elektryczne, Odkurzacze do suchych i mokrych zanieczyszczeń, Odkurzacze roboty, Odkurzacze bezprzewodowe,
Odkurzacze, Przyrządy do zasuwania zasłon, sterowane
elektrycznie, Bezdotykowe odkurzacze stacjonarne, Roboty
przemysłowe, Narzędzia ręczne o napędzie innym niż ręczny,
Maszyny do usuwania odpadów, Maszyny kuchenne, elektryczne, Urządzenia do mycia naczyń stołowych, Elektryczne
urządzenia do otwierania okien, Urządzenia podnośnikowe,
Elektryczne sokowirówki, Maszyny do wyżymania prania,
9 Magnetowidy, Kamery wideo, Kamery internetowe, Kamery cofania do pojazdów, Aparaty fotograficzne, Fotopułapki,
Elektryczne i elektroniczne instalacje do wideomonitoringu, Systemy nadzoru wideo, Kamery wideo przystosowane
do celów monitoringowych, Zamki do drzwi na odcisk palca,
Elektryczne instalacje przeciwwłamaniowe, Zamki elektroniczne, Elektryczne dzwonki do drzwi, Dzwonki [urządzenia
ostrzegające], Wizjery do drzwi [judasze], Alarmy, Elektroniczne alarmy antywłamaniowe, Wykrywacze [detektory],
Wykrywacze dymu, Urządzenia do detekcji podczerwieni,
Routery sieciowe, Routery bezprzewodowe, Panele sterowania do alarmów bezpieczeństwa, Przełączniki elektryczne,
Gniazdka elektryczne, Baterie do ponownego ładowania,
Urządzenia zdalnego sterowania do użytku domowego,
Urządzenia zdalnego sterowania, Ogniwa i baterie elektryczne, Elektroniczne nośniki do przechowywania danych, Karty pamięci SD, Karty pamięci z obwodami scalonymi, Karty
inteligentne [karty z układem scalonym], Programy komputerowe nagrane, Programy komputerowe [oprogramowanie
do pobrania], Aplikacje komputerowe do pobrania, Kamery
do desek rozdzielczych, Adaptery elektryczne, Wzbudniki
elektryczne, Czujniki, Roboty do nadzoru bezpieczeństwa,
Urządzenia do monitorowania niemowląt, Interaktywne terminale z ekranami dotykowymi, Urządzenia do komunikacji
sieciowej, Urządzenia do przetwarzania danych, Urządzenia
sterujące oświetleniem, Ekrany wideo, Brzęczyki, Tablice połączeń, 11 Urządzenia i instalacje oświetleniowe, Urządzenia
do oświetlania za pomocą diod elektroluminescencyjnych
[LED], Lampy oświetleniowe, Oprawy elektryczne, Lampy
bakteriobójcze do oczyszczania powietrza, Urządzenia i maszyny do oczyszczania powietrza, Oczyszczacze powietrza,
Nawilżacze powietrza, Instalacje grzewcze, Kaloryfery elektryczne, Elektryczne suszarki do rąk na gorące powietrze,
Urządzenia do celów sanitarnych, Instalacje do uzdatniania
wody, Czajniki elektryczne, Indukcyjne podgrzewacze wody,
Urządzenia i instalacje do gotowania, Sterylizatory ultradźwiękowe do celów gospodarstwa domowego, Przenośne
chłodziarki, Aparatura i instalacje chłodnicze, 42 Platforma
jako usługa [PaaS], Oprogramowanie jako usługa [SaaS],
Chmura obliczeniowa, Projektowanie systemów komputerowych, Projektowanie oprogramowania komputerowego,
Projektowanie i opracowywanie oprogramowania w dziedzinie aplikacji mobilnych, Instalacja, naprawa i utrzymanie
oprogramowania komputerowego, Monitoring systemów
komputerowych przy użyciu dostępu zdalnego, Doradztwo
w dziedzinie bezpieczeństwa danych, Badania technologiczne, Przechowywanie danych elektronicznych, Usługi szyfrowania danych, Tworzenie zapasowych kopii danych poza
lokalizacją użytkownika, Wzornictwo przemysłowe, Prace
badawcze nad nowymi produktami dla osób trzecich.
(210)
(731)

543700
(220) 2022 06 02
OLEOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław

43

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) B-Vitum complex

(531) 27.05.01, 27.05.10
(510), (511) 5 Produkty farmaceutyczne, Suplementy diety, Substancje dietetyczne do celów leczniczych, Odżywki
wzmacniające do celów leczniczych, Preparaty z witaminami
do celów leczniczych, Preparaty wspomagające leczenie.
(210) 543702
(220) 2022 06 02
(731) CIBA RENATA GULIWERKIDS, Busko-Zdrój
(540) (znak słowny)
(540) GULIWERKIDS
(510), (511) 25 Odzież, Obuwie, Nakrycia głowy, Części odzieży, obuwia i nakryć głowy, 35 Usługi sprzedaży towarów: kosmetyki, perfumy, środki toaletowe, olejki eteryczne, olejki esencjonalne i ekstrakty aromatyczne, preparaty do czyszczenia
i odświeżania, preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, kosmetyki
do pielęgnacji i upiększania włosów, kosmetyki do pielęgnacji jamy ustnej, preparaty do kąpieli, środki perfumeryjne i zapachowe, płyny do mycia naczyń, Usługi sprzedaży towarów:
płyny do mycia szyb i luster, preparaty do polerowania, środki
do nadawania połysku, proszki i płyny do prania oraz zmiękczania tkanin, środki wybielające, wata do celów kosmetycznych,
artykuły optyczne, urządzenia i przyrządy optyczne, okulary,
okulary słoneczne i soczewki kontaktowe, sznurki do okularów,
łańcuszki do okularów i do okularów przeciwsłonecznych, Usługi sprzedaży towarów: oprawki do okularów, etui na okulary,
pojemniczki na szkła kontaktowe, szkła przeciwsłoneczne nakładane na okulary, osłony oczu, części do okularów, soczewki do okularów, wyroby jubilerskie, biżuteria, części i akcesoria
do biżuterii, pudełka na biżuterię i pudełka na zegarki, wyroby
oraz przyrządy zegarmistrzowskie i chronometryczne, Usługi
sprzedaży towarów: zegary, zegarki, budziki, etui na artykuły zegarmistrzowskie, kamienie szlachetne, perły, metale szlachetne
i ich imitacje, kółka na klucze i breloczki oraz zawieszki do nich,
posągi i figurki wykonane z lub pokryte szlachetnymi i półszlachetnymi metalami lub kamieniami i ich imitacjami, Usługi
sprzedaży towarów: ozdoby wykonane z lub pokryte szlachetnymi i półszlachetnymi metalami lub kamieniami i ich imitacjami, odzież, obuwie, nakrycia głowy, części odzieży i obuwia
oraz nakryć głowy, gry, zabawki i akcesoria do zabawy, artykuły
papiernicze i biurowe, ozdoby do włosów i garderoby, statuetki,
puchary, torby podróżne, walizki, walizeczki, torebki, portfele,
parasole i parasolki, Usługi sprzedaży wyrobów ze skóry i jej imitacji: kapelusze, etui na klucze, komplety podróżne, okładziny
i wykończenia do mebli, paski, pasy, rzemyki, smycze, nici, kosmetyczki podróżne, pudełka, pudła na kapelusze, sakwy, sakiewki, teczki, Zarządzanie sklepami: detalicznymi, hurtowymi,
internetowymi, Usługi w zakresie pośrednictwa handlowego
polegające na kojarzeniu partnerów handlowych, Usługi agencji importowo-eksportowych, Usługi doradztwa handlowego
i reklamowego na rzecz osób trzecich w zakresie wyboru i doboru produktów, Doradztwo gospodarcze związane z franchisingiem, Zarządzanie przedsiębiorstwami franczyzowymi,
Doradztwo w zakresie organizowania i zarządzania działalnością gospodarczą, Organizowanie targów, wystaw i kongresów
w celach handlowych oraz reklamowych, Pokazy towarów,
Dekoracja wystaw i witryn sklepowych, Promocja sprzedaży
dla osób trzecich, Organizowanie programów lojalnościowych
do celów handlowych, promocyjnych lub reklamowych.
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(210) 543703
(220) 2022 06 02
(731) HANKUS RAFAŁ MIX INVEST, Żywiec
(540) (znak słowny)
(540) Sonic Tropic
(510), (511) 41 Muzyczne usługi wydawnicze i usługi w zakresie nagrywania muzyki, Muzyczne usługi wydawnicze,
Usługi wydawnicze, Usługi wydawnicze (w tym elektroniczne usługi wydawnicze), Usługi miksowania muzyki, Usługi
edukacyjne, rozrywkowe i sportowe.
(210)
(731)
(540)
(540)
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(210) 543707
(220) 2022 06 03
(731) KOSEK PIOTR DRASTIC MOUSE STUDIO, Płock
(540) (znak graficzny)
(540)

543704
(220) 2022 06 02
ZAWIEJA MACIEJ SEVEN MINDS ZONE, Zielona Góra
(znak słowno-graficzny)
sit and talk

(531) 26.11.02, 27.05.21, 29.01.13
(510), (511) 38 Emisja programów telewizyjnych za pomocą
usług wideo na życzenie [VOD] i telewizji za opłatą [pay-per-view], 41 Tworzenie [opracowywanie] podcastów.
(531) 26.01.01, 12.01.09, 26.07.03, 27.05.01
(510), (511) 45 Audyty zgodności z prawem, Audyty zgodności z przepisami, Mediacja [usługi prawne], Mediacje, Usługi arbitrażu, mediacji i rozstrzygania sporów, Usługi arbitrażu
w zakresie stosunków pracowniczych, Usługi prawne w zakresie mediacji, Usługi w zakresie alternatywnego rozstrzygania sporów [usługi prawne], Usługi w zakresie mediacji, Usługi w zakresie mediacji rozwodowej, Usługi alternatywnego
rozwiązywania sporów, Usługi prawne związane z negocjacją kontraktów dla osób trzecich, Usługi arbitrażowe, Usługi
pomocy w sprawach spornych, Usługi w zakresie przygotowywania dokumentów prawnych.
(210)
(731)
(540)
(540)

543705
(220) 2022 06 03
KOSEK PIOTR DRASTIC MOUSE STUDIO, Płock
(znak słowno-graficzny)
POP SCIENCE

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

543708
(220) 2022 06 03
KOSEK PIOTR DRASTIC MOUSE STUDIO, Płock
(znak słowno-graficzny)
KREATORIUM com

(531) 26.11.01, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 35 Usługi w zakresie sklepów detalicznych
w branży odzieżowej, Usługi sklepów detalicznych online
obejmujące odzież, 40 Drukowanie, na zamówienie, nazw
firm oraz logo na towarach osób trzecich, w celach promocyjnych i reklamowych.
543713
(220) 2022 06 03
4 SAFE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piaseczno
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MOTO pakiet

(210)
(731)

(531) 26.13.01, 27.05.01
(510), (511) 38 Emisja programów telewizyjnych za pomocą
usług wideo na życzenie [VOD] i telewizji za opłatą [pay-per-view], 41 Tworzenie [opracowywanie] podcastów.
(210)
(731)
(540)
(540)

543706
(220) 2022 06 03
KOSEK PIOTR DRASTIC MOUSE STUDIO, Płock
(znak słowno-graficzny)
ASTROFAZA

(531) 26.11.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 38 Emisja programów telewizyjnych za pomocą
usług wideo na życzenie [VOD] i telewizji za opłatą [pay-per-view], 41 Tworzenie [opracowywanie] podcastów.

(531) 18.01.05, 27.05.01
(510), (511) 36 Usługi finansowe, monetarne i bankowe,
Usługi finansowania, Usługi udzielania pożyczek i kredytów,
usługi leasingowe, Przelewy i transakcje finansowe oraz usługi płatnicze, Informacja finansowa, usługi doradcze i konsultingowe w zakresie finansów, Detaliczne usługi finansowe,
Dokonywanie transakcji finansowych, Doradztwo w dziedzinie zarządzania ryzykiem [finansowym], Dostarczanie
kapitału inwestycyjnego, Działalność finansowa, Działalność
monetarna, Finansowanie kapitałem własnym, Finansowanie
kapitału wysokiego ryzyka, Finansowanie projektów, Finan-
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sowanie towarów, Inwestycje finansowe, Maklerstwo, Nabycie i przeniesienie roszczeń pieniężnych, Opieka finansowa,
Organizowanie finansów dla firm, Pomoc finansowa, Pozyskiwanie kapitału, Pozyskiwanie kapitału finansowego, Transakcje finansowe, Ubezpieczenia, Usługi ubezpieczeniowe,
Agencje ubezpieczeniowe, Badania dotyczące ubezpieczeń,
Badania w zakresie ubezpieczeń, Doradztwo finansowe
i ubezpieczeniowe, Doradztwo ubezpieczeniowe, Informacja o ubezpieczeniach, Obsługa roszczeń z tytułu ubezpieczeń, Pośrednictwo ubezpieczeniowe, 37 Naprawa, konserwacja i tankowanie pojazdów, Doradztwo dotyczące naprawy pojazdów, Instalacja części zamiennych do pojazdów,
Konserwacja i naprawy pojazdów silnikowych, Konserwacja
pojazdów mechanicznych, Konserwacja, serwis i naprawa
pojazdów, Naprawa i konserwacja motocykli, Naprawa i konserwacja silników pojazdów mechanicznych.
543723
(220) 2022 06 02
FARUTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, SZCZECIN
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WARZYWNIAK cztery pory

(210)
(731)

(531) 26.01.09, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 19 Budynki niemetalowe przenośne (kontener
gastronomiczny), 29 Nabiał, Owoce, warzywa, ziemniaki
- wymienione towary mrożone lub konserwowane, również w postaci przyrządzonej i/lub w postaci mieszanek
np. dania obiadowe, dżemy, kompoty, sałatki, Bita śmietana, jaja, jogurt, margaryna, masło, mleko, oleje, oliwy, ser,
śmietana, Zupy, 30 Keczup, knedle, kopytka, lody, majonez, miody, musztarda, przyprawy, przyprawy korzenne,
przyprawy smakowe (sosy, marynaty), pyzy, płatki owsiane, ryż, zioła ogrodowe konserwowane, 32 Napoje bezalkoholowe, nektary owocowe, soki owocowe i warzywne,
woda: gazowana, mineralna i stołowa, 35 Agencje informacji handlowej, badanie rynku, doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, dystrybucja
materiałów reklamowych, organizowanie pokazów towarów, organizowanie prezentacji produktów, usługi reklamy i reklama za pośrednictwem Internetu, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, uaktualnianie materiałów
reklamowych, wynajmowanie powierzchni reklamowych,
wyszukiwanie informacji dla osób trzecich, zgrupowanie
na rzecz osób trzecich towarów branży: gastronomicznej,
spożywczej pozwalające wygodnie je oglądać i kupować
w hurtowniach i sklepach oraz oferowanie tych towarów
również za pośrednictwem Internetu, 39 Usługi dostarczania towarów, dostarczanie towarów zamówionych
korespondencyjnie, dystrybucja paczek i przesyłek, magazynowanie, pakowanie towarów, przewóz samochodami ciężarowymi, rozładunek, spedycja, usługi kurierskie,
42 Usługi administrowania stronami komputerowymi, aktualizowanie oprogramowania komputerowego, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich,
43 Serwis gastronomiczny, usługi zaopatrzenia w nabiał,
owoce, warzywa i napoje dla: hoteli, kafeterii, kawiarni, restauracji, sklepów, snack-barów, stołówek.
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543757
(220) 2022 06 05
AB FITNESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Rybnik
(540) (znak słowny)
(540) AB Fitness
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży hurtowej, detalicznej i poprzez Internet następujących towarów: bieżnie stacjonarne
do użytku w ćwiczeniach fizycznych, urządzenia do masażu,
przyrządy do masażu, trenażery eliptyczne, stacjonarne rowery treningowe, ergometry wioślarskie, atlasy, hantle, gryfy
do hantli [do podnoszenia ciężarów], ławki do ćwiczeń, obciążniki do hantli, urządzenia do ćwiczeń fizycznych [ćwiczenia], przyrządy stosowane do ćwiczeń fizycznych, sprzęt
do ćwiczeń fizycznych w pomieszczeniach, sprzęt do ćwiczeń fizycznych obsługiwany ręcznie, sprzęt do uprawiania
sportu i ćwiczeń fizycznych, stojaki do przysiadów, sprzęt
sportowy, stojaki metalowe, stojaki na hantle, platformy
do ćwiczeń, bieżnie stacjonarne do użytku w ćwiczeniach
fizycznych, steppery [urządzenia] do ćwiczeń aerobowych,
urządzenia i przyrządy do fizjoterapii i rehabilitacji, liny
do gimnastyki rytmicznej, taśmy do ćwiczeń, maty do ćwiczeń gimnastycznych, pokrycia podłogowe [maty] w postaci
materiałów w arkuszach do użytku na zajęciach sportowych,
antypoślizgowe maty podłogowe do użytku pod urządzeniami, pasy na talię, do ćwiczeń, aplikacje do pobrania,
urządzenia do pomiaru tętna, ręcznie obsługiwane obręcze
do ćwiczeń oporowych na górne i dolne partie ciała, dyski
sportowe, piłki do pilatesu, wałki do ćwiczeń mięśni brzucha
do celów utrzymywania formy fizycznej, masażery do głowy,
koła do jogi, piłki gimnastyczne, skakanki, bokserskie worki
treningowe, steppery [urządzenia] do ćwiczeń aerobowych,
drabiny z drewna lub tworzyw sztucznych, przyrządy gimnastyczne, drabiny niemetalowe, drabiny metalowe, Usługi
sprzedaży hurtowej, detalicznej i poprzez Internet następujących towarów: lodówki turystyczne (elektryczne), lodówki
turystyczne nieelektryczne, tkanina w formie osłony-zadaszenia, plandeki, markizy, namioty i niedopasowane pokrycia i wkładki, markizy z tworzyw sztucznych, ścianki boczne
(niemetalowe -), namioty kempingowe, namioty, biurka,
platformy do ćwiczeń, podnóżki, równoważnie [sprzęt gimnastyczny], stołki gimnastyczne, smary, rowery treningowe
stacjonarne i rolki do nich, urządzenia telemetryczne do celów medycznych, urządzenia do mierzenia tętna, zegarki
sportowe, przyrządy do śledzenia aktywności do noszenia
na sobie, łyżwy, łyżworolki, deskorolki, hulajnogi (pojazdy),
artykuły sportowe, skarpety do sportów wodnych, deski
do uprawiania sportów wodnych, kombinezony piankowe
do sportów wodnych powierzchniowych, koszulki typu rashguard do sportów wodnych, chroniące przed promieniowaniem UV, sprzęt do badmintona, zestawy do badmintona,
rakiety do badmintona, lotki [gry], rakiety do tenisa ziemnego, ochraniacze [części strojów sportowych], maty, stoły
do piłkarzyków, stoły do gier, suplementy diety, odżywki
do włosów, odżywki do paznokci, odżywki do ust, poradniki
[podręczniki].
(210)
(731)

543773
(220) 2022 06 06
OPTOCARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MOLOKA
(210)
(731)
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(531) 27.05.01
(510), (511) 9 Produkty optyczne: szkła korekcyjne, szkła
do okularów, okulary korekcyjne, binokle, oprawy okularowe,
35 Usługi w zakresie handlu i usługi informacyjne dla konsumentów - prowadzenie hurtowni optycznej w zakresie
oprawy do okularów, okulary, szkła kontaktowe, soczewki
okularowe.
543818
(220) 2022 06 06
BONI FRATRES PHARMACEUTICAL SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PRODUKTY BONIFRATERSKIE

(210)
(731)

(531) 26.11.12, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 3 Kosmetyki, Kosmetyki i preparaty kosmetyczne, Kosmetyki organiczne, Kremy do skóry, Kremy i balsamy
kosmetyczne, Preparaty higieniczne w postaci środków toaletowych, Ekstrakty ziołowe do celów kosmetycznych, Balsamy do włosów, Kosmetyki do włosów, Nielecznicze
szampony do włosów, Zioła do kąpieli, Kosmetyki dla dzieci, Kosmetyki dla seniorów, Kosmetyki do pielęgnacji skóry,
Nielecznicze serum do skóry, Maski kosmetyczne, Olejki
eteryczne, Olejki do pielęgnacji skóry [kosmetyki], Olejki
destylowane do pielęgnacji urody, Olejki kąpielowe do pielęgnacji włosów, Perfumy, Perfumowane wody toaletowe,
Nielecznicze preparaty do pielęgnacji ust, Produkty do pielęgnacji oczu, nielecznicze, Kosmetyki do manicure lub pedicure, Płyny do pielęgnacji włosów, Preparaty do pielęgnacji włosów, Serum do pielęgnacji włosów, Środki
do pielęgnacji włosów, Preparaty kosmetyczne do pielęgnacji jamy ustnej i zębów, Preparaty do golenia, Zestawy
do golenia, składające się z kremu do golenia i środków
stosowanych po goleniu, Dezodoranty, Dezodoranty przeciwpotne, Preparaty przeciwpotne, Aromatyczne olejki
do kąpieli, Kryształki do kąpieli, Kule do kąpieli nasączone
kosmetykami, olejkami i barwnikami, Mydła w płynie do kąpieli, Nielecznicze koncentraty do kąpieli, Nielecznicze
pianki do kąpieli, Nielecznicze płyny do kąpieli, Nielecznicze sole do kąpieli, Nielecznicze żele do kąpieli, Mydło
do kąpieli, Nielecznicze perełki do kąpieli, Pieniące się płyny
do kąpieli, Preparaty do kąpieli, Sole do kąpieli, Mydło alkaliczne, Mydło do skóry, Mydło pielęgnacyjne, Świece
do masażu do celów kosmetycznych, Kadzidełka, Płyny
do pielęgnacji twarzy i ciała, Odżywki do włosów, Maski
do pielęgnacji włosów, Olejki do celów kosmetycznych, Aerozole do odświeżania i oczyszczania skóry, Kremy
do oczyszczania skóry, Płyny do oczyszczania skóry, Preparaty kosmetyczne do oczyszczania skóry, Preparaty złuszczające do oczyszczania skóry [peelingi], Środki do oczyszczania skóry twarzy, Spraye chłodzące do celów kosmetycznych, Wody mineralne w sprayu do celów kosmetycznych, Nielecznicze antyperspiranty, 5 Kremy farmaceutyczne, Kremy lecznicze, Kremy do użytku dermatologicznego,
Preparaty i artykuły higieniczne, Produkty higieniczne
do celów medycznych, Herbaty ziołowe do celów leczniczych, Leki dla ludzi, Leki ziołowe, Środki do uwalniania leków, Opatrunki medyczne, materiały opatrunkowe i aplika-
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tory, Materiały opatrunkowe, medyczne, Środki sanitarne
do celów medycznych, Mieszanki ziołowe do użytku medycznego, Ekstrakty roślinne i ziołowe do celów leczniczych, Kremy ziołowe do celów medycznych, Lecznicze
napary ziołowe, Lecznicze wyciągi ziołowe do celów medycznych, Napoje ziołowe do użytku leczniczego, Preparaty ziołowe do celów medycznych, Spraye ziołowe do celów
medycznych, Suplementy ziołowe, Wyciągi z ziół leczniczych, Wywary z ziół leczniczych, Zioła lecznicze, Zioła
lecznicze suszone lub zakonserwowane, Ziołowe dodatki
dietetyczne dla osób ze specjalnymi wymaganiami dietetycznymi, Ziołowo miodowe pastylki do ssania na gardło,
Proszki lecznicze na bazie: jeżówki, wierzbownicy i aloesu,
Syropy do użytku farmaceutycznego, Kosmetyki do leczenia chorób skóry, Antybakteryjne środki do mycia rąk, Antyseptyki, Drożdże do celów farmaceutycznych, Drożdże
do celów medycznych, weterynaryjnych lub farmaceutycznych, Suplementy diety zawierające drożdże, Czopki, Nalewki do celów medycznych, Napary lecznicze, Napoje stosowane w lecznictwie, Olejki lecznicze, Krople do oczu,
Krople do uszu, Preparaty do kąpieli do celów medycznych,
Preparaty do leczenia trądziku, Preparaty fitoterapeutyczne
do celów medycznych, Preparaty farmaceutyczne przeciw
łupieżowi, Preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry,
Preparaty nutraceutyczne do celów terapeutycznych lub
medycznych, Preparaty na hemoroidy, Preparaty terapeutyczne do kąpieli, Preparaty witaminowe i mineralne, Sole
do kąpieli do celów medycznych, Sole do kąpieli mineralnych, Suplementy diety o działaniu kosmetycznym, Odżywcze suplementy diety, Suplementy diety poprawiające
kondycję i wytrzymałość, Zdrowotne suplementy diety
sporządzone głównie z minerałów, Szampony lecznicze,
Plastry lecznicze, Żelki witaminowe, Musujące przeciwbólowe preparaty farmaceutyczne, Musujące tabletki witaminowe, Cukierki do celów leczniczych, Słodycze do celów leczniczych, Pyłek pszczeli stosowany jako suplement diety,
16 Chusteczki higieniczne, Albumy, Broszury, Czasopisma
[periodyki], Drukowane foldery informacyjne, Gazety, Kalendarze, Książki, Opakowania kartonowe, Opakowania
z tworzyw sztucznych, Prospekty, Podręczniki, Publikacje
promocyjne, Publikacje drukowane, Publikacje o tematyce
medycznej, Podręczniki i książki o tematyce medycznej, Reprodukcje graficzne, Afisze, plakaty, Aktówki [artykuły biurowe], Teczki do użytku biurowego, Formularze [blankiety,
druki], Karty pocztowe, Materiały piśmienne, Biuletyny informacyjne, Papierowe pudełka do pakowania, Kartonowe
pudełka do pakowania, Torby papierowe do pakowania,
Torby z tworzyw sztucznych do owijania i pakowania, Ulotki, Ulotki farmaceutyczne, Katalogi, Katalogi sprzedaży wysyłkowej, 29 Warzywa fermentowane, Oleje jadalne, Liofilizowane warzywa, Przetworzone owoce, grzyby, warzywa,
orzechy i nasiona roślin strączkowych, Warzywa konserwowane, Warzywa marynowane, Warzywa preparowane, Warzywa suszone, Owoce konserwowane, Owoce konserwowane w alkoholu, Sfermentowane owoce, Suszone owoce,
30 Herbaty, Herbaty aromatyzowane [inne niż do celów
leczniczych], Herbaty owocowe, Herbaty ziołowe, inne niż
do celów leczniczych, Herbaty ziołowe [napary], Napary
ziołowe, Nielecznicze słodycze zawierające aromaty ziołowe, Preparaty ziołowe do sporządzania napojów, Suszone
zioła do celów kulinarnych, Zioła do celów spożywczych,
Preparaty aromatyczne do sporządzania herbat ziołowych
nieleczniczych, Zioła konserwowane, Ziołowe aromaty
do przyrządzania napojów, Ziołowo-miodowe pastylki
do ssania [wyrób cukierniczy], Batony zbożowe i energetyczne, Lizaki, Żelki, Cukierki, Cukierki miętowe, Miodowe
cukierki (nie do celów medycznych), Cukierki ziołowe, Cu-
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kierki owocowe, Cukierki owocowe z naturalnym sokiem,
Galaretki owocowe [słodycze], Nielecznicze wyroby cukiernicze w formie galaretki, Musy (słodycze), Musy (wyroby
cukiernicze), Słodycze owocowe, Słodycze nielecznicze,
Miód, Miód ziołowy, Słodycze (nielecznicze -) na bazie miodu, 32 Mieszane soki owocowe, Soki, Soki aloesowe, Soki
owocowe [napoje], Soki warzywne, Soki ziołowe, Koktajle
[bezalkoholowe napoje owocowe], Napoje owocowe, Napoje warzywne, Napoje wzbogacone substancjami odżywczymi, Syropy owocowe [napoje bezalkoholowe], Syropy
do napojów, Syropy ziołowe, Bezalkoholowe napoje na bazie miodu, 33 Gorzkie nalewki alkoholowe jako aperitif,
Gorzkie nalewki, 35 Zapewnianie wsparcia administracyjnego aptekom w zakresie zarządzania inwentarzem leków,
Zarządzanie programami i usługami w zakresie refundacji
leków, Zarządzanie programami refundacji leków dla pacjentów, Usługi handlu detalicznego lub hurtowego dla
osób trzecich w zakresie ziół, ziół leczniczych, herbat ziołowych, ziół suszonych, herbat, kompozycji ziół i owoców,
herbat owocowych, mieszanek herbat, kompozycji herbat,
Usługi w zakresie udzielania franczyzy w zakresie prowadzenia punktów sprzedaży detalicznej lub hurtowej
z branż: farmaceutycznej, medycznej, spożywczej, kosmetycznej, drogeryjnej lub zielarskiej, usługi w zakresie informacji handlowej o lekach, Kolportaż próbek, Promocja
sprzedaży, Prowadzenie sklepów stacjonarnych i internetowych z branż: farmaceutycznej, medycznej, spożywczej,
kosmetycznej, drogeryjnej lub zielarskiej, Administrowanie
programami lojalności konsumenta, Usługi handlu hurtowego w zakresie preparatów farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz materiałów medycznych, Negocjowanie umów biznesowych dla osób trzecich, Telemarketing, Audyt działalności gospodarczej, Badania rynku i badania marketingowe, Usługi doradztwa biznesowego,
Usługi doradztwa biznesowego związane z zakładaniem
i prowadzeniem franczyz, Usługi doradztwa w zakresie
marketingu, Handlowe informacje i porady udzielane konsumentom w wyborze towarów i usług, Bezpośrednia reklama pocztowa, Promocja, reklama i marketing stron internetowych on-line, Reklama, Reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, Reklama radiowa, Reklama
w czasopismach, broszurach i gazetach, Reklama w prasie
popularnej i profesjonalnej, Reklama zewnętrzna, 39 Butelkowanie nalewek ziołowych, pakowanie ziół, mieszanek
ziołowych i proszków, Pakowanie, Pakowanie artykułów
na zamówienie i według specyfikacji osób trzecich, Pakowanie i opakowywanie towarów, Pakowanie i składowanie towarów, Pakowanie płynów na zamówienie wraz
ze specyfikacją, Wysyłka towarów, Odbieranie i dostarczanie paczek i towarów, Wynajmowanie magazynów, Usługi
w zakresie dystrybucji, magazynowania, pakowania, przewożenia i składowania leków, surowców farmaceutycznych, artykułów medycznych, środków farmaceutycznych, wyrobów medycznych oraz kosmetyków, 41 Usługi
szkoleniowe w zakresie wiedzy z branż: farmaceutycznej,
medycznej, spożywczej, kosmetycznej, drogeryjnej lub
zielarskiej, Nauczanie i szkolenia, Organizowanie i prowadzenie seminariów i warsztatów [szkolenia], Przekazywanie know-how [szkolenia], Szkolenia biznesowe, Szkolenia
i nauczanie w dziedzinie medycyny, Szkolenia w dziedzinie zaburzeń medycznych i ich leczenia, Szkolenia w zakresie odżywiania.
(210) 543819
(220) 2022 06 06
(731) JAN KOŚCIUSZKO MANAGMENT, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) WYROBY OD JANA KOŚCIUSZKO

(531)

02.01.01, 24.03.07, 24.03.12, 26.01.04, 27.05.01, 27.05.05,
29.01.12
(510), (511) 29 Mięso, Potrawy na bazie mięsa, Ryby, Potrawy
na bazie ryb, Jaja, Potrawy na bazie jaj, Drób, Dziczyzna, Ekstrakty mięsne, Ekstrakty konserwowane, Suszone i gotowane owoce oraz warzywa, Galaretki, Dżemy, Kompoty, Mleko,
Produkty mleczne, Oleje i tłuszcze jadalne, Sałatki warzywne,
Wędliny, Zupy, Pasztety, Flaki, 30 Kawa, Herbata, Kakao, Cukier, Ryż, Tapioka, Sago, Kawa nienaturalna, Mąka i produkty zbożowe, Potrawy na bazie mąki, Pierogi, Chleb, Wyroby
cukiernicze, Słodycze, Lody, Miód, Melasa (syropy), Drożdże,
Proszek do pieczenia, Sól, Musztarda, Ocet, Sosy (przyprawy),
35 Reklamowanie, Organizacja i uruchamianie sieci gastronomicznych, Zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych
towarów pozwalającego nabywcy wygodnie je oglądać
i kupować w hurtowni i sklepie z artykułami spożywczymi,
43 Usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, Tymczasowe zakwaterowanie, Prowadzenie restauracji, Prowadzenie kawiarni, Prowadzenie barów, Catering.
543820
(220) 2022 06 06
7BZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Pizza Republic
(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.
(210)
(731)

543822
(220) 2022 06 06
GUŁAJ EWA USŁUGI KOSMETYCZNE,
Wólka-Przedmieście
(540) (znak słowny)
(540) dr Ewa Gułaj
(510), (511) 44 Usługi medycyny estetycznej, Usługi ginekologii estetycznej, Usługi salonów kosmetycznych, Zabiegi kosmetyczne na ciało, twarz i włosy, Liposukcja, Lipoliza,
Mezoterapia, Terapia osoczem, Terapia dwutlenkiem węgla,
Terapia falami radiowymi, Leczenie fibryną, Redukcja tkanki
tłuszczowej, Redukcja zmarszczek, Redukcja rozstępów, Redukcja blizn, Redukcja cellitu, Lifting, Usuwanie brodawek,
Peelingi medyczne, Blefaroplastyka, Zabiegi zamykania naczynek, Zabiegi kwasem hialuronowym, Zabiegi z użyciem
(210)
(731)
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toksyny botulinowej, Laseroterapia, Zabiegi ujędrniające,
Zabiegi nawilżające, Zabiegi rewitalizujące, Leczenie nadpotliwości, Przeszczep tłuszczu, Depilacja laserowa, Manicure
i pedicure, Lifting rzęs i brwi, Doklejanie sztucznych rzęs, Doradztwo w zakresie medycyny estetycznej oraz ginekologii
estetycznej, Usługi w zakresie porad kosmetycznych, Usługi
diagnostyki medycznej [testy i analizy].
(210)
(731)
(540)
(540)

543838
(220) 2022 06 07
JAKUBIAK MACIEJ, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
Amigo MATE

(531)

11.03.06, 11.03.20, 26.05.01, 26.05.08, 26.05.16, 26.05.22,
27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 32 Bezalkoholowe gazowane napoje na bazie
soków owocowych, Bezalkoholowe aromatyzowane napoje gazowane, Bezalkoholowe napoje gazowane, Bezalkoholowe napoje gazowane aromatyzowane herbatą,
Napoje bezalkoholowe, Napoje bezalkoholowe na bazie
owoców, o smaku herbaty, Napoje energetyzujące zawierające kofeinę, Napoje energetyzujące, Napoje bezalkoholowe zawierające soki owocowe, Napoje na bazie wody
zawierające ekstrakty z herbaty, Napoje owocowe, Napoje owocowe i soki owocowe, Napoje z guaraną, Napoje
z soku jabłkowego, Bezalkoholowe preparaty do produkcji napojów, Piwo i piwo bezalkoholowe, Napoje odalkoholizowane, Napoje orzeźwiające, Piwo i produkty piwowarskie.
543857
(220) 2022 06 07
KULASIK EWELINA EVELINE’S THERAPY - EWELINA
KULASIK, Podgrodzie
(540) (znak słowny)
(540) EVELINE’S THERAPY
(510), (511) 41 Nauczanie, Zapewnianie szkoleń online,
Zapewnianie kursów szkoleniowych, Zapewnianie kursów
szkoleniowych online, Zapewnianie seminariów szkoleniowych online, Zapewnianie szkoleń doskonalenia umiejętności zawodowych, Zapewnianie szkoleń, kształcenia i nauczania, Organizacja szkoleń, Szkolenia edukacyjne, Szkolenia personelu, Skomputeryzowane szkolenia, Szkolenie
zaawansowane, Szkolenia przemysłowe, Wynajmowanie
nagranych szkoleń, Usługi szkolenia zawodowego, Usługi
szkolenia personelu, Prowadzenie warsztatów [szkolenia],
Szkolenie i instruktaż, Trening osobisty [szkolenie], Produkcja filmów szkoleniowych, Publikowanie podręczników
szkoleniowych, Organizowanie seminariów szkoleniowych,
Prowadzenie seminariów szkoleniowych, Wypożyczanie
materiałów szkoleniowych, Udostępnianie informacji dotyczących szkoleń, Organizowanie seminariów dotyczących
szkoleń, Doradztwo w zakresie szkoleń, Szkolenie w zakresie higieny, Szkolenia w dziedzinie medycyny, Przekazywanie know-how [szkolenia], Usługi szkoleniowe wspomagane komputerowo, Warsztaty w celach szkoleniowych,
(210)
(731)
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Szkolenia biznesowe, Zapewnianie szkoleniowych kursów
medycznych, Szkolenia w zakresie pielęgnacji urody, Szkolenia techniczne związane z higieną, Kursy szkoleniowe
z zakresu zdrowia, Prowadzenie seminariów szkoleniowych
dla klientów, Organizacja wystaw w celach szkoleniowych,
Kursy szkoleniowe związane z medycyną, Szkolenie za pośrednictwem mediów radiowo-telewizyjnych, Szkolenie
w zakresie zdrowia i wellness, Informacje i wiadomości online w dziedzinie szkoleń zawodowych, Usługi trenerskie,
44 Doradztwo dotyczące kosmetyków, Doradztwo dotyczące urody, Doradztwo świadczone za pośrednictwem
Internetu w dziedzinie pielęgnacji ciała i urody, Usługi spa
medycznych, Usługi medyczne, Doradztwo w dziedzinie
pielęgnacji ciała i urody, Doradztwo w zakresie urody, Gabinety pielęgnacji skóry, Świadczenie usług przez salony
piękności, Salony piękności, Pielęgnacja urody dla ludzi,
Nakładanie produktów kosmetycznych na ciało, Nakładanie produktów kosmetycznych na twarz, Usługi doradcze
związane z pielęgnacją skóry, Usługi doradcze dotyczące
urody, Usługi doradcze dotyczące pielęgnacji urody, Udzielanie informacji związanych z usługami salonów piękności,
Usługi kosmetyczne, Usługi salonów piękności, Usługi spa,
Usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody, Usługi w zakresie pielęgnacji twarzy, Usługi w zakresie pielęgnacji urody świadczone przez uzdrowisko [spa], Zabiegi kosmetyczne dla twarzy, Zabiegi kosmetyczne dla ciała, Zabiegi higieniczne dla ludzi, Usługi zabiegów pielęgnacji twarzy, Usługi
w zakresie zabiegów upiększających, Usługi woskowania
ciała w celu usuwania włosów u ludzi, Masaże, Udzielanie
informacji związanych z tradycyjnym masażem japońskim,
Informacje dotyczące masażu, Tradycyjny masaż japoński.
(210)
(731)
(540)
(540)

543866
(220) 2022 06 08
YEVHEN TABACHNYI, Ługańsk, UA
(znak słowno-graficzny)
JedzNasze

(531) 26.04.04, 26.04.22, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 30 Paluszki chlebowe, Przekąski na bazie kukurydzy, Preparaty mączne do żywności, Gotowe dania z ryżu,
Dania gotowe suche lub w płynie, zawierające głównie ryż,
Dania gotowe i wytrawne przekąski.
(210)
(731)
(540)
(540)

543867
(220) 2022 06 08
STANISZEWSKI MACIEJ, Kraków
(znak słowno-graficzny)
NEXT ESTATES

(531) 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 36 Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,
Zarządzanie nieruchomościami, Wycena i zarządzanie nieruchomościami.
543869
(220) 2022 06 07
ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA MIĘSNEGO SŁAWA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Sława
(540) (znak słowno-graficzny)
(210)
(731)

Nr ZT28/2022
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(540) Czereśnią Wędzone tradycyjnie

(531) 05.01.20, 05.05.19, 27.05.01
(510), (511) 29 Mięso i wędliny, Szynka.
543873
(220) 2022 06 07
DYCKERHOFF POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowiny
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) C Green

(210)
(731)

(531) 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 1 Środki chemiczne dla przemysłu, W tym w szczególności, Środki spajające, Mieszaniny lub dodatki do spoiw hydraulicznych, Spoiwa hydrauliczne, w tym w szczególności, Środki płynne, Środki dyspergujące, Środki do zatrzymywania wody,
Środki spowalniające wiązanie, Środki przyspieszające wiązanie
i składniki powodujące pęcznienie [chemiczne środki powodujące pęcznienie], Hydrauliczne środki wiążące do betonu, Zlepiające środki do betonu, Dodatki do betonu, Dodatki do betonu,
19 Materiały budowlane niemetalowe, Spoiwa hydrauliczne
w postaci niemetalicznych materiałów budowlanych i mieszanin
złożonych z jednego lub więcej dodatków, takich jak kruszywa
i/lub substancje pucolanowe, Hydrauliczne środki wiążące jako
niemetalowe materiały budowlane i mieszanki złożone z nich
dodatkami chemicznymi, przy czym dodatki chemiczne obejmują
zwłaszcza fluidyzatory, środki dyspergujące, środki do zatrzymywania wody, środki opóźniające zastyganie, środki przyspieszające
zastyganie oraz składniki pęczniejące [środki chemiczne do pęcznienia], Cement, Beton, Zaprawa murarska, Wapno, Wapień.
(210)
(731)
(540)
(540)

543879
(220) 2022 06 07
MOLENDA MICHAŁ, Suchedniów
(znak słowno-graficzny)
fOTOlajt

(531) 26.01.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 41 Fotografie.
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(210) 543884
(220) 2022 06 07
(731) FUNDACJA OLGI TOKARCZUK, Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) Góry Literatury
(510), (511) 16 Dzieła sztuki oraz figurki z papieru i kartonu, modele architektoniczne, Materiały i środki dla artystów
i do dekoracji, Materiały filtracyjne z papieru, Torebki oraz artykuły do pakowania i przechowywania z papieru, kartonu
lub tworzyw sztucznych, Materiały piśmienne i wyposażenie
edukacyjne, Jednorazowe produkty papierowe, Materiały
drukowane, Papier i karton, Części i akcesoria do wymienionych towarów, zawarte w tej klasie, 22 Liny i sznury, Sieci, Namioty i plandeki, Markizy z materiałów tekstylnych lub syntetycznych, Żagle, Torby do transportu i przechowywania
materiałów luzem, Materiały na obicia, do wyściełania i wypełniania, z wyjątkiem papieru, tektury, gumy lub tworzyw
sztucznych, Nieprzetworzone tekstylne materiały włókiennicze i ich zamienniki, 24 Tkaniny, Wyroby tekstylne i substytuty wyrobów tekstylnych, Materiały tekstylne do filtrowania,
25 Odzież, obuwie, nakrycia głowy, 28 Artykuły i sprzęt sportowy, Dekoracje świąteczne i sztuczne choinki, Gry, zabawki
i akcesoria do zabawy, Części i akcesoria do wymienionych
towarów, zawarte w tej klasie, 30 Dania gotowe i wytrawne
przekąski, przekąski na bazie ziaren, zbóż, mąki i sezamu.
krakersy, kluski, knedle. naleśniki, potrawy na bazie makaronu, ryżu i zbóż. ciasta i ciastka, kanapki i pizza, sajgonki i sajgonki z wodorostów, bułeczki gotowane na parze, potrawy
z tortilli, Sól, przyprawy i dodatki smakowe, Wypieki, wyroby cukiernicze, czekolada i desery, Cukry, naturalne słodziki,
polewy cukiernicze i nadzienia, produkty pszczele, Lód, lody
spożywcze, mrożone jogurty i sorbety, Kawa, herbata, kakao i namiastki tych towarów, Ziarna przetworzone, skrobia
i wyroby z tych towarów, preparaty do pieczenia i drożdże,
32 Napoje bezalkoholowe, Wody mineralne i gazowane, Napoje owocowe i soki owocowe, Piwo, Syropy i inne preparaty
do produkcji napojów bezalkoholowych, 35 Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, Usługi w zakresie handlu
i usługi informacyjne dla konsumentów, Usługi aukcyjne,
Wynajem dystrybutorów automatycznych, Organizowanie
konkursów, Usługi dystrybucyjne, Usługi importu i eksportu,
Usługi w zakresie mediacji i negocjacji, Usługi w zakresie zamówień na rzecz osób trzecich, Usługi prenumeraty, Pomoc
w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, Wynajmowanie,
wypożyczanie i leasing w zakresie wymienionych usług, zawarte w tej klasie, 41 Usługi wydawnicze i reporterskie, Usługi
edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, Tłumaczenia oraz wynajmowanie, wypożyczanie i leasing w zakresie wymienionych usług, zawarte w tej klasie oraz doradztwo, konsultacje
i informacje w zakresie wymienionych usług, zawarte w tej
klasie.
543885
(220) 2022 06 08
AXOS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AXOS

(210)
(731)

(531) 26.11.03, 26.11.09, 26.11.12, 27.05.05, 29.01.13
(510), (511) 35 Usługi rekrutacyjne, Rekrutacja personelu,
Pomoc w zakresie rekrutacji personelu i obsadzania stanowisk, Doradztwa w odniesieniu do rekrutacji personelu, Outsourcing [doradztwo biznesowe], Usługi agencji pośrednictwa pracy i rekrutacji pracowników, Usługi w zakresie tym-
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czasowego przydziału pracowników, Usługi rejestrowania
pracowników, Usługi doradcze pośrednictwa pracy, Usługi
w zakresie przenoszenia pracowników, Analiza pracy w celu
określenia umiejętności pracownika i innych wymagań
względem tego pracownika, Doradztwo dotyczące zatrudnienia, Doradztwo i konsultacje dotyczące zatrudnienia, Dostarczanie informacji dotyczących rekrutacji pracowników.
543892
(220) 2022 06 08
IZMAŁKOWA JULIA IZMAŁKOWA CONSULTING,
Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Parents First
(510), (511) 9 Podcasty, Podcasty do pobrania, Książki audio,
Książki dźwiękowe, Książki elektroniczne do pobrania, Książki w formacie cyfrowym do pobierania z Internetu, Książki
zapisane na płytach, Książki zapisane na taśmach, 16 Drukowane książki, czasopisma, gazety i inne media papierowe,
Książki, Książki dla dzieci, Książki dla dzieci z elementem audio, 24 Tekstylia, 25 Części odzieży, obuwia i nakryć głowy,
Nakrycia głowy, Odzież, Obuwie.
(210)
(731)

543910
(220) 2022 06 08
GMINA MIEJSKA STAROGARD GDAŃSKI,
Starogard Gdański
(540) (znak graficzny)
(540)
(210)
(731)

(531) 24.01.03, 24.13.24, 26.05.01, 26.11.01, 29.01.12
(510), (511) 9 Urządzenia pamięci, Pamięci USB [niezapisane], Filmy do pobrania, Podcasty do pobrania, Aplikacje
do pobrania, Mapy do pobrania, Plakaty do pobrania, Publikacje elektroniczne, do pobrania, Grafiki komputerowe
do pobrania, Fotografie cyfrowe do pobrania, Biuletyny
elektroniczne do pobrania, Kupony mobilne do pobrania,
Nagrania wideo do pobrania, Gazety elektroniczne do pobrania, Pliki multimedialne do pobrania, Karty pocztowe
do pobrania, Środki edukacyjne do pobrania, Muzyczne
nagrania dźwiękowe do pobrania, Komputerowe wygaszacze ekranu, do pobrania, Oprogramowanie do kalendarzy
do pobrania, Kalendarze do pobrania, które można wydrukować, Zestawy danych, rejestrowane lub do pobrania,
Podręczniki szkoleniowe w formie elektronicznej [do pobrania], Tapety na komputery i telefony, do pobrania, Terminarze i organizery do pobrania, które można wydrukować,
Myszki komputerowe, Podkładki pod myszy komputerowe,
Etui na okulary, Etui na smartfony, Pokrowce na laptopy, Pokrowce do tabletów, Pokrowce na smartfony, Nośniki
do danych, Publikacje elektroniczne zarejestrowane na nośnikach komputerowych, Elektroniczne bazy danych zapisane na nośnikach komputerowych, Media do pobierania,
Podświetlane znaki reklamowe, 14 Akcesoria do zegarków,
Akcesoria do biżuterii, Części i akcesoria do przyrządów zegarmistrzowskich, Breloki do kluczy [kółka do kluczy
z ozdobami lub dekoracyjnymi zawieszkami], Zawieszki
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do breloków do kluczy, Zawieszki do bransoletek, Zawieszki do naszyjników, Medale pamiątkowe, Monety pamiątkowe, Odznaki pamiątkowe, Tarcze pamiątkowe z metali szlachetnych, Pudełka pamiątkowe z metali szlachetnych, Puchary pamiątkowe wykonane z metali szlachetnych,
16 Materiały drukowane, Materiały do pisania, Materiały piśmienne, Terminarze [materiały drukowane], Materiały
do opakowywania, Drukowane materiały szkoleniowe, Drukowane materiały dydaktyczne, Nalepki, naklejki [materiały
piśmienne], Komunikaty prasowe [materiały drukowane],
Materiały piśmienne i wyposażenie edukacyjne, Kasetki
na biurko na materiały biurowe [artykuły biurowe], Publikacje drukowane, Publikacje promocyjne, Publikacje reklamowe, Mapy, Kalendarze, Albumy kolekcjonerskie, Albumy fotograficzne, Afisze, plakaty, Ulotki instrukcyjne, Ulotki drukowane, Prospekty, Drukowane foldery informacyjne, Dyplomy drukowane, Tablice na notatki, Drukowane kartonowe tablice reklamowe, Tablice ogłoszeniowe z kartonu lub
papieru, Karty, Karty okolicznościowe, Karty upominkowe,
Karty informacyjne, Karty na wymianę, Reklamowe znaki
papierowe, Reklamowe szyldy papierowe, Artykuły biurowe, Stemple do znakowania, Notatniki, Teczki papierowe,
Wizytówki, Papierowe podkładki stołowe, Podkładki
na biurko, Proporczyki z papieru, Materiały do pakowania
z papieru, Materiały z tworzyw sztucznych do pakowania,
Arkusze z tworzyw sztucznych do owijania i pakowania,
Materiały opakowaniowe wykonane z papieru z recyklingu,
Chorągiewki papierowe, Figurki z papieru, Figurki wykonane z tektury, Litograficzne dzieła sztuki, Obrazy i zdjęcia,
Oprawki na zdjęcia lub obrazy, Reprodukcje graficzne,
18 Torby, Plecaki, Nosidełka [plecaki] do noszenia niemowląt, Saszetki biodrowe, Parasole, Bagaż, Zawieszki, etykiety
bagażowe, Torby szkolne na książki, 20 Tablice reklamowe,
Balony reklamowe, Przenośne stelaże wystawowe na reklamy, Obiekty nadmuchiwane powietrzem do reklamy, Panele do celów reklamowych [nieświecące i niemechaniczne],
Tablice ogłoszeniowe, Trofea drewniane, Trofea wykonane
z tworzyw sztucznych, Popiersia z drewna, wosku, gipsu
lub tworzyw sztucznych, Posągi z drewna, Posągi z tworzyw sztucznych, Ramki do obrazków i zdjęć, Pojemniki
do przenoszenia niemetalowe, 21 Zastawa stołowa, Naczynia, Wyroby artystyczne ze szkła, Wyroby artystyczne
z kryształu, Wyroby artystyczne z porcelany, 22 Namioty,
plandeki, daszki [markizy], Zewnętrzne osłony przed słońcem wykonane z materiałów tekstylnych, 25 Odzież męska,
damska i dziecięca, Koszulki z nadrukami, Odzież sportowa,
Czapki jako nakrycia głowy, Daszki przeciwsłoneczne, Okrycia wierzchnie [odzież], 26 Znaczki okolicznościowe używane w kampaniach, Zawieszki, inne niż do biżuterii, łańcuszków lub breloków do kluczy, Smycze [paski] do noszenia,
Plakietki do noszenia, nie z metali szlachetnych, 28 Zabawki, Gry, Maskotki, Artykuły sportowe, 35 Reklama, Produkcja
materiałów reklamowych i reklam, Przygotowywanie reklam prasowych, Reprodukcja materiału reklamowego, Wynajem powierzchni reklamowej i materiałów reklamowych,
Usługi w zakresie promocji, Kampanie marketingowe, Usługi marketingowe, Planowanie strategii marketingowych,
Usługi relacji z mediami, Usługi zarządzania społecznością
online, Usługi reklamowe w celu zwiększania świadomości
społecznej w zakresie kwestii społecznych, Usługi reklamowe i marketingowe świadczone za pomocą mediów społecznościowych, Usługi reklamowe w celu zwiększania
świadomości społecznej w zakresie spraw środowiskowych, Usługi reklamowe obejmujące promowanie działań
zwiększających świadomość społeczeństwa w zakresie
chorób, Usługi reklamowe ukierunkowane na promowanie
działań zwiększających świadomość społeczeństwa w za-
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kresie kwestii i inicjatyw środowiskowych, Publikowanie
materiałów reklamowych, Organizowanie imprez, wystaw,
targów i pokazów do celów handlowych, promocyjnych
i reklamowych, Prowadzenie, przygotowywanie i organizowanie pokazów handlowych i targów handlowych w celach komercyjnych i reklamowych, Poszukiwania w zakresie
patronatu, Konsultacje w zakresie działalności gospodarczej dla osób indywidualnych, Usługi informacji biznesowej, Opracowywanie statystyk biznesowych, Doradztwo
dotyczące zatrudnienia, Organizowanie aukcji internetowych, Kompilacja katalogów biznesowych do publikacji
w internecie, Dostarczanie informacji handlowych z internetowych baz danych, Prezentacja firm oraz ich towarów
i usług w internecie, 36 Zbiórki funduszy i sponsorowanie
finansowe, Finansowanie społecznościowe, 38 Zapewnianie dostępu do blogów internetowych, Podcasting, Poczta
elektroniczna i skrzynki pocztowe, Wirtualne pokoje rozmów [chatroom] zakładane poprzez wysyłanie wiadomości
tekstowych, Transmisja materiałów wideo, filmów, obrazów,
tekstu, zdjęć, gier, treści generowanych przez użytkownika,
treści audio i informacji za pośrednictwem Internetu, Udostępnianie informacji na temat komunikacji medialnej,
Usługi telekomunikacyjne świadczone za pośrednictwem
platform i portali w Internecie i innych mediach, Fora [pokoje rozmów] dla serwisów społecznościowych, Transmisje
radiowe i telewizyjne, w tym również drogą sieci kablowych, Transmisje na żywo dostępne przez strony główne
w Internecie [kamery internetowe], Udostępnianie forów
internetowych online, Udostępnianie usług czatu głosowego, Udostępnianie pokojów rozmów [chatroom] on-line dla
serwisów społecznościowych, 41 Usługi publikacji, Udostępnianie publikacji elektronicznych (niepobieralnych), Publikacja multimedialna materiałów drukowanych, Publikacja gazet elektronicznych online, Udostępnianie publikacji
online [nie do pobrania], Usługi rozrywkowe, zajęcia sportowe i kulturalne, Organizowanie imprez w celach kulturalnych, rozrywkowych i sportowych, Usługi rezerwacji biletów i rezerwacji miejsc na wydarzenia kulturalne, Organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych,
Organizowanie i prowadzenie wystaw w celach edukacyjnych, Udostępnianie obiektów i sprzętu muzealnego
na wystawy, Edukacja, rozrywka i sport, Organizowanie
i przeprowadzanie targów w celach kulturalnych lub edukacyjnych, Informacja o rekreacji, Organizowanie zajęć rekreacyjnych, Organizowanie imprez rekreacyjnych, Udostępnianie terenów rekreacyjnych, Zajęcia sportowe i rekreacyjne, Udostępnianie obiektów i sprzętu sportowego,
Udostępnianie sprzętu i obiektów rozrywkowych, Udostępnianie klubowych obiektów i sprzętu rekreacyjnego, Udostępnianie obrazów online nie do pobrania, Udostępnianie
zdjęć online nie do pobrania, Udostępnianie filmów online
nie do pobrania, Udostępnianie obiektów i sprzętu do celów edukacyjnych, Udostępnianie obiektów i sprzętu
na imprezy sportowe, Organizowanie konkursów, Organizowanie i prowadzenie konferencji, kongresów i sympozjów, Usługi świadczone przez biblioteki, Organizowanie
społecznych imprez sportowych i kulturalnych, Tworzenie
[opracowywanie] podcastów, Usługi gier, Organizacja szkoleń, Udzielanie informacji w dziedzinie rekreacji, Usługi informacyjne związane z rozrywką, Dostarczanie informacji
na temat aktywności kulturalnych, Dostarczanie informacji
na temat aktywności sportowych, Udzielanie informacji
związanych z wydarzeniami sportowymi, Usługi informacyjne w zakresie biletów na widowiska, 45 Usługi serwisów
społecznościowych online, Usługi informacji prawnej, Usługi wsparcia prawnego, Usługi prawne pro bono.
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543916
(220) 2022 06 08
MAKOWSKA MONIKA, Łódź;
GŁÓWCZYŃSKI MICHAŁ, Łódź;
MERTIN MACIEJ, Łódź
(540) (znak słowny)
(540) W DRODZE NA SZCZYT
(510), (511) 41 Usługi edukacyjne, Usługi w zakresie nauki
i rozrywki, Usługi edukacyjne za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz innych środków komunikacji, Porady
w zakresie edukacji lub kształcenia, Organizowanie oraz prowadzenie akcji i programów mających na celu podnoszenie
poziomu edukacji poprzez nauczanie i promowanie wiedzy
w zakresie profilaktyki i ochrony zdrowia, Badania edukacyjne, Organizowanie i prowadzenie: konferencji, kongresów,
seminariów, sympozjów, zjazdów, kursów, warsztatów, szkoleń zawodowych, forów edukacyjnych z udziałem osób, klubów i świetlic dla dzieci, młodzieży i dorosłych, Organizowanie i obsługa konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych,
Organizowanie i obsługa wystaw oraz imprez związanych
z kulturą, edukacją lub rozrywką, Usługi wydawnicze, Publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism, Publikowanie i redagowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, Usługi trenerskie, Usługi trenera osobistego, 44 Usługi
terapeutyczne, Terapia sztuką i tańcem, Terapia z udziałem
zwierząt, Terapia mowy, Usługi psychologów, Porady w zakresie psychologii, Leczenie odwykowe pacjentów nadużywających środki odurzające, Usługi doradcze w dziedzinie
zdrowia, Usługi telemedyczne, Zdalne monitorowanie danych medycznych do diagnozowania medycznego i leczenia, Usługi medycyny alternatywnej.
(551) wspólne prawo ochronne
(210)
(731)

543918
(220) 2022 06 08
MAKOWSKA MONIKA, Łódź;
GŁÓWCZYŃSKI MICHAŁ, Łódź;
MERTIN MACIEJ, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) W DRODZE NA SZCZYT GMM SE
(210)
(731)

(531)

06.01.01, 26.01.03, 26.01.16, 26.01.18, 26.01.19, 26.11.12,
27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 35 Organizowanie oraz prowadzenie akcji i programów mających na celu ochronę zdrowia oraz poprawę
stanu zdrowotnego społeczeństwa, Telefoniczne udzielanie
informacji, Reklama, Usługi handlu detalicznego i hurtowego, w tym online, w zakresie towarów: naklejki, nalepki,
ulotki, broszury, katalogi, kalendarze, terminarze, książki,
materiały do pisania i rysowania, materiały piśmienne, etykiety z materiału tekstylnego, opaski, odzież dla dorosłych,
młodzieży i dzieci, szaliki, apaszki, buffy, nakrycia głowy,
obuwie, smycze, naczynia szklane, ceramiczne i drewniane,
breloki, przypinki, torby, plecaki, Prowadzenie sklepów internetowych, 36 Organizowanie zbiórek funduszy na cele
dobroczynne, Finansowanie i dofinansowywanie akcji i pro-
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gramów charytatywnych, Charytatywne usługi społeczne
obejmujące udzielanie materialnej i niematerialnej pomocy
osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, połączone z dofinansowywaniem, 41 Usługi edukacyjne, Usługi
w zakresie nauki i rozrywki, Usługi edukacyjne za pomocą
środków komunikacji elektronicznej oraz innych środków
komunikacji, Porady w zakresie edukacji lub kształcenia,
Organizowanie oraz prowadzenie akcji i programów mających na celu podnoszenie poziomu edukacji poprzez
nauczanie i promowanie wiedzy w zakresie profilaktyki
i ochrony zdrowia, Badania edukacyjne, Organizowanie i prowadzenie: konferencji, kongresów, seminariów, sympozjów,
zjazdów, kursów, warsztatów, szkoleń zawodowych, forów
edukacyjnych z udziałem osób, klubów i świetlic dla dzieci,
młodzieży i dorosłych, Organizowanie i obsługa konkursów
edukacyjnych lub rozrywkowych, Organizowanie i obsługa
wystaw oraz imprez związanych z kulturą, edukacją lub rozrywką, Usługi wydawnicze, Publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism, Publikowanie i redagowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, Usługi trenerskie, Usługi
trenera osobistego, 44 Usługi terapeutyczne, Terapia sztuką
i tańcem, Terapia z udziałem zwierząt, Terapia mowy, Usługi psychologów, Porady w zakresie psychologii, Leczenie
odwykowe pacjentów nadużywających środki odurzające,
Usługi doradcze w dziedzinie zdrowia, Usługi telemedyczne,
Zdalne monitorowanie danych medycznych do diagnozowania medycznego i leczenia, Usługi medycyny alternatywnej.
(551) wspólne prawo ochronne
543919
(220) 2022 06 08
PARTYDECO SPÓŁKA Z OGRANICZONA
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Szczecin
(540) (znak słowny)
(540) Let’s Party
(510), (511) 35 Usługi doradcze w zakresie reklamy dla franczyzobiorców, Pomoc w zarządzaniu biznesowym w ramach
kontraktu franczyzowego, Pomoc w komercjalizacji produktu w ramach kontraktu franczyzowego, Usługi doradztwa
biznesowego związane z zakładaniem i prowadzeniem franczyz, Usługi świadczone przez franczyzodawcę, mianowicie
pomoc w prowadzeniu przedsiębiorstw przemysłowych lub
handlowych lub w zarządzaniu nimi, Usługi w zakresie reklamy i promocji sprzedaży, Reklama, Promowanie sprzedaży
usług [na rzecz osób trzecich] poprzez przygotowywanie
reklam, Zarobkowe zarządzanie w zakresie koncesjonowania
towarów i usług na rzecz osób trzecich, Administrowanie
i organizacja usług sprzedaży wysyłkowej, Usługi sprzedaży
detalicznej związane z następującymi produktami: produkty
dekoracyjne, ozdoby i akcesoria dekoracyjne, Usługi handlu
hurtowego związane z następującymi produktami: produkty
dekoracyjne, ozdoby i akcesoria dekoracyjne, Usługi sprzedaży detalicznej za pomocą katalogów związane z następującymi produktami: produkty dekoracyjne, ozdoby i akcesoria
dekoracyjne, Usługi sprzedaży detalicznej online związane
z następującymi produktami: produkty dekoracyjne, ozdoby
i akcesoria dekoracyjne, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: produkty dekoracyjne, ozdoby i akcesoria dekoracyjne, Usługi sprzedaży
detalicznej związane z następującymi produktami: materiały
i urządzenia wybuchowe inne niż broń, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: materiały
i urządzenia wybuchowe inne niż broń, Usługi sprzedaży detalicznej za pomocą katalogów związane z następującymi
produktami: materiały i urządzenia wybuchowe inne niż
broń, Usługi sprzedaży detalicznej online związane z nastę(210)
(731)
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pującymi produktami: materiały i urządzenia wybuchowe
inne niż broń, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: materiały i urządzenia wybuchowe inne niż broń, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: dzieła sztuki oraz figurki
z papieru i kartonu, modele architektoniczne, Usługi handlu
hurtowego związane z następującymi produktami: dzieła
sztuki oraz figurki z papieru i kartonu, modele architektoniczne, Usługi sprzedaży detalicznej za pomocą katalogów związane z następującymi produktami: dzieła sztuki oraz figurki
z papieru i kartonu, modele architektoniczne, Usługi sprzedaży detalicznej online związane z następującymi produktami: dzieła sztuki oraz figurki z papieru i kartonu, modele architektoniczne, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej
związane z następującymi produktami: dzieła sztuki oraz figurki z papieru i kartonu, modele architektoniczne, Usługi
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: materiały drukowane, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: materiały drukowane, Usługi sprzedaży detalicznej za pomocą katalogów związane
z następującymi produktami: materiały drukowane, Usługi
sprzedaży detalicznej online związane z następującymi produktami: materiały drukowane, Usługi wysyłkowej sprzedaży
detalicznej związane z następującymi produktami: materiały
drukowane, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: materiały i środki dla artystów i do dekoracji, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi
produktami: materiały i środki dla artystów i do dekoracji,
Usługi sprzedaży detalicznej za pomocą katalogów związane z następującymi produktami: materiały i środki dla artystów i do dekoracji, Usługi sprzedaży detalicznej online związane z następującymi produktami: materiały i środki dla artystów i do dekoracji, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej
związane z następującymi produktami: materiały i środki dla
artystów i do dekoracji, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: materiały piśmienne i wyposażenie edukacyjne, Usługi handlu hurtowego związane
z następującymi produktami: materiały piśmienne i wyposażenie edukacyjne, Usługi sprzedaży detalicznej za pomocą
katalogów związane z następującymi produktami: materiały
piśmienne i wyposażenie edukacyjne, Usługi sprzedaży detalicznej online związane z następującymi produktami: materiały piśmienne i wyposażenie edukacyjne, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: materiały piśmienne i wyposażenie edukacyjne,
Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: papier i karton, Usługi handlu hurtowego związane
z następującymi produktami: papier i karton, Usługi sprzedaży detalicznej za pomocą katalogów związane z następującymi produktami: papier i karton, Usługi sprzedaży detalicznej online związane z następującymi produktami: papier
i karton, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane
z następującymi produktami: papier i karton, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: torebki
oraz artykuły do pakowania i przechowywania z papieru,
kartonu lub tworzyw sztucznych, Usługi handlu hurtowego
związane z następującymi produktami: torebki oraz artykuły
do pakowania i przechowywania z papieru, kartonu lub tworzyw sztucznych, Usługi sprzedaży detalicznej za pomocą
katalogów związane z następującymi produktami: torebki
oraz artykuły do pakowania i przechowywania z papieru,
kartonu lub tworzyw sztucznych, Usługi sprzedaży detalicznej online związane z następującymi produktami: torebki
oraz artykuły do pakowania i przechowywania z papieru,
kartonu lub tworzyw sztucznych, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: torebki oraz artykuły do pakowania i przechowywania z papie-
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ru, kartonu lub tworzyw sztucznych, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: wyroby tekstylne i substytuty wyrobów tekstylnych, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: wyroby tekstylne i substytuty wyrobów tekstylnych, Usługi sprzedaży
detalicznej za pomocą katalogów związane z następującymi
produktami: wyroby tekstylne i substytuty wyrobów tekstylnych, Usługi sprzedaży detalicznej online związane z następującymi produktami: wyroby tekstylne i substytuty wyrobów tekstylnych, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej
związane z następującymi produktami: wyroby tekstylne
i substytuty wyrobów tekstylnych, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: nakrycia głowy, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi
produktami: nakrycia głowy, Usługi sprzedaży detalicznej
za pomocą katalogów związane z następującymi produktami: nakrycia głowy, Usługi sprzedaży detalicznej online związane z następującymi produktami: nakrycia głowy, Usługi
wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi
produktami: nakrycia głowy, Usługi sprzedaży detalicznej
związane z następującymi produktami: obuwie, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: obuwie, Usługi sprzedaży detalicznej za pomocą katalogów
związane z następującymi produktami: obuwie, Usługi
sprzedaży detalicznej online związane z następującymi produktami: obuwie, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej
związane z następującymi produktami: obuwie, Usługi
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: odzież, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: odzież, Usługi sprzedaży detalicznej za pomocą katalogów związane z następującymi produktami:
odzież, Usługi sprzedaży detalicznej online związane z następującymi produktami: odzież, Usługi wysyłkowej sprzedaży
detalicznej związane z następującymi produktami: odzież,
Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: kapelusze, Usługi handlu hurtowego związane
z następującymi produktami: kapelusze, Usługi sprzedaży
detalicznej za pomocą katalogów związane z następującymi
produktami: kapelusze, Usługi sprzedaży detalicznej online
związane z następującymi produktami: kapelusze, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi
produktami: kapelusze, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: dodatki do odzieży, artykuły
do szycia i ozdobne artykuły tekstylne, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: dodatki
do odzieży, artykuły do szycia i ozdobne artykuły tekstylne,
Usługi sprzedaży detalicznej za pomocą katalogów związane z następującymi produktami: dodatki do odzieży, artykuły
do szycia i ozdobne artykuły tekstylne, Usługi sprzedaży detalicznej online związane z następującymi produktami: dodatki do odzieży, artykuły do szycia i ozdobne artykuły tekstylne, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane
z następującymi produktami: dodatki do odzieży, artykuły
do szycia i ozdobne artykuły tekstylne, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: ozdoby
do włosów, wałki do włosów, artykuły do upinania włosów
oraz peruki i sztuczne włosy, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: ozdoby do włosów, wałki
do włosów, artykuły do upinania włosów oraz peruki i sztuczne włosy, Usługi sprzedaży detalicznej za pomocą katalogów
związane z następującymi produktami: ozdoby do włosów,
wałki do włosów, artykuły do upinania włosów oraz peruki
i sztuczne włosy, Usługi sprzedaży detalicznej online związane z następującymi produktami: ozdoby do włosów, wałki
do włosów, artykuły do upinania włosów oraz peruki i sztuczne włosy, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane
z następującymi produktami: ozdoby do włosów, wałki
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do włosów, artykuły do upinania włosów oraz peruki i sztuczne włosy, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: sztuczne owoce, warzywa i kwiaty, Usługi
handlu hurtowego związane z następującymi produktami:
sztuczne owoce, warzywa i kwiaty, Usługi sprzedaży detalicznej za pomocą katalogów związane z następującymi produktami: sztuczne owoce, warzywa i kwiaty, Usługi sprzedaży detalicznej online związane z następującymi produktami:
sztuczne owoce, warzywa i kwiaty, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami:
sztuczne owoce, warzywa i kwiaty, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: dekoracje
świąteczne i sztuczne choinki, Usługi handlu hurtowego
związane z następującymi produktami: dekoracje świąteczne i sztuczne choinki, Usługi sprzedaży detalicznej za pomocą katalogów związane z następującymi produktami: dekoracje świąteczne i sztuczne choinki, Usługi sprzedaży detalicznej online związane z następującymi produktami: dekoracje świąteczne i sztuczne choinki, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: dekoracje świąteczne i sztuczne choinki, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: zabawki,
Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: zabawki, Usługi sprzedaży detalicznej za pomocą
katalogów związane z następującymi produktami: zabawki,
Usługi sprzedaży detalicznej online związane z następującymi produktami: zabawki, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: zabawki, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: gry, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: gry, Usługi sprzedaży detalicznej za pomocą
katalogów związane z następującymi produktami: gry, Usługi sprzedaży detalicznej online związane z następującymi
produktami: gry, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej
związane z następującymi produktami: gry, Usługi sprzedaży
detalicznej związane z następującymi produktami: gazy
do pompowania balonów, maskotki, dywaniki i maty, ozdobne fontanny, fontanny sztucznych ogni, kostiumy, piniaty,
maszyny do nadmuchiwania balonów, lampki dekoracyjne,
tatuaże zmywalne do celów kosmetycznych, świeczki i świece, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: gazy do pompowania balonów, maskotki, dywaniki
i maty, ozdobne fontanny, fontanny sztucznych ogni, kostiumy, piniaty, maszyny do nadmuchiwania balonów, lampki
dekoracyjne, tatuaże zmywalne do celów kosmetycznych,
świeczki i świece, Usługi sprzedaży detalicznej za pomocą
katalogów związane z następującymi produktami: gazy
do pompowania balonów, maskotki, dywaniki i maty, ozdobne fontanny, fontanny sztucznych ogni, kostiumy, piniaty,
maszyny do nadmuchiwania balonów, lampki dekoracyjne,
tatuaże zmywalne do celów kosmetycznych, świeczki i świece, Usługi sprzedaży detalicznej online związane z następującymi produktami: gazy do pompowania balonów, maskotki, dywaniki i maty, ozdobne fontanny, fontanny sztucznych
ogni, kostiumy, piniaty, maszyny do nadmuchiwania balonów, lampki dekoracyjne, tatuaże zmywalne do celów kosmetycznych, świeczki i świece, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: gazy
do pompowania balonów, maskotki, dywaniki i maty, ozdobne fontanny, fontanny sztucznych ogni, kostiumy, piniaty, maszyny do nadmuchiwania balonów, lampki dekoracyjne, tatuaże zmywalne do celów kosmetycznych, świeczki i świece.
(210) 543921
(220) 2022 06 08
(731) BEDKOWSKI STEFAN CENTRO-BUD, Hajnówka
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) buduj.pl

(531) 27.05.01, 01.17.11, 26.04.02, 29.01.13
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży hurtowej, detalicznej,
w tym online w zakresie: materiałów, narzędzi i sprzętu
budowlanego, materiałów i narzędzi wykończeniowych,
bram i ogrodzeń, kostki brukowej, architektury ogrodowej,
odzieży ochronnej, Zapewnianie platformy internetowej dla
nabywców i sprzedawców: towarów i usług budowlanych
oraz wykończeniowych, bram i ogrodzeń, kostki brukowej,
architektury ogrodowej, odzieży ochronnej, Usługi reklamowe i promocyjne: materiałów, narzędzi i sprzętu oraz usług
budowlanych i wykończeniowych, bram i ogrodzeń, kostki
brukowej, architektury ogrodowej, odzieży ochronnej, Udostępnianie przestrzeni reklamowej on-line dla osób trzecich,
Prezentacja firm oraz ich towarów i usług w Internecie, Usługi
informacyjne dotyczące stanowisk pracy i kariery zawodowej
w budownictwie, Komputerowe bazy danych (Pozyskiwanie
danych do -), Udostępnianie katalogów [spisów] informacji
handlowych w Internecie, Organizacja konkursów w celach
reklamowych, Usługi dotyczące: organizowania i/lub prowadzenia targów i wystaw w celach reklamowych lub handlowych, kojarzenia kontrahentów w celu zawierania umów
handlowych, 37 Usługi budowlane, Usługi wykończeniowe,
Usługi rozbiórkowe i wyburzeniowe, Usługi konserwacji i naprawy budynków, Wynajem narzędzi i sprzętu budowlanego, rozbiórkowego, czyszczącego i konserwacyjnego, Usługi
doradcze i informacyjne dotyczące budownictwa.
(210)
(731)
(540)
(540)

543924
(220) 2022 06 09
KUBAT DOMINIK FERRO, Żary
(znak słowno-graficzny)
FERRO modern design

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.11.02, 26.11.08
(510), (511) 20 Meble i akcesoria meblowe wyposażenia
domu.
543928
(220) 2022 06 08
PRZEDSIĘBIORSTWO PAŃSTWOWE PORTY LOTNICZE,
Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LOTNISKO WARSZAWA-RADOM

(210)
(731)

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.11.03, 26.11.12, 18.05.03
(510), (511) 16 Artykuły biurowe [z wyjątkiem mebli], Bilety dla usług lotniskowych, Broszury, Czasopisma [periodyki], Drukowane karty abonamentowe i vouchery dla usług
lotniskowych, Artykuły biurowe, Drukowane rozkłady, Etui
na identyfikatory [artykuły biurowe], Etykiety papierowe
odprawionego bagażu, Etykiety z papieru lub kartonu, Formularze [blankiety, druki], Fotografie [wydrukowane], Kalen-
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darze, Katalogi, Przepustki i identyfikatory, Katalogi, foldery
i prospekty, Materiały biurowe, Marketingowe materiały
drukowane, Drukowane materiały informacyjne, Drukowane
materiały reklamowe, Materiały szkoleniowe i instruktażowe,
Drukowane materiały wizerunkowe, Drukowane publikacje,
Czasopisma i biuletyny, Formularze [blankiety, druki], Drukowane komunikaty prasowe, Raporty, 20 Szyldy z drewna lub
tworzyw sztucznych, Konstrukcje wystawowo-reklamowe,
Tablice ogłoszeniowe, Stojaki do wystawiania gazet, Stoiska
wystawowe, 35 Imprezy promocyjne, Akcje promocyjne,
Usługi marketingowe, reklamowe i promocyjne, Tworzenie
materiałów marketingowych, reklamowych i promocyjnych,
Kampanie reklamowe, Badania marketingowe, Badania opinii publicznej, Badania rynku, Badania satysfakcji, Badania
zwyczajów i postaw w celach marketingowych, Pogłębione
analizy statystyczne, rynkowe i biznesowe, Filmy i animacje
wizerunkowe i promocyjne, Identyfikacja wizualna marki,
Organizacje pokazów i prezentacji, Promocja [reklama] turystyki i podróży, Promocja regionu i miasta, Marketing usług
lotniczych i pozalotniczych, System identyfikacji wizualnej lotniska, Wynajem powierzchni reklamowych, Reklama
w Internecie i Intranecie, Wynajem powierzchni pod punkt
wystawienniczy materiałów reklamowych oraz informacyjnych, Udostępnianie informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej, Indeksowanie
stron internetowych w celach handlowych lub reklamowych, Optymalizacja stron internetowych, Sprzedaż paliwa,
36 Administrowanie i zarządzanie nieruchomościami, Zarządzania nieruchomościami związanymi z lotnictwem,
Zarządzanie infrastrukturą lotniskową i okołolotniskową, Inwestycje w infrastrukturę lotniskową i okołolotniskową, Udostępnienie powierzchni do przeprowadzania badań marketingowych, Usługi finansowe (kantory/banki/bankomaty),
Wynajem powierzchni komercyjnej pod punkty handlowe,
gastronomiczne i usługowe na lotnisku, Wynajem stanowisk
recepcyjnych i standów, Usługi powiernictwa inwestycji, Wynajem powierzchni biurowej, 37 Usługi utrzymania obiektów
i infrastruktury lotniskowej, Instalacja systemów komputerowych, Konserwacja i naprawy obiektów i infrastruktury
lotniskowej, Usługi nadzoru budowlanego, Usługi myjni
samochodowej, Usługi warsztatu samochodowego, Usługi
wodno-kanalizacyjne, Usługi bazy technicznej, 38 Usługi teletechniczne i teleinformatyczne, Poczta elektroniczna, Przesyłanie faksów, Przesyłanie on-line kartek z życzeniami, Usługi telewizji w obwodzie zamkniętym, Zapewnianie łączności
radiowej, Udostępnianie systemu informacji lotniskowej,
39 Usługi parkingowe, Udostępnianie miejsc postojowych
i dróg dojazdowych lotnisku, Usługi terminalowe i pasażerskie, Transport po płycie lotniska, Usługa szybkiego przejścia kontroli bezpieczeństwa i dostępu pasażera (Fast Track)
oraz pasażera VIP, Wynajem powierzchni magazynowej,
Dystrybucja czasopism, Wynajem sprzętu i pojazdów lotniskowych, Wynajem wózków bagażowych, Udostępnianie
infrastruktury lotniska przewoźnikom i użytkownikom statków powietrznych, Udostępnianie infrastruktury lotniska dla
zaopatrzenia pokładowego, Udostępnianie miejsca do parkowania sprzętu i pojazdów służących do wykonywania
czynności obsługi naziemnej, Udostępnianie miejsc postojowych do odladzania statków powietrznych, Udostępnianie
stanowisk odprawy biletowo-bagażowej wraz z wyposażeniem, Udostępnianie sortowni bagażu wraz z taśmociągami,
Usługi parkowania samolotów w hangarach, Udostępnianie
pomostów pasażerskich, Udostępnianie urządzeń do zasilania statków powietrznych w energię elektryczną, Przewóz
pasażerów, Przewóz towarów, Obsługa transportu lotniczego, Obsługa pasażersko-bagażowa, Obsługa naziemna
przewoźników lotniczych, Ratownictwo lotniskowe, Usługa
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przechowywania bagażu, 41 Organizacja konferencji prasowych, Imprezy okolicznościowe, Imprezy firmowe i spotkania biznesowych, Szkolenia z zakresu przepisów ruchu pojazdów i pieszych na lotnisku, Lotniskowe szkolenia operacyjne,
Szkolenia lotniskowe, Szkolenia korporacyjne, Szkolenia BHP,
Szkolenia ochrony lotnictwa cywilnego, Szkolenia w zakresie
przepisów ochrony przeciw pożarowej i procedur postępowania alarmowego, Szkolenia ratowników lotniskowej straży
pożarnej, Usługi publikowania tekstów, czasopism, wydawnictw nieperiodycznych i publikacji elektronicznych, w tym
on-line, Szkolenia edukacyjne, Usługi edukacyjne, Wynajem
obiektów sportowych, Wynajem strzelnicy, Usługa filmowania i fotografowania, 42 Nadzór techniczny nad obiektami
lotniczymi, Usługi programowania i tworzenia aplikacji, Hostingi stron internetowych, Instalacja programów komputerowych, 43 Usługi gastronomiczne na lotnisku, Wynajem
pomieszczeń szkoleniowych i konferencyjnych, Wynajem
powierzchni pod wystawy i ekspozycje, Udostępnianie pomieszczeń do modlitw, 44 Ratownictwo medyczne, Usługi
medyczne, 45 Usługi w zakresie ochrony lotnisk, Usługi w zakresie bezpieczeństwa osób i bagażu na lotniskach, Konwoje,
asysty, eskorty na terenie lotnisk, Przechowanie przedmiotów w biurze rzeczy znalezionych, Wydawanie przepustek
i dostępów, Usługi kontroli dostępu i bezpieczeństwa statków powietrznych, Wynajem urządzeń ochrony osób, sprzętu i bagaży, Lotniskowa straż pożarna, Udzielanie licencji
na korzystanie ze zdjęć, filmów i multimediów.
(210)
(731)
(540)
(540)

(531)

543930
(220) 2022 06 09
WAWEL SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków
(znak słowno-graficzny)
Wawel od 1898

27.05.01, 29.01.13, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.16, 26.01.17,
26.01.18, 24.09.02, 24.09.03, 24.09.05
(510), (511) 16 Materiały drukowane, Plakaty reklamowe,
Nadruki, Nalepki, naklejki [materiały piśmienne], 30 Kakao,
Kakao w proszku, Wyroby z kakao, Czekolada, Czekolada
mleczna, Czekolada pitna, Czekolada w proszku, Czekolada
na polewy lub posypki, Czekoladowe ozdoby do ciast, Czekoladki, Czekoladki z nadzieniem, Batony czekoladowe, Batony zbożowe i energetyczne, Słodycze [cukierki], Karmelki
[cukierki], Karmelki miękkie, Karmelki z nadzieniem, Krówka
(cukierek), Krówki czekoladowe, Słodycze piankowe, Pralinki,
Słodycze do żucia, Guma do żucia, nie do celów medycznych, Galaretki owocowe [słodycze], Dropsy owocowe [słodycze], Wyroby cukiernicze, ciasta, tarty i ciasteczka, Wyroby cukiernicze do dekoracji świątecznych choinek, Wyroby
cukiernicze na bazie orzechów arachidowych, Nielecznicze
słodycze [wyroby cukiernicze], Nielecznicze słodycze w postaci krówek, Nielecznicze słodycze w postaci toffi, Lizaki
[wyroby cukiernicze], Pastylki [wyroby cukiernicze], Orzechy
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w polewie [wyroby cukiernicze], Tabletki [wyroby cukiernicze], Żelki [wyroby cukiernicze], Wyroby cukiernicze w polewie czekoladowej, Wyroby cukiernicze zawierające galaretkę,
Musy (wyroby cukiernicze), Croissant [rogaliki z ciasta francuskiego], Ciasto francuskie, Wyroby ciastkarskie nadziewane owocami, Słodkie polewy i nadzienia, Nadzienia na bazie
czekolady, Nadzienia na bazie czekolady do placków i ciast,
Nadzienia na bazie kawy, Kremy czekoladowe do smarowania, Pasty czekoladowe do smarowania zawierające orzechy,
Ozdoby choinkowe [jadalne], Lód, lody spożywcze, mrożone jogurty i sorbety, Wyroby cukiernicze mrożone, Mrożone
ciasto na ciastka, Desery lodowe, Desery z warstwą lodów,
owoców i bitej śmietany [parfait], Desery czekoladowe,
Sosy owocowe, Wyroby piekarnicze, Herbatniki zawierające
składniki o smaku czekoladowym, Wafle czekoladowe, Jadalne wafle, Napoje na bazie kawy, Napoje na bazie kakao,
Napoje mrożone na bazie kakao, 35 Usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej oraz za pośrednictwem internetu (sprzedaż
on-line) towarów obejmujących: kakao, kakao w proszku,
wyroby z kakao, czekoladę, czekoladę mleczną, czekoladę
pitną, czekoladę w proszku, czekoladę na polewy lub posypki, czekoladowe ozdoby do ciast, czekoladki, czekoladki
z nadzieniem, batony czekoladowe, batony zbożowe i energetyczne, słodycze [cukierki], karmelki [cukierki], karmelki
miękkie, karmelki z nadzieniem, krówki (cukierki), krówki
czekoladowe, słodycze piankowe, pralinki, słodycze do żucia,
gumę do żucia, nie do celów medycznych, galaretki owocowe [słodycze], dropsy owocowe [słodycze], wyroby cukiernicze, ciasta, tarty i ciasteczka, wyroby cukiernicze do dekoracji
świątecznych choinek, wyroby cukiernicze na bazie orzechów arachidowych, nielecznicze słodycze [wyroby cukiernicze], nielecznicze słodycze w postaci krówek, nielecznicze
słodycze w postaci toffi, lizaki [wyroby cukiernicze], pastylki
[wyroby cukiernicze], orzechy w polewie [wyroby cukiernicze], tabletki [wyroby cukiernicze], żelki [wyroby cukiernicze],
wyroby cukiernicze w polewie czekoladowej, wyroby cukiernicze zawierające galaretkę, musy (wyroby cukiernicze),
croissanty [rogaliki z ciasta francuskiego], ciasto francuskie,
wyroby ciastkarskie nadziewane owocami, słodkie polewy
i nadzienia, nadzienia na bazie czekolady, nadzienia na bazie
czekolady do placków i ciast, nadzienia na bazie kawy, kremy
czekoladowe do smarowania, pasty czekoladowe do smarowania zawierające orzechy, ozdoby choinkowe [jadalne], czekoladowe ozdoby do ciast, lód, lody spożywcze, mrożone jogurty i sorbety, wyroby cukiernicze mrożone, mrożone ciasto
na ciastka, desery lodowe, desery z warstwą lodów, owoców
i bitej śmietany [parfait], desery czekoladowe, sosy owocowe, wyroby piekarnicze, ciasto francuskie, wyroby ciastkarskie nadziewane owocami, herbatniki zawierające składniki
o smaku czekoladowym, wafle czekoladowe, jadalne wafle,
napoje na bazie kawy, napoje na bazie kakao, napoje mrożone na bazie kakao, Doradztwo w zakresie organizowania
i prowadzenia działalności gospodarczej, Pomoc przy zakładaniu przedsiębiorstw w ramach franchisingu, Reklama
i marketing, Prezentowanie towarów w mediach dla celów
sprzedaży detalicznej, Promocja sprzedaży, Reklama online
za pośrednictwem sieci komputerowej, Rozpowszechnianie
materiałów reklamowych, Prezentowanie produktów w mediach w celu ich sprzedaży, Organizowanie imprez, wystaw,
targów i pokazów do celów handlowych, promocyjnych i reklamowych, Wsparcie w dziedzinie zarządzania przedsiębiorstwami działającymi w oparciu o franczyzę, 43 Kawiarnie, Kafeterie [bufety], Lodziarnie, Przygotowywanie i zaopatrywanie w żywność i napoje do bezpośredniego spożycia, Usługi
zaopatrzenia w żywność i napoje, Usługi kateringowe.
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543931
(220) 2022 06 08
ZUBALA ZBIGNIEW PRZEDSIĘBIORSTWO
PRODUKCYJNO-HANDLOWE EKODARPOL, Dębno
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OBORNIK EXTRA
(210)
(731)

(531) 29.01.13, 27.05.01, 05.09.17
(510), (511) 1 Nawozy, biostymulatory roślin, preparaty z mikroelementów dla roślin, środki do konserwacji kwiatów,
preparaty biologiczne do celów innych niż medyczne lub
weterynaryjne, humus, kompost, preparaty poprawiające
kondycję gleby.
543933
(220) 2022 06 08
PRZEDSIĘBIORSTWO PAŃSTWOWE PORTY LOTNICZE,
Warszawa
(540) (znak graficzny)
(540)
(210)
(731)

(531)

29.01.02, 18.05.03, 26.11.03, 26.11.12, 26.01.01, 26.01.04,
26.01.16
(510), (511) 16 Artykuły biurowe [z wyjątkiem mebli], Bilety dla usług lotniskowych, Broszury, Czasopisma [periodyki], Drukowane karty abonamentowe i vouchery dla usług
lotniskowych, Artykuły biurowe, Drukowane rozkłady, Etui
na identyfikatory [artykuły biurowe], Etykiety papierowe
odprawionego bagażu, Etykiety z papieru lub kartonu, Formularze [blankiety, druki], Fotografie [wydrukowane], Kalendarze, Katalogi, Przepustki i identyfikatory, Katalogi, foldery
i prospekty, Materiały biurowe, Marketingowe materiały
drukowane, Drukowane materiały informacyjne, Drukowane
materiały reklamowe, Materiały szkoleniowe i instruktażowe,
Drukowane materiały wizerunkowe, Drukowane publikacje,
Czasopisma i biuletyny, Formularze [blankiety, druki], Drukowane komunikaty prasowe, Raporty, 20 Szyldy z drewna lub
tworzyw sztucznych, Konstrukcje wystawowo-reklamowe,
Tablice ogłoszeniowe, Stojaki do wystawiania gazet, Stoiska
wystawowe, 35 Imprezy promocyjne, Akcje promocyjne,
Usługi marketingowe, reklamowe i promocyjne, Tworzenie
materiałów marketingowych, reklamowych i promocyjnych,
Kampanie reklamowe, Badania marketingowe, Badania opi-
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nii publicznych, Badania rynku, Badania satysfakcji, Badania
zwyczajów i postaw w celach marketingowych, Pogłębione
analizy statystyczne, rynkowe i biznesowe, Filmy i animacje
wizerunkowe i promocyjne, Identyfikacja wizualna marki,
Organizacji pokazów i prezentacji, Promocja [reklama] turystyki i podróży, Promocja regionu i miasta, Marketing usług
lotniczych i pozalotniczych, System identyfikacji wizualnej lotniska, Wynajem powierzchni reklamowych, Reklama
w Internecie i Intranecie, Wynajem powierzchni pod punkt
wystawienniczy materiałów reklamowych oraz informacyjnych, Udostępnianie informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej, Indeksowanie
stron internetowych w celach handlowych lub reklamowych, Optymalizacja stron internetowych, Sprzedaż paliwa,
36 Administrowanie i zarządzanie nieruchomościami, Zarządzania nieruchomościami związanymi z lotnictwem, Zarządzanie infrastrukturą lotniskową i około lotniskową, Inwestycje w infrastrukturę lotniskową i około lotniskową, Udostępnienie powierzchni do przeprowadzania badań marketingowych, Usługi finansowe (kantory/banki/bankomaty),
Wynajem powierzchni komercyjnej pod punkty handlowe,
gastronomiczne i usługowe na lotnisku, Wynajem stanowisk
recepcyjnych i standów usługi powiernictwa inwestycji, Wynajem powierzchni biurowej, 37 Usługi utrzymania obiektów
i infrastruktury lotniskowej, Instalacja systemów komputerowych, Konserwacja i naprawy obiektów i infrastruktury
lotniskowej, Usługi nadzoru budowlanego, Usługi myjni
samochodowej, Usługi warsztatu samochodowego, Usługi
wodno-kanalizacyjne, Usługi bazy technicznej, 38 Usługi teletechniczne i teleinformatyczne, Poczta elektroniczna przesyłanie faksów, Przesyłanie on-line kartek z życzeniami, Usługi telewizji w obwodzie zamkniętym, Zapewnianie łączności
radiowej, Udostępnianie systemu informacji lotniskowej,
39 Usługi parkingowe, Udostępnianie miejsc postojowych
i dróg dojazdowych lotniska, Usługi terminalowe i pasażerskie, Transport po płycie lotniska, Usługa szybkiego przejścia kontroli bezpieczeństwa i dostępu pasażera (Fast Track)
oraz pasażera VIP, Wynajem powierzchni magazynowej,
Dystrybucja czasopism, Wynajem sprzętu i pojazdów lotniskowych, Wynajem wózków bagażowych, Udostępnianie
infrastruktury lotniska przewoźnikom i użytkownikom statków powietrznych, Udostępnianie infrastruktury lotniska dla
zaopatrzenia pokładowego, Udostępnianie miejsca do parkowania sprzętu i pojazdów służących do wykonywania
czynności obsługi naziemnej, Udostępnianie miejsc postojowych do odladzania statków powietrznych, Udostępnianie
stanowisk odprawy biletowo-bagażowej wraz z wyposażeniem, Udostępnianie sortowni bagażu wraz z taśmociągami,
Usługi parkowania samolotów w hangarach, Udostępnianie
pomostów pasażerskich, Udostępnianie urządzeń do zasilania statków powietrznych w energię elektryczną, Przewóz
pasażerów, Przewóz towarów, Obsługa transportu lotniczego, Obsługa pasażersko-bagażowa, Obsługa naziemna
przewoźników lotniczych, Ratownictwo lotniskowe, Usługa
przechowywania bagażu, 41 Organizacja konferencji prasowych, Imprezy okolicznościowe, Imprezy firmowe i spotkania biznesowe, Szkolenia z zakresu przepisów ruchu pojazdów i pieszych na lotnisku, Lotniskowe szkolenia operacyjne,
Szkolenia lotniskowe, Szkolenia korporacyjne, Szkolenia BHP,
Szkolenia ochrony lotnictwa cywilnego, Szkolenia w zakresie
przepisów ochrony przeciwpożarowej i procedur postępowania alarmowego, Szkolenia ratowników lotniskowej straży
pożarnej, Usługi publikowania tekstów, czasopism, wydawnictw nieperiodycznych i publikacji elektronicznych, w tym
on-line, Szkolenia edukacyjne, Usługi edukacyjne, Wynajem
obiektów sportowych, Wynajem strzelnicy, Usługa filmowania i fotografowania, 42 Nadzór techniczny nad obiektami
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lotniczymi, Usługi programowania i tworzenia aplikacji, Hostingi stron internetowych, Instalacja programów komputerowych, 43 Usługi gastronomiczne na lotnisku, Wynajem
pomieszczeń szkoleniowych i konferencyjnych, Wynajem
powierzchni pod wystawy i ekspozycje, Udostępnianie pomieszczeń do modlitw, 44 Ratownictwo medyczne, Usługi
medyczne, 45 Usługi w zakresie ochrony lotnisk, Usługi w zakresie bezpieczeństwa osób i bagażu na lotniskach, Konwoje,
asysty, eskorty na terenie lotnisk, Przechowanie przedmiotów w biurze rzeczy znalezionych, Wydawanie przepustek
i dostępów, Usługi kontroli dostępu i bezpieczeństwa statków powietrznych, Wynajem urządzeń ochrony osób, sprzętu i bagaży, Lotniskowa straż pożarna, Udzielanie licencji
na korzystanie ze zdjęć, filmów i multimediów.
543938
(220) 2022 06 08
PRZEDSIĘBIORSTWO PAŃSTWOWE PORTY LOTNICZE,
Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LOTNISKO WARSZAWA-RADOM WARSAW-RADOM
AIRPORT
(210)
(731)

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.11.03, 26.11.12, 18.05.03
(510), (511) 16 Artykuły biurowe [z wyjątkiem mebli], Bilety
dla usług lotniskowych, Broszury, Czasopisma [periodyki], Drukowane karty abonamentowe i vouchery dla usług lotniskowych, Artykuły biurowe, Drukowane rozkłady, Etui na identyfikatory [artykuły biurowe], Etykiety papierowe odprawionego
bagażu, Etykiety z papieru lub kartonu, Formularze [blankiety,
druki], Fotografie [wydrukowane], Kalendarze, Katalogi, Przepustki i identyfikatory, Katalogi, foldery i prospekty, Materiały
biurowe, Marketingowe materiały drukowane, Drukowane
materiały informacyjne, Drukowane materiały reklamowe,
Materiały szkoleniowe i instruktażowe, Drukowane materiały
wizerunkowe, Drukowane publikacje, Czasopisma i biuletyny,
Formularze [blankiety, druki], Drukowane komunikaty prasowe, Raporty, 20 Szyldy z drewna lub tworzyw sztucznych,
Konstrukcje wystawowo-reklamowe, Tablice ogłoszeniowe,
Stojaki do wystawiania gazet, Stoiska wystawowe, 35 Imprezy promocyjne, Akcje promocyjne, Usługi marketingowe,
reklamowe i promocyjne, Tworzenie materiałów marketingowych, reklamowych i promocyjnych, Kampanie reklamowe,
Badania marketingowe, Badania opinii publicznych, Badania rynku, Badania satysfakcji, Badania zwyczajów i postaw
w celach marketingowych, Pogłębione analizy statystyczne,
rynkowe i biznesowe, Filmy i animacje wizerunkowe i promocyjne, Identyfikacja wizualna marki, Organizacji pokazów
i prezentacji, Promocja [reklama] turystyki i podróży, Promocja
regionu i miasta, Marketing usług lotniczych i pozalotniczych,
System identyfikacji wizualnej lotniska, Wynajem powierzchni reklamowych, Reklama w Internecie i Intranecie, Wynajem
powierzchni pod punkt wystawienniczy materiałów reklamowych oraz informacyjnych, Udostępnianie informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej,
Indeksowanie stron internetowych w celach handlowych lub
reklamowych, Optymalizacja stron internetowych, Sprzedaż
paliwa, 36 Administrowanie i zarządzanie nieruchomościami,
Zarządzania nieruchomościami związanymi z lotnictwem,
Zarządzanie infrastrukturą lotniskową i około lotniskową,
Inwestycje w infrastrukturę lotniskową i około lotniskową,
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Udostępnienie powierzchni do przeprowadzania badań marketingowych, Usługi finansowe (kantory/banki/bankomaty),
Wynajem powierzchni komercyjnej pod punkty handlowe,
gastronomiczne i usługowe na lotnisku, Wynajem stanowisk
recepcyjnych i standów, Usługi powiernictwa inwestycji, Wynajem powierzchni biurowej, 37 Usługi utrzymania obiektów
i infrastruktury lotniskowej, Instalacja systemów komputerowych, Konserwacja i naprawy obiektów i infrastruktury lotniskowej, Usługi nadzoru budowlanego, Usługi myjni samochodowej, Usługi warsztatu samochodowego, Usługi wodno-kanalizacyjne, Usługi bazy technicznej, 38 Usługi teletechniczne
i teleinformatyczne, Poczta elektroniczna, Przesyłanie faksów,
Przesyłanie on-line kartek z życzeniami, Usługi telewizji w obwodzie zamkniętym, Zapewnianie łączności radiowej, Udostępnianie systemu informacji lotniskowej, 39 Usługi parkingowe, Udostępnianie miejsc postojowych i dróg dojazdowych
lotniska, Usługi terminalowe i pasażerskie, Transport po płycie
lotniska, Usługa szybkiego przejścia kontroli bezpieczeństwa
i dostępu pasażera (Fast Track) oraz pasażera VIP, Wynajem
powierzchni magazynowej, Dystrybucja czasopism, Wynajem
sprzętu i pojazdów lotniskowych, Wynajem wózków bagażowych, Udostępnianie infrastruktury lotniska przewoźnikom
i użytkownikom statków powietrznych, Udostępnianie infrastruktury lotniska dla zaopatrzenia pokładowego, Udostępnianie miejsca do parkowania sprzętu i pojazdów służących
do wykonywania czynności obsługi naziemnej, Udostępnianie miejsc postojowych do odladzania statków powietrznych,
Udostępnianie stanowisk odprawy biletowo-bagażowej wraz
z wyposażeniem, Udostępnianie sortowni bagażu wraz z taśmociągami, Usługi parkowania samolotów w hangarach,
Udostępnianie pomostów pasażerskich, Udostępnianie urządzeń do zasilania statków powietrznych w energię elektryczną, Przewóz pasażerów, Przewóz towarów, Obsługa transportu lotniczego, Obsługa pasażersko-bagażowa, Obsługa
naziemna przewoźników lotniczych, Ratownictwo lotniskowe,
Usługa przechowywania bagażu, 41 Organizacja konferencji
prasowych, Imprezy okolicznościowe, Imprezy firmowe i spotkania biznesowe, Szkolenia z zakresu przepisów ruchu pojazdów i pieszych na lotnisku, Lotniskowe szkolenia operacyjne,
Szkolenia lotniskowe, Szkolenia korporacyjne, Szkolenia BHP,
Szkolenia ochrony lotnictwa cywilnego, Szkolenia w zakresie
przepisów ochrony przeciwpożarowej i procedur postępowania alarmowego, Szkolenia ratowników lotniskowej straży
pożarnej, Usługi publikowania tekstów, czasopism, wydawnictw nieperiodycznych i publikacji elektronicznych, w tym
on-line, Szkolenia edukacyjne, Usługi edukacyjne, Wynajem
obiektów sportowych, Wynajem strzelnicy, Usługa filmowania
i fotografowania, 42 Nadzór techniczny nad obiektami lotniczymi, Usługi programowania i tworzenia aplikacji, Hostingi
stron internetowych, Instalacja programów komputerowych,
43 Usługi gastronomiczne na lotnisku, Wynajem pomieszczeń
szkoleniowych i konferencyjnych, Wynajem powierzchni pod
wystawy i ekspozycje, Udostępnianie pomieszczeń do modlitw, 44 Ratownictwo medyczne, Usługi medyczne, 45 Usługi
w zakresie ochrony lotnisk, Usługi w zakresie bezpieczeństwa
osób i bagażu na lotniskach, Konwoje, asysty, eskorty na terenie lotnisk, Przechowanie przedmiotów w biurze rzeczy znalezionych, Wydawanie przepustek i dostępów, Usługi kontroli
dostępu i bezpieczeństwa statków powietrznych, Wynajem
urządzeń ochrony osób, sprzętu i bagaży, Lotniskowa straż
pożarna, Udzielanie licencji na korzystanie ze zdjęć, filmów
i multimediów.
(210)
(731)

543939
(220) 2022 06 09
FANCY HOME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kuźnica Kaszewska
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(540) (znak słowny)
(540) LUNEDI
(510), (511) 25 Odzież, Obuwie, Nakrycia głowy, Odzież męska, damska i dziecięca, Odzież dżinsowa, Odzież wieczorowa, Kurtki, Płaszcze, Garnitury, Marynarki od garniturów,
Kamizelki, Koszule, Stroje wizytowe, Żakiety z dzianiny, Bluzy
sportowe, Swetry, Golfy, Bluzki, T-shirty z krótkim rękawem,
Koszulki polo, Podkoszulki, Spodnie dresowe, Kamizelki
[bezrękawniki], Spodnie, Spódnice, Szorty [odzież], Sukienki
damskie, Bielizna osobista i nocna, Body [odzież], Legginsy, Palta, Skarpetki, Apaszki, Fulary, Krawaty, Muszki, Paski,
Rękawiczki, Szelki, Poszetki, Szaliki, Staniki sportowe, Rajstopy sportowe, Buty sportowe, Czapki i czapeczki sportowe,
35 Usługi sprzedaży detalicznej w związku z odzieżą, Usługi
sklepów detalicznych online obejmujące odzież, Usługi handlu detalicznego w odniesieniu do akcesoriów odzieżowych,
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z obuwiem, Usługi
sprzedaży detalicznej w związku z nakryciami głowy, Usługi
sprzedaży detalicznej w związku z torbami, Usługi sprzedaży
detalicznej w związku z artykułami sportowymi, Skomputeryzowane usługi w zakresie składania zamówień online, Administrowanie i organizacja usług sprzedaży wysyłkowej.
543942
(220) 2022 06 08
PRZEDSIĘBIORSTWO PAŃSTWOWE PORTY LOTNICZE,
Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WARSAW-RADOM AIRPORT
(210)
(731)

(531) 18.05.03, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 16 Artykuły biurowe [z wyjątkiem mebli], Bilety
dla usług lotniskowych, Broszury, Czasopisma [periodyki], Drukowane karty abonamentowe i vouchery dla usług lotniskowych, Artykuły biurowe, Drukowane rozkłady, Etui na identyfikatory [artykuły biurowe], Etykiety papierowe odprawionego
bagażu, Etykiety z papieru lub kartonu, Formularze [blankiety,
druki], Fotografie [wydrukowane], Kalendarze, Katalogi, Przepustki i identyfikatory, Katalogi, foldery i prospekty, Materiały
biurowe, Marketingowe materiały drukowane, Drukowane
materiały informacyjne, Drukowane materiały reklamowe,
Materiały szkoleniowe i instruktażowe, Drukowane materiały
wizerunkowe, Drukowane publikacje, Czasopisma i biuletyny,
Formularze [blankiety, druki], Drukowane komunikaty prasowe, Raporty, 20 Szyldy z drewna lub tworzyw sztucznych,
Konstrukcje wystawowo-reklamowe, Tablice ogłoszeniowe,
Stojaki do wystawiania gazet, Stoiska wystawowe, 35 Akcje
promocyjne, Usługi marketingowe, reklamowe i promocyjne,
Tworzenie materiałów marketingowych, reklamowych i promocyjnych, Kampanie reklamowe, Badania marketingowe,
Badania opinii publicznych, Badania rynku, Badania satysfakcji, Badania zwyczajów i postaw w celach marketingowych,
Pogłębione analizy statystyczne, rynkowe i biznesowe, Filmy
i animacje wizerunkowe i promocyjne, Identyfikacja wizualna
marki, Organizacji pokazów i prezentacji, Promocja [reklama]
turystyki i podróży, Promocja regionu i miasta, Marketing
usług lotniczych i pozalotniczych, System identyfikacji wizualnej lotniska, Wynajem powierzchni reklamowych, Reklama
w Internecie i Intranecie, Wynajem powierzchni pod punkt
wystawienniczy y materiałów reklamowych oraz informacyjnych, Udostępnianie informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej, Indeksowanie
stron internetowych w celach handlowych lub reklamowych,
Optymalizacja stron internetowych, Sprzedaż paliwa, Imprezy

Nr ZT28/2022

promocyjne, 36 Administrowanie i zarządzanie nieruchomościami, Zarządzania nieruchomościami związanymi z lotnictwem, Zarządzanie infrastrukturą lotniskową i około lotniskową, Inwestycje w infrastrukturę lotniskową i około lotniskową,
Udostępnienie powierzchni do przeprowadzania badań marketingowych, Usługi finansowe (kantory/banki/bankomaty),
Wynajem powierzchni komercyjnej pod punkty handlowe,
gastronomiczne i usługowe na lotnisku, Wynajem stanowisk
recepcyjnych i standów usługi powiernictwa inwestycji, Wynajem powierzchni biurowej, 37 Usługi utrzymania obiektów
i infrastruktury lotniskowej, Instalacja systemów komputerowych, Konserwacja i naprawy obiektów i infrastruktury lotniskowej, Usługi nadzoru budowlanego, Usługi myjni samochodowej, Usługi warsztatu samochodowego, Usługi wodno-kanalizacyjne, Usługi bazy technicznej, 38 Usługi teletechniczne
i teleinformatyczne, Poczta elektroniczna przesyłanie faksów,
Przesyłanie on-line kartek z życzeniami, Usługi telewizji w obwodzie zamkniętym, Zapewnianie łączności radiowej, Udostępnianie systemu informacji lotniskowej, 39 Usługi parkingowe, Udostępnianie miejsc postojowych i dróg dojazdowych
lotniska, Usługi terminalowe i pasażerskie, Transport po płycie
lotniska, Usługa szybkiego przejścia kontroli bezpieczeństwa
i dostępu pasażera (Fast Track) oraz pasażera VIP, Wynajem
powierzchni magazynowej, Dystrybucja czasopism, Wynajem
sprzętu i pojazdów lotniskowych, Wynajem wózków bagażowych, Udostępnianie infrastruktury lotniska przewoźnikom
i użytkownikom statków powietrznych, Udostępnianie infrastruktury lotniska dla zaopatrzenia pokładowego, Udostępnianie miejsca do parkowania sprzętu i pojazdów służących
do wykonywania czynności obsługi naziemnej, Udostępnianie miejsc postojowych do odladzania statków powietrznych,
Udostępnianie stanowisk odprawy biletowo-bagażowej wraz
z wyposażeniem, Udostępnianie sortowni bagażu wraz z taśmociągami, Usługi parkowania samolotów w hangarach,
Udostępnianie pomostów pasażerskich, Udostępnianie urządzeń do zasilania statków powietrznych w energię elektryczną, Przewóz pasażerów, Przewóz towarów, Obsługa transportu lotniczego, Obsługa pasażersko-bagażowa, Obsługa
naziemna przewoźników lotniczych, Ratownictwo lotniskowe,
Usługa przechowywania bagażu, 41 Organizacja konferencji
prasowych, Imprezy okolicznościowe, Imprezy firmowe i spotkania biznesowe, Szkolenia z zakresu przepisów ruchu pojazdów i pieszych na lotnisku, Lotniskowe szkolenia operacyjne,
Szkolenia lotniskowe, Szkolenia korporacyjne, Szkolenia BHP,
Szkolenia ochrony lotnictwa cywilnego, Szkolenia w zakresie
przepisów ochrony przeciwpożarowej i procedur postępowania alarmowego, Szkolenia ratowników lotniskowej straży
pożarnej, Usługi publikowania tekstów, czasopism, wydawnictw nieperiodycznych i publikacji elektronicznych, w tym
on-line, Szkolenia edukacyjne, Usługi edukacyjne, Wynajem
obiektów sportowych, Wynajem strzelnicy, Usługa filmowania
i fotografowania, 42 Nadzór techniczny nad obiektami lotniczymi, Usługi programowania i tworzenia aplikacji, Hostingi
stron internetowych, Instalacja programów komputerowych,
43 Usługi gastronomiczne na lotnisku, Wynajem pomieszczeń
szkoleniowych i konferencyjnych, Wynajem powierzchni pod
wystawy i ekspozycje, Udostępnianie pomieszczeń do modlitw, 44 Ratownictwo medyczne, Usługi medyczne, 45 Usługi
w zakresie ochrony lotnisk, Usługi w zakresie bezpieczeństwa
osób i bagażu na lotniskach, Konwoje, asysty, eskorty na terenie lotnisk, Przechowanie przedmiotów w biurze rzeczy znalezionych, Wydawanie przepustek i dostępów, Usługi kontroli
dostępu i bezpieczeństwa statków powietrznych, Wynajem
urządzeń ochrony osób, sprzętu i bagaży, Lotniskowa straż
pożarna, Udzielanie licencji na korzystanie ze zdjęć, filmów
i multimediów.
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(210) 543962
(220) 2022 06 09
(731) BOCHKAROVA MARIIA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) BEAUTY BOSS
(510), (511) 3 Kosmetyki i preparaty kosmetyczne, Kosmetyki do pielęgnacji urody, Preparaty do mycia i pielęgnacji ciała,
Kosmetyki kolorowe, Kosmetyki do makijażu, Kosmetyki do paznokci, Kosmetyki do rzęs, Kosmetyki do ozdabiania, Kosmetyki
do brwi, Kosmetyki w gotowych zestawach, Preparaty do pielęgnacji paznokci, Preparaty do pielęgnacji włosów, Preparaty
perfumeryjne, Sztuczne paznokcie, Zmywacze do paznokci,
Baza podkładowa do paznokci [kosmetyki], Odżywki do paznokci, Odżywki do skórek wokół paznokci, Lakiery do paznokci, Olejki do celów kosmetycznych, Rzęsy, Kleje do sztucznych
rzęs, włosów i paznokci, Kleje do mocowania sztucznych brwi,
35 Pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z przyborami toaletowymi, Usługi
sprzedaży detalicznej w związku z przyborami higienicznymi
dla ludzi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z akcesoriami
do pielęgnacji dla ludzi, Usługi w zakresie zarządzania biznesowego świadczone na rzecz punktów sprzedaży detalicznej,
Reklama i marketing, Doradztwo i konsultacje w zakresie działalności gospodarczej, Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, Administrowanie i zarządzanie działalnością gospodarczą, Administrowanie działalnością gospodarczą w zakresie
franchisingu, Doradztwo i konsultacje biznesowe w zakresie
franchisingu, Zarządzanie sprzedażą i bazą klientów, Zarządzanie w działalności handlowej, Informacja o działalności gospodarczej i informacja handlowa, Komputerowe bazy danych
(Pozyskiwanie danych do -), Systematyzacja danych w komputerowych bazach danych, Usługi porównywania cen, Badania
i pozyskiwanie informacji o działalności gospodarczej, Promocja
sprzedaży dla osób trzecich, Skomputeryzowane wyszukiwanie informacji handlowych, Wyszukiwanie informacji w plikach
komputerowych dla osób trzecich, Zapewnianie platformy
internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług,
Zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, Zarządzanie
bazami danych, 41 Usługi instruktażowe i szkoleniowe, Instruktaż w zakresie pielęgnacji ciała, Szkolenie w zakresie kosmetyki
i urody, Usługi edukacyjne i szkoleniowe, Usługi edukacyjne
i szkoleniowe związane z zarządzaniem działalnością gospodarczą, Prowadzenie kursów, seminariów i warsztatów, Przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenia],
Udostępnianie publikacji elektronicznych, 42 Usługi w zakresie
instalacji oprogramowania komputerowego, Hosting, oprogramowanie jako usługa oraz wypożyczanie oprogramowania
komputerowego, Przechowywanie danych elektronicznych,
Tworzenie, utrzymywanie i hosting stron internetowych dla
osób trzecich, Wynajem oprogramowania i programów komputerowych, Zarządzanie zasobami cyfrowymi, Usługi projektowania wyszukiwarek internetowych, Udostępnienie wyszukiwarek internetowych, Usługi podmiotów zewnętrznych w dziedzinie informatyki, Wzornictwo przemysłowe i projektowanie
graficzne, Konwersja danych lub dokumentów na formę elektroniczną, Projektowanie, konserwacja, wynajem i aktualizacja
oprogramowania komputerowego, Usługi doradcze i informacyjne w zakresie technologii informacyjnej, Projektowanie oprogramowania do smartfonów, Aktualizacja oprogramowania
do smartfonów, 44 Usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody
ludzi, Usługi salonów piękności, Zabiegi pielęgnacji urody, Usługi pielęgnacji paznokci, Usługi kosmetycznej pielęgnacji ciała,
Usługi doradcze dotyczące pielęgnacji urody, Usługi pielęgnacji
urody, w szczególności w zakresie rzęs, Zabiegi kosmetyczne,
Usługi doradcze dotyczące kosmetyków, Zabiegi kosmetyczne
na ciało, twarz i włosy.

(210)
(731)
(540)
(540)
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543963
(220) 2022 06 09
TIM SPÓŁKA AKCYJNA, BIELSKO-BIAŁA
(znak słowno-graficzny)
TUTTE LE VITI ATTUALMENTE CONOSCIUTE DE
RIVANO DAL CEPPO ORIGINA RIO OVVERO LA VITIS
VINIFERA CONOSCIUTA COME VITE EUR COD VINA
OPEA ARBUSTO RAMPICANTE DELLA FAMIGL IA
DELLE VITA CEAE CHE HA FATTO LA SUA COMPARSA
SUL LA TERRA CIRC A UN MILIONE DI ANNI FA

(531) 29.01.15, 27.05.01, 27.05.10, 27.05.24, 26.04.02, 26.04.18
(510), (511) 33 Wina, Napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa),
Wina z Włoch.
543965
(220) 2022 06 09
JANKI AGNIESZKA RADCA PRAWNY AGNIESZKA
JANKI, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NOW LAW
(210)
(731)

(531) 26.11.01, 26.11.08, 27.05.01
(510), (511) 16 Materiały drukowane i artykuły papiernicze
oraz wyposażenie edukacyjne, Materiały filtracyjne z papieru, Materiały i środki dla artystów i do dekoracji, Papier
i karton, Torebki oraz artykuły do pakowania i przechowywania z papieru, kartonu lub tworzyw sztucznych, Materiały
filtrujące z papieru, 35 Pomoc w prowadzeniu działalności
gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością
gospodarczą, Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, Usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe, 38 Usługi telekomunikacyjne, 41 Usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, 45 Usługi prawne.
(210)
(731)
(540)
(540)

543967
(220) 2022 06 10
PASZKOWSKI JAROSŁAW, Sopot
(znak słowno-graficzny)
SPORTJET
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(531)

27.05.01, 29.01.15, 02.01.08, 02.01.16, 26.01.14, 26.01.16,
25.01.09
(510), (511) 37 Serwis skuterów wodnych i łodzi motorowych.
543968
(220) 2022 06 09
OVERA PEST SOLUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jaworzno
(540) (znak słowny)
(540) ŚlimKat
(510), (511) 5 Preparaty do tępienia ślimaków nagich, Pestycydy.
(210)
(731)

543969
(220) 2022 06 09
CADSOL DESIGN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CADSOL
(210)
(731)

(531) 29.01.11, 27.05.01
(510), (511) 7 Roboty przemysłowe, Roboty do zastosowania w przemyśle, 9 Oprogramowanie biznesowe,
Oprogramowanie do rozwoju produktów, Oprogramowanie do projektowania wspomaganego komputerowo (CAD), Oprogramowanie komputerowe do inżynierii oprogramowania wspomaganej komputerowo,
41 Nauczanie i szkolenia w dziedzinie biznesu, przemysłu i technologii informacyjnej, Nauczanie w zakresie
CAD (projektowania wspomaganego komputerowo),
42 Usługi w zakresie projektowania, Usługi inżynieryjne
oraz usługi inżynieryjne wspomagane komputerowo,
Usługi inżynieryjne w dziedzinie robotyki, Oprogramowanie jako usługa [SaaS], Oprogramowanie komputerowe (Wypożyczanie -).
543986
(220) 2022 06 10
SOLINEA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Elizówka
(540) (znak słowny)
(540) FERICIN
(510), (511) 5 Preparaty żelaza wspierające prawidłową produkcję hemoglobiny i czerwonych krwinek.
(210)
(731)
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(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 Badania opinii publicznej, Badania rynku
do celów reklamowych, Badania rynku i analizy biznesowe,
Badania rynku i badania marketingowe, Badania w zakresie public relations, Badanie rynku, Doradztwo biznesowe
dotyczące reklamy, Doradztwo biznesowe w zakresie marketingu strategicznego, Doradztwo reklamowe i marketingowe, Doradztwo w zakresie tożsamości przedsiębiorstwa,
Komputerowe bazy danych (Pozyskiwanie danych do -),
Prognozy i analizy ekonomiczne, Projektowanie badań
marketingowych, Prowadzenie badań w dziedzinie public
relations, Przeprowadzanie badań rynkowych za pomocą
komputerowej bazy danych, Przygotowywanie i kompilacja raportów i informacji biznesowych i handlowych,
Przygotowywanie raportów z analiz rynkowych, Raporty
i badania rynkowe, Raporty z analiz rynkowych, Rynkowe
badania opinii publicznej, Sporządzanie raportów biznesowych, Sporządzanie raportów do celów marketingowych,
Sporządzanie raportów ekonomicznych, Usługi w zakresie
analizy cen, Usługi w zakresie oceny marki, Usługi w zakresie strategii rozwoju marki.
(551) wspólne prawo ochronne
544040
(220) 2022 06 13
LEGALNA SZTANGA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sulejówek
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NOT BIG YET BUT STRONG
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 25 Odzież.
(210)
(731)
(540)
(540)

544042
(220) 2022 06 13
LITWIŃSKA KATARZYNA, Ustanów
(znak słowno-graficzny)
LOKALBURGER

543996
(220) 2022 06 10
SPŁAWSKI MARCIN, Grabiny-Zameczek;
CIECHANOWSKA-KOZŁOWSKA EWA, Gdańsk;
SZATANOWSKA ANNA MONIKA, Gdańsk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DANAE BADANIA EWALUACJE SZKOLENIA
(210)
(731)

(531) 03.04.02, 03.04.26, 11.01.03, 27.05.24
(510), (511) 43 Usługi restauracyjne, Usługi barów i restauracji.
(210) 544049
(220) 2022 06 13
(731) ZIEMAK EMANUEL SŁAWOMIR, Rzgów
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) MILLIONAIRE

(531) 27.05.01
(510), (511) 32 Piwo, Piwo bezalkoholowe, 33 Wódka, Wino,
Wino musujące, Alkohole wysokoprocentowe [napoje],
Napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa).
544053
(220) 2022 06 13
BAXT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) baxt

(210)
(731)

(531) 05.05.20, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 Rekrutacja personelu tymczasowego,
39 Pakowanie, 40 Obróbka [obróbka mechaniczna] metalu.
544057
(220) 2022 06 13
H2R HYDROGEN RENEWABLE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Ruda Śląska
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) H2R
(210)
(731)

necznej, generatory prądu wykorzystujące ogniwa wodorowe, urządzenia fotowoltaiczne do wytwarzania energii elektrycznej, aparatura i urządzenia do sterowania przepływu
energii elektrycznej, aparatura i urządzenia do gromadzenia
i przechowywania energii elektrycznej, stacje ładowania
dla pojazdów elektrycznych, ogniwa paliwowe, aparatura
i urządzenia do kontrolowania elektryczności, komponenty
elektryczne i elektroniczne, jednostki energii elektrycznej,
urządzenia do poprawy efektywności energetycznej, urządzenia do regulowanego zasilania, urządzenia energetyczne
sieci zasilających, urządzenia i przyrządy do prowadzenia
dystrybucji energii elektrycznej, urządzenia do transmisji
za pośrednictwem linii elektroenergetycznych, aparatura
i urządzenia do regulowania elektryczności, transformatory,
szafy rozdzielcze [elektryczność], transformatory rozdzielcze,
pulpity rozdzielcze [elektryczność], skrzynki rozdzielcze elektryczne, tablice rozdzielcze, rozdzielacze układowe, Naprawy
i prace konserwacyjne związane z następującymi produktami: generatory elektryczności, generatory wytwarzające
energię elektryczną z energii słonecznej, generatory prądu
wykorzystujące ogniwa wodorowe, urządzenia fotowoltaiczne do wytwarzania energii elektrycznej, aparatura i urządzenia do sterowania przepływu energii elektrycznej, aparatura i urządzenia do gromadzenia i przechowywania energii
elektrycznej, stacje ładowania dla pojazdów elektrycznych,
ogniwa paliwowe, aparatura i urządzenia do kontrolowania
elektryczności, komponenty elektryczne i elektroniczne,
jednostki energii elektrycznej, urządzenia do poprawy efektywności energetycznej, urządzenia do regulowanego zasilania, urządzenia energetyczne sieci zasilających, urządzenia
i przyrządy do prowadzenia dystrybucji energii elektrycznej,
urządzenia do transmisji za pośrednictwem linii elektroenergetycznych, aparatura i urządzenia do regulowania elektryczności, transformatory, szafy rozdzielcze [elektryczność],
transformatory rozdzielcze, pulpity rozdzielcze [elektryczność], skrzynki rozdzielcze elektryczne, tablice rozdzielcze,
rozdzielacze układowe.
(210)
(731)
(540)
(540)

(531) 01.15.15, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 7 Generatory elektryczności, Generatory wytwarzające energię elektryczną z energii słonecznej, Generatory prądu wykorzystujące ogniwa wodorowe, 9 Urządzenia
fotowoltaiczne do wytwarzania energii elektrycznej, Aparatura i urządzenia do sterowania przepływu energii elektrycznej, Aparatura i urządzenia do gromadzenia i przechowywania energii elektrycznej, Stacje ładowania dla pojazdów
elektrycznych, Ogniwa paliwowe, Aparatura i urządzenia
do kontrolowania elektryczności, Komponenty elektryczne
i elektroniczne, Jednostki energii elektrycznej, Urządzenia
do poprawy efektywności energetycznej, Urządzenia do regulowanego zasilania, Urządzenia energetyczne sieci zasilających, Urządzenia i przyrządy do prowadzenia dystrybucji
energii elektrycznej, Urządzenia do transmisji za pośrednictwem linii elektroenergetycznych, Aparatura i urządzenia
do regulowania elektryczności, Transformatory, Szafy rozdzielcze [elektryczność], Transformatory rozdzielcze, Pulpity
rozdzielcze [elektryczność], Skrzynki rozdzielcze elektryczne,
Tablice rozdzielcze, Rozdzielacze układowe, 37 Usługi instalacyjne następujących produktów: generatory elektryczności,
generatory wytwarzające energię elektryczną z energii sło-
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544058
(220) 2022 06 13
DRATWA MATEUSZ MDS, Burkatów
(znak słowno-graficzny)
BIELIK

(531) 03.07.01, 27.05.01
(510), (511) 21 Elektroniczne urządzenia do odstraszania
zwierząt.
(210) 544063
(220) 2022 06 13
(731) PRZEGOŃ JACEK, Wysocko Wielkie
(540) (znak słowny)
(540) pompeo
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży w sklepach, hurtowniach
oraz za pośrednictwem Internetu (sprzedaż on-line),
sprzedaż wysyłkowa i katalogowa następujących towarów: metalowe akcesoria i części do urządzeń oraz insta-
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lacji wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, grzewczych, sanitarnych, chłodniczych i odpylających, metalowe elementy
instalacji wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, grzewczych,
sanitarnych, chłodniczych i odpylających, metalowe przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne, metalowe: przewody giętkie i elastyczne, rury, kanały, kanały wentylacyjne,
kształtki, przepustnice, czerpnie i wyrzutnie dachowe,
filtry i obudowy filtrów, króćce, tłumiki, zawory nawiewne i wyciągowe, podstawy dachowe, akcesoria kominowe, klapy przeciwpożarowe, klapy dymowe, skrzynki
rozprężne, nawiewniki, anemostaty, kratki, zawory, dysze,
obejmy, opaski, opaski zaciskowe, elementy kotwiące,
pręty gwintowane, kształtowniki, kształtowniki do instalacji wentylacyjnych, profile, narożniki, kolana, trójniki,
redukcje, zaślepki, sztucery, nyple, mufy, mechanizmy
przepustnic, budowlane materiały metalowe, przenośne
konstrukcje metalowe, bramy metalowe, metalowe materiały zbrojeniowe dla budownictwa, dachówki metalowe,
dachy i daszki metalowe, drzwi, futryny i okna metalowe,
materiały konstrukcyjne metalowe, nadproża metalowe,
ogrodzenia metalowe, schody metalowe, słupy i kominy metalowe, urządzenia klimatyzacyjne, wentylacyjne,
grzewcze, sanitarne, chłodnicze, odpylające, urządzenia
do oświetlania, wytwarzania pary, suszenia, zaopatrzenia
w wodę, wentylatory, Usługi sprzedaży w sklepach, hurtowniach oraz za pośrednictwem Internetu (sprzedaż on-line), sprzedaż wysyłkowa i katalogowa następujących towarów: klimatyzatory, agregaty wentylacyjne, wywietrzaki, kurtyny powietrzne, pompy ciepła, zawory powietrzne,
nagrzewnice powietrza, aparaty grzewczo-wentylacyjne,
regulatory, zestawy rozruchowe do instalacji klimatyzacyjnych, centrale rekuperacyjne, kolektory słoneczne, materiały uszczelniające, pakuły, materiały izolacyjne, uszczelki
do instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, taśmy
izolacyjne, izolacje techniczne z tworzyw sztucznych, rury
giętkie niemetalowe, przewody niemetalowe do wentylacji, klimatyzacji, kanalizacji, ogrzewania, wody, rury drenażowe niemetalowe, rury spustowe, rury sztywne niemetalowe, balustrady, belki metalowe, beton, betonowe elementy budowlane, boazerie, bramy niemetalowe, drewno
budowlane, konstrukcje budowlane niemetalowe, szkło,
płyty niemetalowe, cegła, dachówka, drzwi, futryny i okna
niemetalowe, rury giętkie niemetalowe, przewody niemetalowe do wentylacji, klimatyzacji, kanalizacji, ogrzewania,
wody, rury drenażowe niemetalowe, rury spustowe, rury
sztywne niemetalowe, materiały budowlane niemetalowe, budynki przenośne niemetalowe, urządzenia fotowoltaiczne do wytwarzania energii elektrycznej, panele
fotowoltaiczne, elementy konstrukcyjne paneli fotowoltaicznych, inwertery elektryczne, falowniki fotowoltaiczne,
złącza elektryczne, przewody elektryczne, liczniki, liczniki
energii elektrycznej, urządzenia do magazynowania energii elektrycznej, magazyny energii elektrycznej, aparatura, urządzenia i kable do zastosowania w elektryce, stacje
ładowania pojazdów elektrycznych, stacje ładowania samochodów elektrycznych, Usługi w zakresie promocji towarów, Usługi marketingowe, Reklama, Reklama internetowa, Rozpowszechnianie materiałów reklamowych promujących powyższe towary, Organizowanie i współudział
w targach, wystawach i pokazach w celach handlowych
lub reklamowych informacja handlowa, 37 Usługi napraw
budowlanych, Usługi budowlane w szczególności przebudowa lub remont, Usługi budowlane związane z wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych,
w tym jednorodzinnych oraz wielorodzinnych, Usługi budowlane związane z budową rurociągów, linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych, Usługi budowlane
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związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej, Usługi rozbiórki i przygotowania terenu pod budowę, roboty ziemne, Usługi w zakresie wykończeniowych
robót budowlanych, w tym tynkowanie, zakładanie stolarki budowlanej, posadzkarstwo, tapetowanie, malowanie,
szklenie, układanie płytek ceramicznych podłogowych
i ściennych, układnie pokryć dywanowych i parkietów, cyklinowanie podłóg, zewnętrzne mycie budynków, Usługi
w zakresie specjalistycznych robót budowlanych, w tym
wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych, instalowanie rynien i rur spustowych, budowa fundamentów, zakładanie izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych,
dźwiękochłonnych, systemów oświetleniowych, Usługi
wznoszenia konstrukcji z cegieł, kamienia i innych materiałów budowlanych, Roboty podpowierzchniowe, Usługi
instalacyjne, wykonywanie, uruchamianie, montaż, rozruch, konserwacja, remonty, serwis oraz naprawa instalacji i urządzeń: klimatyzacyjnych, wentylacyjnych, chłodniczych, grzewczych, sanitarnych, odpylających, elektrycznych, Montaż automatyki sterowniczej do central wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, grzewczych, Usługi doradcze
związane z instalacją urządzeń do wentylacji, ogrzewania
i chłodzenia.
(210)
(731)
(540)
(540)

544064
(220) 2022 06 13
PRZEGOŃ JACEK, Wysocko Wielkie
(znak słowno-graficzny)
wenteo

(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.25, 26.11.12, 26.11.07
(510), (511) 37 Usługi napraw budowlanych, Usługi budowlane w szczególności przebudowa lub remont, Usługi budowlane związane z wznoszeniem budynków mieszkalnych
i niemieszkalnych, w tym jednorodzinnych oraz wielorodzinnych, Usługi budowlane związane z budową rurociągów,
linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych, Usługi
budowlane związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej, Usługi rozbiórki i przygotowania terenu pod
budowę, roboty ziemne, Usługi w zakresie wykończeniowych robót budowlanych, w tym tynkowanie, zakładanie
stolarki budowlanej, posadzkarstwo, tapetowanie, malowanie, szklenie, układanie płytek ceramicznych podłogowych
i ściennych, układnie pokryć dywanowych i parkietów, cyklinowanie podłóg, zewnętrzne mycie budynków, Usługi
w zakresie specjalistycznych robót budowlanych, w tym
wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych, instalowanie
rynien i rur spustowych, budowa fundamentów, zakładanie
izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych, dźwiękochłonnych, systemów oświetleniowych, Usługi wznoszenia
konstrukcji z cegieł, kamienia i innych materiałów budowlanych, Roboty podpowierzchniowe, Usługi instalacyjne,
wykonywanie, uruchamianie, montaż, rozruch, konserwacja,
remonty, serwis oraz naprawa instalacji i urządzeń: klimatyzacyjnych, wentylacyjnych, chłodniczych, grzewczych, sanitarnych, odpylających, elektrycznych, Montaż automatyki
sterowniczej do central wentylacyjnych, klimatyzacyjnych,
grzewczych, Usługi doradcze związane z instalacją urządzeń
do wentylacji, ogrzewania i chłodzenia.
544065
(220) 2022 06 13
CONCRETE DM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Racibórz
(540) (znak słowno-graficzny)

(210)
(731)
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(540) Concrete DM sp. z o.o.
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środki wspomagające do użytku w ogrodnictwie, Chemiczne środki wspomagające do użytku w rolnictwie, 5 Pestycydy, Pestycydy do celów ogrodniczych, Pestycydy rolnicze.
544080
(220) 2022 06 13
SILVEXCRAFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Tyczyn
(540) (znak słowny)
(540) Wójcik SPA
(510), (511) 3 Kosmetyki, Kosmetyki naturalne, Zestawy
kosmetyków, 43 Usługi pensjonatów, Ocena zakwaterowania wakacyjnego, Organizowanie zakwaterowania dla turystów, Organizowanie zakwaterowania wakacyjnego, Biura
zakwaterowania [hotele, pensjonaty], Rezerwacja miejsc
w pensjonatach, Rezerwacja pokoi, Rezerwacja zakwaterowania, Usługi rezerwacji pokoi, Usługi w zakresie rezerwacji
zakwaterowania, Usługi w zakresie zakwaterowania, Hotele, hostele i pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne, Udostępnianie informacji na temat zakwaterowania
przez Internet, Udzielanie informacji dotyczących rezerwacji
zakwaterowania, Usługi recepcji na potrzeby tymczasowego
zakwaterowania [wydawanie kluczy], Usługi recepcyjne dla
tymczasowego zakwaterowania [zarządzanie przyjazdami
i wyjazdami], Zapewnienie zakwaterowania tymczasowego
w pensjonatach, Usługi informacji, doradztwa i rezerwacji
w zakresie zakwaterowania tymczasowego, 44 Usługi saun,
Usługi SPA, Usługi sauny na podczerwień, Usługi w zakresie udostępniania saun, Usługi w zakresie pielęgnacji urody
świadczone przez uzdrowiska [SPA], Doradztwo dotyczące
kosmetyków, Doradztwo w dziedzinie pielęgnacji ciała i urody, Informacje dotyczące masażu, Masaże, Usługi konsultacji
związane z masażami.
(210)
(731)

(531) 03.01.08, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 37 Roboty budowlane, wznoszenie budynków
mieszkalnych i niemieszkalnych, roboty budowlane specjalistyczne, usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe, Konserwacja i naprawa budynków.
544071
(220) 2022 06 14
SMP AGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Komorniki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Profil Fix

(210)
(731)

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.04.01
(510), (511) 1 Nawozy, Nawozy biologiczne, Nawozy dla
rolnictwa, Nawozy do roślin, Adjuwanty, nieprzeznaczone
do celów medycznych lub weterynaryjnych, Chemiczne
środki wspomagające do użytku w ogrodnictwie, Chemiczne środki wspomagające do użytku w rolnictwie, 5 Pestycydy, Pestycydy do celów ogrodniczych, Pestycydy rolnicze.
544072
(220) 2022 06 13
NASZEWSKI JAN NEW EUROPE FILM SALES,
Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NEW EUROPE FILM SALES

(210)
(731)

(531) 26.05.22, 27.05.01
(510), (511) 41 Dystrybucja filmów.
544076
(220) 2022 06 14
SMP AGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Komorniki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Complex Cu

(210)
(731)

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.04.01
(510), (511) 1 Nawozy, Nawozy biologiczne, Nawozy dla
rolnictwa, Nawozy do roślin, Adjuwanty, nieprzeznaczone
do celów medycznych lub weterynaryjnych, Chemiczne

544081
(220) 2022 06 14
RK-KOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ciechanów
(540) (znak słowny)
(540) RK-KOM
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej w związku
z komputerami przenośnymi [laptopy], Usługi sprzedaży
hurtowej w związku z komputerami przenośnymi [laptopy],
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z tabletami, Usługi
sprzedaży hurtowej w związku z tabletami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z telefonami, Usługi sprzedaży
hurtowej w związku z telefonami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z komputerami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z komputerami, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku ze sprzętem informatycznym, Usługi sprzedaży
detalicznej w związku ze sprzętem informatycznym, 37 Konserwacja komputerów, Naprawa komputerów, Usługi instalacji komputerów, Instalowanie i naprawa urządzeń elektrycznych, Serwis urządzeń elektronicznych, 42 Projektowanie
stron internetowych, Doradztwo w projektowaniu stron
internetowych, Projektowanie, tworzenie i programowanie
stron internetowych, Instalacja, utrzymanie, naprawa i serwis oprogramowania komputerowego, Usługi doradztwa
informatycznego, Administracja serwerów, Projektowanie
i wdrażanie sieciowych stron internetowych na rzecz osób
trzecich, Projektowanie portali sieciowych, Projektowanie
i opracowywanie komputerowych sieci bezprzewodowych,
Projektowanie sieci komputerowych na rzecz osób trzecich,
Projektowanie i opracowywanie oprogramowania operacyjnego do sieci i serwerów komputerowych, Poradnictwo
informatyczne, Projektowanie graficzne, Usługi graficzne, Ar(210)
(731)
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tyści graficy (Usługi -), Usługi doradztwa w dziedzinie oprogramowania komputerowego do użytku w grafice, Usługi
konsultacyjne dotyczące komputerów i informatyki, Usługi
doradcze ekspertów w zakresie sieci informatycznych, Usługi konsultacyjne ekspertów w związku ze sprzętem informatycznym, Oprogramowanie komputerowe (Projektowanie -),
Badania projektowe związane z oprogramowaniem, Rozwiązywanie problemów z oprogramowaniem komputerowym
[pomoc techniczna], Usługi konsultacyjne związane z oprogramowaniem komputerowym.
544084
(220) 2022 06 14
MEDICAL HAIR POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MEDICAL HAIR

(210)
(731)

Nr ZT28/2022

(531)

08.05.03, 03.04.18, 03.07.03, 05.03.11, 27.05.01, 29.01.15,
26.01.01, 26.01.02, 26.04.02, 26.04.06
(510), (511) 29 Frankfurterki, 35 Sprzedaż hurtowa i detaliczna przetworów mięsnych i drobiowych, Doradztwo w sprawie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej,
39 Magazynowanie, składowanie i dystrybucja przetworów
mięsnych i drobiowych.
544095
(220) 2022 06 13
ZAKŁADY MIĘSNE SILESIA SPÓŁKA AKCYJNA,
Katowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Duda KAŻDA OKAZJA DOBRA NA...
(210)
(731)

(531)

(531) 26.11.09, 26.11.13, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 44 Usługi klinik zdrowia [medyczne].
(210) 544087
(220) 2022 06 14
(731) POLFARMEX SPÓŁKA AKCYJNA, Kutno
(540) (znak słowny)
(540) EMBAXAN
(510), (511) 5 Leki przeciwzakrzepowe, Preparaty farmaceutyczne do leczenia chorób sercowo-naczyniowych, Leki dla
ludzi, Preparaty sercowo-naczyniowe, Środki sercowo-naczyniowe do celów medycznych.
544088
(220) 2022 06 13
ZAKŁADY MIĘSNE SILESIA SPÓŁKA AKCYJNA,
Katowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Duda mix FRANKFURTERKI Idealne połączenie
istnieje! TAK KULTOWE NASZE POLSKIE 30 LAT
NA RYNKU WĘDZONE WIEPRZOWE tradycyjnie
WĘDZONE DROBIOWE lekko WYPRODUKOWANO
Z MIĘSA WIEPRZOWEGO POCHODZĄCEGO Z UE

05.03.13, 05.03.14, 26.01.02, 26.01.03, 26.01.15, 26.01.18,
26.04.02, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 29 Przetwory mięsne, przetwory drobiowe, szynki, kiełbasy, wędliny i wędzonki, wyroby garmażeryjne na bazie mięsa i drobiu, pasztety mięsne, dania gotowe na bazie
mięsa i drobiu, 35 Sprzedaż hurtowa i detaliczna przetworów
mięsnych i drobiowych, Doradztwo w sprawie organizowania
i prowadzenia działalności gospodarczej, 39 Magazynowanie,
składowanie i dystrybucja przetworów mięsnych i drobiowych.
544098
(220) 2022 06 13
CEDC INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Oborniki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SPOTKAJ BISONA
(210)
(731)

(210)
(731)

(531)

03.04.04, 05.01.03, 03.07.16, 26.04.04, 26.04.18, 27.05.01,
29.01.15
(510), (511) 32 Napoje bezalkoholowe, w tym piwo, 33 Napoje
alkoholowe, z wyjątkiem piwa.
544099
(220) 2022 06 13
PURE TASTE OF FREEDOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Niepołomice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PURE TASTE OF FREEDOM

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 33 Napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa).
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544105
(220) 2022 06 14
CHILLER SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bojanice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) klimatyzatorek.pl

(210)
(731)

(531) 15.01.13, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 35 Dostarczanie informacji dotyczących produktów konsumpcyjnych za pośrednictwem Internetu, Dostarczanie informacji handlowych konsumentom, Dostarczanie informacji konsumentom na temat towarów i usług.
544106
(220) 2022 06 14
ZENNER-POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Joli BOUTIQUE

(210)
(731)
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twarzy i zmywania fluidu, Szczoteczki elektryczne do mycia
twarzy, Szczoteczki do zębów, Silikonowe piętki i silikonowe
stopki do pielęgnacji stóp i wzmacniania działania kosmetyków, Separatory do stóp, Przybory kosmetyczne, Przybory
i zestawy toaletowe, Dozowniki i naczynia na mydło, Kubki,
Mydelniczki, Toaletowe zestawy turystyczne składające się
z kosmetyczki, mydelniczki, etui na szczoteczkę do zębów,
kubka, dozowników i pojemników na mydło, Stojaki i dozowniki na papier toaletowy, Pojemniki na waciki i patyczki higieniczne, Pojemniki przystosowane do przechowywania przyborów toaletowych, Etui i futerały na szczoteczki do zębów
i grzebienie, Etui na przybory kosmetyczne, Etui na grzebienie, Futerały na przybory toaletowe i kosmetyczne, Kosmetyczki, Kosmetyczki na przybory toaletowe z wyposażeniem,
Kosmetyczki z lusterkiem, Puderniczki, Puderniczki z lusterkiem, Elektryczne szczoteczki do zębów, 26 Ozdoby do włosów, artykuły do upinania włosów oraz peruki i sztuczne włosy, Dekoracyjne akcesoria do włosów wałki do włosów, Papiloty, Papiloty spiralne do włosów, Spinki do włosów, Wsuwki
do włosów, Spinki-szczęki do włosów, Spinki zatrzaskowe
do włosów, Szpilki do kręcenia włosów, Gumki do włosów,
Gumki do kucyków, Gumki do kucyków i wstążki do włosów,
Elastyczne opaski do włosów, Opaski elastyczne do podtrzymywania rękawów, Klipsy i klamry do włosów, Czepki do farbowania włosów, Siatki na włosy.
544107
(220) 2022 06 14
CHEMTEXTIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Żory
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) euro-drogeria.pl
(210)
(731)

(531) 26.04.18, 27.05.01
(510), (511) 8 Przybory do manicure i pedicure, Zestawy
do manicure, Zestawy do pedicure, Przyrządy do manicure
i pedicure, Nożyczki i cążki do skórek i paznokci, Gilotynki
do paznokci, Nożyczki do skórek, Obcinacze do paznokci,
Pilniki do paznokci, Polerki do paznokci, Wycinacze i radełka do skórek, Tarki do stóp, Elektryczne tarki do stóp, Tarki
do usuwania zrogowaceń, Metalowe skrobaki do stóp, Elektryczne pilniki do stóp, Szczypce do wycinania skórek, Przybory do obcinania i usuwania włosów, Nożyczki do strzyżenia włosów, Strzyżarki do włosów, Nożyczki fryzjerskie, Pęsety
kosmetyczne, Pęsety i szczypce do depilacji, Żyletki, Brzytwy,
Narzędzia do kształtowania brody, Trymery do wąsów i brody, Maszynki do golenia, Maszynki do strzyżenia włosów, Etui
i futerały na nożyczki i brzytwy, Przybory do układania włosów, Zalotki do rzęs, 10 Elektryczne przyrządy do masażu,
Aparaty do masażu, Rękawice do masażu, Elektryczne masażery kosmetyczne, Masażery jadeitowe w formie płytek i rollerów do twarzy i ciała, Elektryczne urządzenia do masażu
głowy do użytku domowego, Masażery do głowy, Nieelektryczne urządzenia do masażu, Przyrządy do masażu ręcznego, Przybory do masażu, Przybory do usuwania kleszczy
i żądeł, Zatyczki do uszu, 18 Kosmetyczki bez wyposażenia,
Kuferki kosmetyczne, 20 Lustra i lusterka toaletowe i kosmetyczne, 21 Szczotki do włosów, Grzebienie, Pędzle do farbowania włosów, Miski do farbowania włosów, Zestawy do farbowania włosów, mianowicie rękawice gumowe do użytku
domowego i miseczki na farby do włosów, Pędzle do golenia, Pędzle kosmetyczne, Pędzelki i pędzle do makijażu, Pacynki, Aplikatory, Grzebyki i spiralki do makijażu, Gąbeczki toaletowe do makijażu i demakijażu, Szczoteczki do brwi, Opaski kosmetyczne, Przybory do makijażu, Szczoteczki do rąk
i paznokci, Szczotki do mycia ciała, Przybory do mycia ciała
w postaci rękawic, Gąbki, Gąbki i myjki do masażu i kąpieli,
Szczotki do pleców, Myjki z siatki nylonowej do mycia ciała,
Myjki do peelingu ciała, Myjki do twarzy, Pasy z tworzyw naturalnych i sztucznych do mycia pleców, Gąbeczki do mycia

(531) 18.01.19, 26.04.04, 26.04.16, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 Sprzedaż hurtowa i detaliczna wyrobów kosmetycznych, perfumeryjnych, higienicznych, sanitarnych,
piorących, artykułów chemii gospodarczej, wyrobów farmaceutycznych, produktów zielarskich, suplementów diety,
napojów bezalkoholowych, kawy, herbaty, artykułów papierowych.
544109
(220) 2022 06 14
ROLMAR TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Płock
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) W WARYNSKI Origin
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 1 Rozpuszczalniki do czyszczenia do użytku
w procesach produkcji, Rozpuszczalniki do lakierów, Rozpuszczalniki do użytku w przemysłowych procesach produkcyjnych, Środki ułatwiające wyjęcie z formy na bazie wody
i rozpuszczalnika, Środki stabilizujące do rozpuszczalników,
Kleje do użytku w przemyśle mechanicznym, Kleje i preparaty klejące przeznaczone dla przemysłu, 4 Smary, Smary
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do łańcuchów, Smary do maszyn, Smary do pojazdów, Smary do samochodów, Smary przemysłowe, Smary do maszyn
przemysłowych, Smary do urządzeń przemysłowych, Smary
wiertnicze, Smary uniwersalne, Olej łańcuchowy, Techniczne
oleje, Oleje silnikowe, Oleje techniczne, 7 Elementy sprzęgła
i przekładni maszynowych, inne niż do pojazdów lądowych,
oraz części do nich, Części zamienne i komponenty do maszyn hydrauliki siłowej, Rozdzielacze do silników pojazdów,
Silniki hydrauliczne, Kompresory jako części maszyn i silników, Betoniarki, Maszyny do pozyskiwania drewna, Mechanizmy zrobotyzowane do obróbki drewna, Windy i podnośniki, Pokrętła do gwintowników [maszyny], Przemysłowe wiertła [maszyny], Gwintowniki [obrabiarki], Sprężarki [maszyny],
Dmuchawy [maszyny], Klucze do nakrętek [maszyny], Klucze
zaciskające [maszyny], Maszyny do obróbki drewna, Maszyny
uprawowe do użytku rolniczego, Silniki (z wyjątkiem stosowanych w pojazdach lądowych), Narzędzia rolnicze inne niż
o napędzie ręcznym, Inkubatory do jaj, Automaty do sprzedaży, Młotki [części maszyn], Klucze udarowe, Gwintowniki
maszynowe, Pompy hydrauliczne, Hydrauliczne urządzenia
do otwierania i zamykania drzwi [części maszyn], Obwody
hydrauliczne do maszyn, Przewody metalowe do transferu
energii hydraulicznej w maszynach, Przewody niemetalowe
do przesyłu energii hydraulicznej w maszynach, Zawory hydrauliczne, Zawory hydrauliczne [części maszyn], Siłowniki
hydrauliczne, Łańcuchy napędowe do maszyn, Mieszalniki,
Koła pasowe, Siewniki rolnicze, Alternatory rozruszników, Alternatory elektryczne, Elektryczne alternatory do maszyn,
Alternatory elektryczne do pojazdów wodnych, Alternatory
elektryczne do pojazdów lądowych, Instalacje elektryczne
[generatory], Elektroniczne rozruszniki do silników, Rozruszniki do napędów i silników, Żurawie, Hydrauliczne chwytaki
do drewna do użytku w leśnictwie, Roboty przemysłowe
do obróbki drewna, Obrabiarki do maszyn do obróbki drewna, Dźwigi [urządzenia do podnoszenia i wyciągania], Przeguby kulowe zawieszeń [części do maszyn], Przeguby uniwersalne [przeguby Cardana], Nasadki łożyskowe, Wiertła
do maszyn, Gwintowniki będące narzędziami obsługiwanymi mechanicznie, Tarcze tnące do użytku jako części maszyn,
Tarcze tnące do użytku z narzędziami elektrycznymi, Materiały ścierne [narzędzia do maszyn], Narzędzia pneumatyczne, Przenośne narzędzia pneumatyczne, Przemysłowe narzędzia pneumatyczne, Narzędzia pneumatyczne [maszyny],
Narzędzia elektryczne, Narzędzia wyważeniowe [narzędzia
elektryczne], Przenośne narzędzia elektryczne, Elektryczne
narzędzia ręczne, Elektryczne narzędzia wiertnicze, Mechaniczne i pneumatyczne narzędzia do podnoszenia, Glebogryzarki ogrodowe, Elektryczne kosy ogrodowe, Elektryczne
pompy ogrodowe, Traktory ogrodowe do koszenia trawników, Ogrodowe maszyny uprawowe, Kultywatory trawnikowe i ogrodowe z napędem elektrycznym, Walce ogrodowe
[maszyny], Siłowniki liniowe, Siłowniki liniowe [mechaniczne], Siłowniki przepustnic, Siłowniki obrotowe, Siłowniki zaworowe, Pneumatyczne siłowniki zaworowe, Siłowniki
do zaworów, Hydrauliczne siłowniki do zaworów, Podnośniki
hydrauliczne, Sprężarki, Łożyska, Łożyska [części maszyn], Łożyska do maszyn, Obrabiarki, Maszyny i urządzenia rolnicze,
ogrodnicze i leśne, Kombajny zbożowe, Kosiarki, Kultywatory
[maszyny], Ładowarki [maszyny], Pługi, Rozrzutniki obornika,
Rozrzutniki kiszonki [maszyny], Rozrzutniki nawozów [maszyny], Siewniki [maszyny], Maszyny rolnicze, Maszyny górnicze,
Nasadowe klucze [maszyny], 8 Szpadle [narzędzia], Łopaty
[narzędzia], Motyki, Kultywatory ręczne, Klucze oczkowe, Klucze [narzędzia], Klucze maszynowe, Klucze francuskie, Klucze
płaskie, Klucze nasadowe, Klucze nasadowe [narzędzia ręczne], Klucze dynamometryczne, Klucze dynamometryczne
[obsługiwane ręcznie], Klucze nastawne, Klucze do wkręca-

Nr ZT28/2022

nia [klucze maszynowe], Klucze imbusowe [sześciokątne],
Klucze [obsługiwane ręcznie], Klucze do nakrętek [narzędzia
ręczne], Klucze do nakrętek, Ręcznie obsługiwane klucze
maszynowe, Nastawne klucze dynamometryczne [obsługiwane ręcznie], Klucze płaskie do nakrętek, Klucze nastawne
pojedyncze [narzędzia obsługiwane ręcznie], Klucze nastawne ślimakowe, Narzędzia i przyrządy ręczne (ręcznie obsługiwane), Widelce, Łyżki, Noże, Broń biała, Ostrza do golenia,
Siekiery, Piły ręczne, Bagnety, Pilniki [narzędzia], Pilniki [narzędzia ręczne], Pilniki [obsługiwane ręcznie], Pilniki igłowe, Śrubokręty, Śrubokręty, nieelektryczne, Dłuta kamieniarskie,
Dłuta [narzędzia ręczne], Dłuta wklęsłe [narzędzia ręczne],
Dłuta, Dłuta gniazdowe [przysieki], Grzechotki [narzędzia
ręczne], Imadłowe ograniczniki do przedmiotów obrabianych, Rozwiertaki, Rozwiertaki [narzędzia ręczne], Rozwiertaki [ręczne], Ręczne nożyce, Młotki, Młotki [narzędzia ręczne],
Młotki blacharskie, Młotki nitownicze [narzędzia], Młotki
[ręcznie obsługiwane], Szczypce, Szczypce samozaciskowe,
Szczypce tnące [szczypce uniwersalne], Szczypce płaskie,
Szczypce, obcęgi, Szczypce [narzędzia ręczne], Szczypce,
kleszcze [narzędzia ręczne], Szczypce, kleszcze, Szczypce
precyzyjne [narzędzia ręczne], Wiertarki ręczne, Podnośniki
ręczne, Świdry ręczne, Dźwigniki ręczne [narzędzia ręczne],
Gwintowniki [narzędzia ręczne], Nitownice ręczne, Punktaki
[narzędzia ręczne], Ręczne narzędzia rolnicze, Zszywacze
ręczne, Wiertła ręczne [narzędzia], Gwintowniki do nakrętek
[ręcznie obsługiwane], Tarcze tnące [narzędzia obsługiwane
ręcznie], Tarcze tnące do użytku wraz z narzędziami sterowanymi ręcznie, Walce ogrodowe [ręcznie obsługiwane], Widły
[narzędzia ręczne], Wiertarki udarowe [narzędzia obsługiwane ręcznie], Pompki ręczne, Wiertła [narzędzia], Imadła, Kosiarki ogrodowe ręczne [narzędzia], 9 Urządzenia i przyrządy
naukowe, Urządzenia i przyrządy geodezyjne, Urządzenia
i przyrządy fotograficzne, Urządzenia i przyrządy do żeglugi
morskiej, Urządzenia kinematograficzne, Urządzenia i przyrządy wagowe do jednostek umownych, Urządzenia pomiarowe, Urządzenia i instrumenty sygnalizacyjne, Urządzenia
i przyrządy do kontroli, Mechaniczne urządzenia do ratowania życia, Urządzenia i przyrządy szkoleniowe i dydaktyczne,
Aparatura i urządzenia do sterowania przepływu energii
elektrycznej, Aparatura i urządzenia do gromadzenia elektryczności, Aparatura i urządzenia do przełączania energii
elektrycznej, Aparatura i urządzenia do przekształcania energii elektrycznej, Aparatura i urządzenia do regulowania elektryczności, Aparatura i urządzenia do przewodzenia energii
elektrycznej, Urządzenia do nagrywania audio, Urządzenia
do nagrywania obrazów, Urządzenia do odtwarzania obrazów, Urządzenia do odtwarzania dźwięku, Urządzenia
do przesyłania obrazów, Elektroniczne urządzenia do przesyłania sygnałów audio, Cyfrowe nośniki do przechowywania
danych, Płyty kompaktowe, Płyty DVD, Sprzęt do przetwarzania danych, Automatyczne urządzenia do gaszenia ognia,
Mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie
monety, Kasy rejestrujące, Urządzenia liczące, Magnetyczne
nośniki danych, Wstępnie nagrane dyski, Komputery, Programy komputerowe, Rozruszniki akumulatorowe, Instalacje
elektryczne, 11 Oświetlenie elektryczne, Żarówki oświetleniowe, Żarówki i akcesoria do nich, Elektryczne instalacje
oświetleniowe, 12 Pojazdy, Urządzenia do poruszania się
po wodzie z wyłączeniem maszyn budowlanych, Urządzenia
do poruszania się w powietrzu z wyłączeniem maszyn budowlanych, Urządzenia do poruszania się po lądzie z wyłączeniem maszyn budowlanych, Obwody hydrauliczne
do pojazdów, Pojazdy mechaniczne, Części i akcesoria
do pojazdów, Hamulcowe części do pojazdów, Koła łańcuchowe do pojazdów lądowych, Piasty kół, Lądowe pojazdy
i środki transportu, Linki hamulców do pojazdów, 17 Węże
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ogrodowe, 42 Prace badawczo-rozwojowe nad maszynami
rolniczymi i maszynami hydrauliki siłowej, Projektowanie
maszyn rolniczych i maszyn hydrauliki siłowej, Doradztwo
techniczne w zakresie maszyn rolniczych i maszyn hydrauliki siłowej.
(210) 544111
(220) 2022 06 14
(731) KARCZMARZYK NATALIA, Wieliczka
(540) (znak słowny)
(540) MATMASTERKA
(510), (511) 41 Nauczanie i szkolenia, Edukacja [nauczanie],
Nauczanie indywidualne.
544112
(220) 2022 06 14
MARSZAŁEK KAROLINA KANCELARIA ADWOKACKA
ADWOKAT KAROLINA MARSZAŁEK, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ROZWÓD po dżentelmeńsku
(210)
(731)

(531) 09.07.01, 27.05.01
(510), (511) 16 Książki, Publikacje drukowane, Artykuły piśmiennicze, Kubki na ołówki, Pióra i długopisy [artykuły biurowe], Kartki papieru do robienia notatek, Notatniki, Notatniki [notesy], 45 Usługi adwokackie, Mediacja [usługi prawne], Usługi prawne, Usługi prawne dotyczące testamentów,
Usługi prawne świadczone w związku z procesami sądowymi, Usługi prawne w zakresie testamentów, Usługi prawne
w zakresie mediacji, Usługi prawne związane z negocjacją
kontraktów dla osób trzecich, Audyty zgodności z prawem,
Audyty zgodności z przepisami, Doradztwo w zakresie sporów sądowych, Doradztwo w sporach sądowych, Usługi
wsparcia prawnego.
544118
(220) 2022 06 14
WYDAWNICTWA SZKOLNE I PEDAGOGICZNE
SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SPOSÓB NA FIZYKĘ

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 Programy komputerowe, elektroniczne bazy
danych, software ładowalny, programy sterujące nagrane,
oprogramowanie komputerowe nagrane, aplikacje komputerowe, aplikacje do telefonów komórkowych, edukacyjne materiały na zajęcia, do pobrania, pliki graficzne do pobierania,
pliki graficzne do ściągnięcia do telefonu komórkowego,
translatory elektroniczne, karty kodowane, elektroniczne
książki i publikacje, moduły ładowane z publikacjami elektronicznymi oraz z plikami audio, wideo i zawierające treści mul-
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timedialne, publikacje elektroniczne do pobrania, książki audio, gry komputerowe, gry wideo w formie programów komputerowych zapisanych na nośnikach danych, gry wideo
w formie oprogramowania komputerowego nagrane na dysku, zaprogramowane gry wideo jako oprogramowanie, zawarte na kartridżach, urządzenia i przyrządy elektryczne i video do rozrywki, kasety zewnętrzne, filmy kinematograficzne,
filmy do przezroczy naświetlone, płyty fonograficzne, magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, Płyty kompaktowe,
DVD i inne nośniki nagrań cyfrowych, Urządzenia do nagrywania, przesyłania oraz odtwarzania dźwięku lub obrazów,
Programy i taśmy do gier komputerowych, urządzenia i przyrządy do celów dydaktycznych i naukowych, audiowizualne
urządzenia dydaktyczne, sprzęt komputerowy, w tym komputery przenośne oraz komputerowe urządzenia peryferyjne,
pamięci komputerowe, pamięci zewnętrzne USB, interfejsy
komputerowe, zestawy naukowe dla dzieci w postaci urządzeń dydaktycznych, części i wyposażenie do wszystkich wyżej wymienionych towarów, 16 Papier, tektura, wyroby papierowe obejmujące papierowe artykuły piśmienne i teczki papierowe jako artykuły papiernicze, papierowe koperty do pakowania, podstawki pod naczynia i pod szklanki z papieru,
wyroby tekturowe obejmujące pudełka tekturowe, tuby
z tektury, tekturowe maty stołowe, figurki wykonane z tektury, podstawki pod szklanki z tektury, druki, książki, publikacje,
komiksy, śpiewniki, materiały piśmienne i wyposażenie edukacyjne, tablice arytmetyczne, tablice obliczeniowe, wydruki
graficzne, magazyny, biuletyny, gazety, albumy, periodyki,
czasopisma, katalogi, podręczniki, zeszyty ćwiczeń, mapy,
ulotki, broszury, foldery reklamowe i informacyjne, plakaty,
naklejki, przybory biurowe, materiały i przyrządy do rysowania i malowania, przybory do pisania, przybory kreślarskie,
materiały szkoleniowe i instruktażowe także w formie gier,
materiały introligatorskie, okładki na książki, zakładki, zestawy
do drukowania będące artykułami biurowymi, rysunki, obrazy, fotografie, wydruki, obrazki, kalendarze, długopisy, ołówki,
plastelina, modelina, farby dla dzieci, pędzle malarskie, zestawy do malowania, opakowania z papieru lub z tektury, papier
do pakowania oraz materiały z tworzyw sztucznych do pakowania, bloczki do notowania, zaproszenia, kalkomanie, linijki,
gumki do ścierania, kartki okolicznościowe, kartki z życzeniami, karty muzyczne z życzeniami, karty do kolekcjonowania
i karty na wymianę, nalepki, znaki papierowe, banery wystawowe i reklamowe z papieru lub z kartonu, wykresy, plany,
kalki papierowe, 28 Gry i zabawki, Artykuły sportowe i gimnastyczne nieujęte w innych klasach, 35 Usługi w zakresie: marketingu i reklamy, także zewnętrznej, on-line w sieci komputerowej z wykorzystaniem technik dźwiękowych, audiowizualnych i multimedialnych, samodzielnie i w koprodukcji, Dystrybucji i rozpowszechniania materiałów reklamowych, Tworzenia tekstów reklamowych i sponsorowanych, Przetwarzania tekstu, Publikowania i rozpowszechniania tekstów promocyjnych i reklamowych, w tym na reklamach zewnętrznych,
w sieci on-line, Projektowania i pośrednictwa w rozpowszechnianiu materiałów reklamowych do reklamy zewnętrznej, reklam radiowych, telewizyjnych i w Internecie,
Badania rynku i opinii publicznej, Marketingu bezpośredniego i marketingu wydarzeń, Prowadzenia kampanii reklamowych, Organizowania wystaw i targów dla celów reklamowych i promocyjnych, Sprzedaży czasu i powierzchni reklamowej oraz pośrednictwa w tym zakresie, Doręczania publikacji osobom trzecim, Prenumeraty czasopism na rzecz osób
trzecich, Transkrypcji informacji, Pozyskiwania i systematyzacji danych w komputerowych bazach danych, Zarobkowe
zarządzanie w zakresie udzielania licencji na towary i usługi
na rzecz osób trzecich, Usługi sprzedaży, także za pośrednictwem mediów elektronicznych takich towarów jak: programy
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komputerowe, elektroniczne bazy danych, software ładowalny, programy sterujące nagrane, oprogramowanie komputerowe nagrane, aplikacje komputerowe, aplikacje do telefonów komórkowych, edukacyjne materiały na zajęcia, do pobrania, pliki graficzne do pobierania, pliki graficzne do ściągnięcia do telefonu komórkowego, translatory elektroniczne,
elektroniczne książki i publikacje, moduły ładowane z publikacjami elektronicznymi oraz z plikami audio, wideo i zawierające treści multimedialne, publikacje elektroniczne do pobrania, książki audio, gry komputerowe, gry wideo w formie
programów komputerowych zapisanych na nośnikach danych, gry wideo w formie oprogramowania komputerowego
nagrane na dysku, zaprogramowane gry wideo jako oprogramowanie zawarte na kartridżach, urządzenia i przyrządy elektryczne i video do rozrywki, kasety zewnętrzne, filmy kinematograficzne, filmy do przezroczy naświetlone, płyty fonograficzne, magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, płyty
kompaktowe, DVD i inne nośniki nagrań cyfrowych, urządzenia i przyrządy do celów dydaktycznych i naukowych, audiowizualne urządzenia dydaktyczne, sprzęt komputerowy,
w tym komputery przenośne oraz komputerowe urządzenia
peryferyjne, pamięci komputerowe, pamięci zewnętrzne USB,
Usługi sprzedaży, także za pośrednictwem mediów elektronicznych takich towarów jak: interfejsy komputerowe, zestawy naukowe dla dzieci w postaci urządzeń dydaktycznych,
części i wyposażenie do wszystkich wyżej wymienionych towarów, wyroby papierowe, wyroby tekturowe, druki, książki,
publikacje, komiksy, śpiewniki, materiały piśmienne i wyposażenie edukacyjne, tablice arytmetyczne, tablice obliczeniowe, wydruki graficzne, magazyny, biuletyny, gazety, albumy,
periodyki, czasopisma, katalogi, podręczniki, mapy, ulotki,
broszury, plakaty, naklejki, przybory biurowe, Usługi sprzedaży, także za pośrednictwem mediów elektronicznych takich
towarów jak: materiały, urządzenia i przyrządy do rysowania
i malowania, przybory do pisania, przybory kreślarskie, materiały szkoleniowe i instruktażowe także w formie gier, materiały introligatorskie, okładki na książki, zakładki, zestawy do drukowania będące artykułami biurowymi, rysunki, obrazy, fotografie, wydruki, obrazki, kalendarze, długopisy, ołówki, plastelina, modelina, farby dla dzieci, pędzle malarskie, zestawy
do malowania, papier do pakowania oraz materiały z tworzyw sztucznych do pakowania, bloczki do notowania, zaproszenia, kalkomanie, linijki, gumki do ścierania, kartki okolicznościowe, kartki z życzeniami, karty muzyczne z życzeniami,
karty do kolekcjonowania inne niż do gier, nalepki, znaki papierowe, banery wystawowe i reklamowe z papieru lub z kartonu, wykresy, plany, kalki papierowe, gry i zabawki, karty
do kolekcjonowania i wymiany, artykuły sportowe i gimnastyczne, 38 Przesyłanie danych, aplikacji komputerowych
i aplikacji do telefonów komórkowych, informacji tekstowych,
dźwiękowych i obrazowych za pośrednictwem sieci komputerowych i telekomunikacyjnych, Przekazywanie on-line kartek z życzeniami, Przydzielanie dostępu do komputerowych
baz danych, Udostępnianie komputerowych baz danych, Obsługa telekonferencji, Udostępniania forów internetowych,
Udostępnianie internetowych chatroomów, Usługi poczty
elektronicznej, Usługi telekomunikacyjne świadczone
za pośrednictwem platformy internetowej i portalu internetowego, Zapewnianie dostępu do portalu internetowego,
41 Usługi wydawnicze w zakresie: serwisów informacyjnych
dotyczących wydawnictw naukowych i edukacyjnych, dydaktyki, nauczania i wychowania świadczone m.in, Drogą
elektroniczną i poprzez Internet, publikacji tekstów innych niż
reklamowe, publikacji książek, czasopism, materiałów informacyjno-edukacyjno-szkoleniowych także w sieci on-line,
publikacji elektronicznych on-line książek i periodyków, publikacji elektronicznych niepobieranych, Udostępnianie publi-
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kacji elektronicznych, udostępnianie kursów korespondencyjnych, usługi w zakresie: elektronicznej małej poligrafii,
komputerowego przygotowania materiałów do publikacji,
tłumaczenia tekstów, cyfrowego obrazowania, Usługi edukacyjne, organizowanie i prowadzenie kursów, szkoleń i warsztatów, w tym nauczanie bezpośrednie za pośrednictwem
mediów informatycznych i nauczanie korespondencyjne,
Udostępnianie informacji dotyczących szkoleń, Udostępnianie kursów instruktażowych wspomaganych komputerowo,
Udostępnianie materiałów egzaminacyjnych i testów, Udostępnianie informacji o nauczaniu on-line, Organizowanie
imprez o charakterze edukacyjnym i kulturalnym, Organizowanie i prowadzenia konferencji i sympozjów, Organizowanie
wystaw dla celów kulturalnych lub edukacyjnych, Usługi
w zakresie produkcji programów radiowych, telewizyjnych,
filmów oraz przedstawień, Usługi w zakresie rozrywki telewizyjnej i radiowej, Usługi w zakresie organizowania konkursów
edukacyjnych lub rozrywkowych, Wypożyczanie książek także e-booków, Wypożyczanie materiałów edukacyjnych
i szkoleniowych w formie filmów oraz zapisanych na magnetycznych i optycznych nośnikach danych, Udostępnianie filmów online nie do pobrania, Udostępnianie mediów audiowizualnych za pośrednictwem sieci łączności, Usługi w zakresie sprawdzianów edukacyjnych, Usługi klubowe w zakresie
rozrywki lub edukacji, Informacja o edukacji i szkoleniach,
42 Programowanie komputerowe, Uaktualnianie oprogramowania komputerowego, Tworzenie i projektowanie aplikacji
komputerowych i aplikacji do telefonów komórkowych,
Tworzenie grafiki użytkowej, Konwersja danych lub dokumentów na formę elektroniczną, Wypożyczanie oprogramowania komputerowego, Tworzenie i utrzymywanie stron internetowych na rzecz osób trzecich, Hosting, Dostarczanie
i opracowywanie wyszukiwarek internetowych, Umożliwianie tymczasowego użytkowania aplikacji oprogramowania
nie do pobrania dostępnych za pośrednictwem strony internetowej, 45 Usługi prawne w zakresie licencjonowania programów komputerowych i zarządzania prawami autorskimi.
544119
(220) 2022 06 14
NEAT MEAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białystok
(540) (znak słowny)
(540) roślinnienie
(510), (511) 29 Nabiał i substytuty nabiału, Mięso i wyroby
mięsne, Naturalne i sztuczne osłonki do kiełbas, Oleje i tłuszcze jadalne, Przetworzone owady i larwy, Przetworzone
owoce, grzyby, warzywa, orzechy i nasiona roślin strączkowych, Ryby, owoce morza i mięczaki, nieżywe, Zupy i wywary, ekstrakty mięsne, Oleje i tłuszcze, Jaja ptasie i produkty
z jaj, Substytuty mięsa na bazie warzyw, Substytuty mięsa,
35 Usługi sprzedaży substytutów mięsa, Usługi sprzedaży substytutów mięsa na bazie warzyw, Usługi sprzedaży
przetworzonych owoców, grzybów, warzyw i nasion roślin
strączkowych, Usługi sprzedaży substytutów nabiału, Usługi
reklamowe, marketingowe i promocyjne, Usługi reklamowe,
promocyjne i marketingowe, Usługi sprzedaży mięsa, Usługi
sprzedaży nabiału.
(210)
(731)

(210) 544123
(220) 2022 06 14
(731) PAWLIK ANNA, Ustroń
(540) (znak słowny)
(540) Kura po godzinach
(510), (511) 20 Statuetki, figurki, dzieła sztuki, ozdoby i dekoracje wykonane z takich materiałów, jak drewno, wosk,
gips lub z tworzyw sztucznych, zawarte w tej klasie, Deko-
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racje ścienne 3D wykonane z drewna, Dekoracje wiszące
[ozdoby], Dzieła sztuki z drewna, wosku, gipsu lub tworzyw
sztucznych, Figurki drewniane, Figurki wykonane z tworzyw
sztucznych, Łapacze snów [dekoracje], Modele w zmniejszonej skali [ozdoby] z drewna, Modele w zmniejszonej skali
[ozdoby] z tworzyw sztucznych, Ozdoby okolicznościowe
z drewna, z wyjątkiem ozdób na drzewka, Ozdoby ścienne
z drewna, Przylepne ozdoby z drewna na ściany, Wyroby
artystyczne wykonane z drewna, Wyroby artystyczne wykonane z tworzyw sztucznych, Poduszki, Elementy wystroju
wnętrz wykonane z tkanin [poduszki], Wieszaki na rośliny,
niemetalowe.
544133
(220) 2022 06 15
MACURA ALEKSANDRA KRAINA TUPTUSIA,
Bielsko-Biała
(540) (znak słowny)
(540) Kraina Tuptusia
(510), (511) 20 Budy, kojce i legowiska dla zwierząt domowych.
(210)
(731)

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

544135
(220) 2022 06 14
ORŁOWSKI MAREK, Olsztyn
(znak słowno-graficzny)
MDOM GROUP

(531) 27.05.01, 27.05.21, 26.04.02, 26.04.05
(510), (511) 36 Agencje nieruchomości, Zarządzanie nieruchomościami, Administrowanie nieruchomościami, Wynajem nieruchomości, Doradztwo w zakresie nieruchomości,
Wycena nieruchomości, 37 Usługi budowlane, Wznoszenie
budynków mieszkalnych, handlowych i przemysłowych,
Remont nieruchomości, Usługi w zakresie instalacji elektrycznych, Usługi hydrauliczne, Układanie nawierzchni drogowych, Budowa dróg, Konserwacja dróg, 42 Projektowanie
budowlane, Usługi w zakresie inżynierii budowlanej.
(210)
(731)
(540)
(540)

544136
(220) 2022 06 14
SZYPUŁA TOMASZ LODOWE INSPIRACJE, Racibórz
(znak słowno-graficzny)
SZYPUŁA 1974

(531) 29.01.12, 27.05.01, 24.09.02, 26.11.02
(510), (511) 30 Lody spożywcze, Lodowe wyroby cukiernicze, lody na bazie jogurtu, Wyroby cukiernicze, desery, Lody
wielosmakowe, owocowe, mleczne, lody z owocami, lody
zawierające czekoladę, sorbety, lody aromatyzowane alkoholem, lody o smaku czekoladowym, Mrożone wyroby cukiernicze zawierające lody, Napoje na bazie kawy zawierające
lody.
(210) 544142
(220) 2022 06 15
(731) MACULEWICZ MARIUSZ, Gniezno
(540) (znak słowny)
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(540) Buty Sapera
(510), (511) 9 Muzyka cyfrowa do pobrania dostarczona
z Internetu, Muzyka cyfrowa do pobrania z Internetu, Muzyka cyfrowa do pobrania dostarczana z witryn internetowych
MP3, Muzyka cyfrowa do pobrania udostępniana na witrynach internetowych MP3, Muzyka cyfrowa do pobrania
z komputerowej bazy danych lub Internetu, Muzyka cyfrowa
do pobrania, Muzyka cyfrowa (ładowalna), dostarczona z Internetu, Muzyka, filmy i inne rodzaje elektronicznych publikacji tekstowych i obrazowych utrwalone na nośnikach, Nagrane płyty kompaktowe z muzyką, Nagrania wideo z muzyką,
Nagrania wideo z muzyką, do pobrania, Płyty kompaktowe
z muzyką, 41 Produkcja pokazów rozrywkowych obejmujących występy tancerzy, Produkcja pokazów rozrywkowych
obejmujących występy tancerzy i piosenkarzy, Występy
grup muzycznych na żywo, Występy muzyczne i piosenkarskie, Występy muzyczne na żywo, Występy na żywo grup
rockowych, Występy taneczne, muzyczne i dramatyczne,
Występy zespołów muzycznych na żywo, Występy zespołów
rockowych na żywo.
(210)
(731)
(540)
(540)

544145
(220) 2022 06 14
KARPIŃSKI KRZYSZTOF, Łopacianka
(znak słowno-graficzny)
DEZ DER

(531) 27.05.01, 29.01.12, 03.05.07, 03.13.02
(510), (511) 5 Preparaty do zwalczania szkodników, pasożytów i insektów, Środki do zwalczania gryzoni, Trutki
na szczury, Pestycydy, Herbicydy, Fungicydy, Insektycydy,
Środki odstraszające szkodniki, pasożyty i insekty, Preparaty do sterylizacji gleby, Preparaty do niszczenia grzyba
domowego, Środki do tępienia larw, Środki grzybobójcze,
owadobójcze, bakteriobójcze, Środki do tępienia ślimaków,
Biologiczne preparaty do celów medycznych, Biologiczne
preparaty do celów weterynaryjnych, Preparaty chemiczne
do zwalczania mączniaka zbożowego, Lepy i środki do tępienia much, Obroże przeciwpasożytnicze dla zwierząt, Suplementy dla zwierząt, Preparaty do usuwania śnieci zbożowej,
Preparaty do mycia zwierząt, 35 Usługi sprzedaży detalicznej,
hurtowej, katalogowej, wysyłkowej, za pośrednictwem Internetu (sprzedaż on-line) oraz poprzez ofertę bezpośrednią:
produktów, maszyn, urządzeń i narzędzi przeznaczonych
dla rolnictwa, ogrodnictwa, leśnictwa oraz przemysłu rolno-spożywczego, Organizowanie sprzedaży w trybie aukcji
i przetargów publicznych, Badania marketingowe, opinii
publicznej, w dziedzinie działalności gospodarczej, Usługi
porównywania cen, Doradztwo w zakresie organizowania,
prowadzenia, zarządzania działalnością gospodarczą, Ekspertyzy, wyceny i prognozy, Agencje eksport-import, Kolportaż próbek produktów, Pozyskiwanie danych i systematyzacja danych w komputerowych baza danych, Księgowość,
Rachunkowość, Prognozy ekonomiczne, Public relations,
Telemarketing, Organizowanie imprez, wystaw, targów i pokazów do celów handlowych, promocyjnych i reklamowych,
Promowanie sprzedaży za pośrednictwem programów lojalnościowych dla klientów, Zarobkowe zarządzanie w zakresie
udzielania licencji na towary i usługi dla osób trzecich, Wyceny handlowe, Wynajmowanie przestrzeni reklamowych,
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Administrowanie i zarządzanie zbiorami informatycznymi,
Administrowanie w sprzedaży produktów i usług, Pośrednictwo w zawieraniu umów sprzedaży na rzecz osób trzecich, Reklama i marketing, 37 Usługi w zakresie dezynsekcji,
dezynfekcji, deratyzacji, fumigacji, ozonowania powietrza
i wody, Odkomarzanie, Osuszanie, Odgrzybianie, Ochrona przed ptakami, Gazowanie zboża i budynków, Ochrona
przed wszelkimi szkodnikami upraw rolnych, płodów rolnych, pomieszczeń i obiektów, Zwalczanie wszelkich szkodników w uprawach rolnych, w magazynach płodów rolnych,
w pomieszczeniach i obiektach, Sprzątanie i czyszczenie
obiektów i magazynów, 39 Usługi w zakresie: przewożenia
ładunków, składowania, spedycji transportu samochodowego, dystrybucji artykułów, materiałów, urządzeń i wyrobów
przemysłu chemicznego, farmaceutycznego, rolno-spożywczego, 41 Usługi wydawnicze w zakresie: serwisów informacyjnych dotyczących wydawnictw naukowych i edukacyjnych, Dydaktyki, nauczania m.in. drogą elektroniczną
poprzez Internet, Publikacji książek, czasopism, materiałów informacyjno - edukacyjno - szkoleniowych także w sieci on- line,
Elektronicznej małej poligrafii, Cyfrowego obrazowania,
Prowadzenia on - line publikacji elektronicznych, Nauczania
bezpośredniego za pośrednictwem mediów informatycznych i korespondencyjnego organizowania szkoleń w dziedzinach multimedialnych, Organizowanie imprez o charakterze edukacyjnym i kulturalnym, Usługi w zakresie produkcji
programów radiowych, telewizyjnych, filmów oraz przedstawień, usługi w zakresie rozrywki telewizyjnej i radiowej,
usługi w zakresie organizowania konkursów edukacyjnych
lub rozrywkowych, 42 Analizy chemiczne, Analizy chemiczne gleby, Analizy wody, Analizy i badania bakteriologiczne,
biologiczne, chemiczne, biochemiczne, geologiczne, badania i rozwój w dziedzinie mikroorganizmów i komórek, Badania kliniczne, Badania mikrobiologiczne, Badania naukowe
w dziedzinie farmacji, Badania naukowe w zakresie genetyki
roślin, Badania naukowe z zakresu biologii, Badania naukowe
z zakresu bakteriologii, techniczne, w zakresie ochrony środowiska naturalnego, Analizy i oceny dotyczące projektowania i opracowywania produktów, Analizy zachowania środków chemicznych, Analizy działania mieszanin chemicznych
na zwierzętach, Analizy toksyczności, Badania dotyczące hodowli roślin i zwierząt, Badania dotyczące produkcji nasion,
Badania dotyczące upraw rolnych, Badania, testy i analizy
bakteriologiczne, Badania i rozwój w dziedzinie biotechnologii, Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie farmaceutycznej i biotechnologicznej, Specjalistyczne usługi konsultacyjne i doradcze w zakresie chemii rolniczej, Badania z zakresu
upraw ogrodniczych, Opracowywanie i ocena analiz, syntez
chemicznych, Opracowywanie procesów przemysłowych,
Opracowywanie produktów, Testowanie materiałów i środków chemicznych.
(210) 544146
(220) 2022 06 14
(731) KARPIŃSKI KRZYSZTOF, Łopacianka
(540) (znak słowny)
(540) DEZ DER
(510), (511) 5 Preparaty do zwalczania szkodników, pasożytów i insektów, Środki do zwalczania gryzoni, Trutki
na szczury, Pestycydy, Herbicydy, Fungicydy, Insektycydy,
Środki odstraszające szkodniki, pasożyty i insekty, Preparaty do sterylizacji gleby, Preparaty do niszczenia grzyba
domowego, Środki do tępienia larw, Środki grzybobójcze,
owadobójcze, bakteriobójcze, Środki do tępienia ślimaków,
Biologiczne preparaty do celów medycznych, Biologiczne
preparaty do celów weterynaryjnych, Preparaty chemiczne
do zwalczania mączniaka zbożowego, Lepy i środki do tępie-
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nia much, Obroże przeciwpasożytnicze dla zwierząt, Suplementy dla zwierząt, Preparaty do usuwania śnieci zbożowej,
Preparaty do mycia zwierząt, 35 Usługi sprzedaży detalicznej,
hurtowej, katalogowej, wysyłkowej, za pośrednictwem Internetu (sprzedaż on-line) oraz poprzez ofertę bezpośrednią:
produktów, maszyn, urządzeń i narzędzi przeznaczonych
dla rolnictwa, ogrodnictwa, leśnictwa oraz przemysłu rolno-spożywczego, Organizowanie sprzedaży w trybie aukcji
i przetargów publicznych, Badania marketingowe, opinii
publicznej, w dziedzinie działalności gospodarczej, Usługi
porównywania cen, Doradztwo w zakresie organizowania,
prowadzenia, zarządzania działalnością gospodarczą, Ekspertyzy, wyceny i prognozy, Agencje eksport-import, Kolportaż próbek produktów, Pozyskiwanie danych i systematyzacja danych w komputerowych baza danych, Księgowość,
Rachunkowość, Prognozy ekonomiczne, Public relations,
Telemarketing, Organizowanie imprez, wystaw, targów i pokazów do celów handlowych, promocyjnych i reklamowych,
Promowanie sprzedaży za pośrednictwem programów lojalnościowych dla klientów, Zarobkowe zarządzanie w zakresie
udzielania licencji na towary i usługi dla osób trzecich, Wyceny handlowe, Wynajmowanie przestrzeni reklamowych,
Administrowanie i zarządzanie zbiorami informatycznymi,
Administrowanie w sprzedaży produktów i usług, Pośrednictwo w zawieraniu umów sprzedaży na rzecz osób trzecich, Reklama i marketing, 37 Usługi w zakresie dezynsekcji,
dezynfekcji, deratyzacji, fumigacji, ozonowania powietrza
i wody, Odkomarzanie, Osuszanie, Odgrzybianie, Ochrona przed ptakami, Gazowanie zboża i budynków, Ochrona
przed wszelkimi szkodnikami upraw rolnych, płodów rolnych, pomieszczeń i obiektów, Zwalczanie wszelkich szkodników w uprawach rolnych, w magazynach płodów rolnych,
w pomieszczeniach i obiektach, Sprzątanie i czyszczenie
obiektów i magazynów, 39 Usługi w zakresie: przewożenia
ładunków, składowania, spedycji transportu samochodowego, dystrybucji artykułów, materiałów, urządzeń i wyrobów
przemysłu chemicznego, farmaceutycznego, rolno-spożywczego, 41 Usługi wydawnicze w zakresie: serwisów informacyjnych dotyczących wydawnictw naukowych i edukacyjnych, Dydaktyki, nauczania m.in. drogą elektroniczną
poprzez Internet, Publikacji książek, czasopism, materiałów
informacyjno - edukacyjno - szkoleniowych także w sieci on line, Elektronicznej małej poligrafii, Cyfrowego obrazowania,
Prowadzenia on - line publikacji elektronicznych, Nauczania
bezpośredniego za pośrednictwem mediów informatycznych i korespondencyjnego organizowania szkoleń w dziedzinach multimedialnych, Organizowanie imprez o charakterze edukacyjnym i kulturalnym, Usługi w zakresie produkcji
programów radiowych, telewizyjnych, filmów oraz przedstawień, usługi w zakresie rozrywki telewizyjnej i radiowej,
usługi w zakresie organizowania konkursów edukacyjnych
lub rozrywkowych, 42 Analizy chemiczne, Analizy chemiczne gleby, Analizy wody, Analizy i badania bakteriologiczne,
biologiczne, chemiczne, biochemiczne, geologiczne, badania i rozwój w dziedzinie mikroorganizmów i komórek, Badania kliniczne, Badania mikrobiologiczne, Badania naukowe
w dziedzinie farmacji, Badania naukowe w zakresie genetyki
roślin, Badania naukowe z zakresu biologii, Badania naukowe
z zakresu bakteriologii, techniczne, w zakresie ochrony środowiska naturalnego, Analizy i oceny dotyczące projektowania i opracowywania produktów, Analizy zachowania środków chemicznych, Analizy działania mieszanin chemicznych
na zwierzętach, Analizy toksyczności, Badania dotyczące hodowli roślin i zwierząt, Badania dotyczące produkcji nasion,
Badania dotyczące upraw rolnych, Badania, testy i analizy
bakteriologiczne, Badania i rozwój w dziedzinie biotechnologii, Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie farmaceutycz-
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nej i biotechnologicznej, Specjalistyczne usługi konsultacyjne i doradcze w zakresie chemii rolniczej, Badania z zakresu
upraw ogrodniczych, Opracowywanie i ocena analiz, syntez
chemicznych, Opracowywanie procesów przemysłowych,
Opracowywanie produktów, Testowanie materiałów i środków chemicznych.
544151
(220) 2022 06 15
MARPOINT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Mecca Cola

(210)
(731)

(531) 27.05.01
(510), (511) 32 Napoje bezalkoholowe, Bezalkoholowe napoje gazowane, Niegazowane napoje bezalkoholowe, Napoje owocowe i soki owocowe, Soki warzywne, Owocowe nektary, bezalkoholowe, Syropy i inne preparaty bezalkoholowe
do sporządzania napojów, Napoje bezalkoholowe wzbogacone witaminami i solami mineralnymi, Napoje izotoniczne,
Aperitify bezalkoholowe, Wody mineralne, Wody gazowane,
Woda niegazowana, Bezalkoholowe preparaty do produkcji
napojów, Preparaty do produkcji wody gazowanej, Napoje
energetyzujące, Napoje energetyzujące zawierające kofeinę,
Koncentraty do użytku w przygotowywaniu napojów energetycznych, Piwo i produkty piwowarskie.
544155
(220) 2022 06 15
BARTEX BARTOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Paproć
(540) (znak słowny)
(540) BALITU
(510), (511) 33 Likiery, Napoje alkoholowe (z wyjątkiem
piwa).
(210)
(731)

544156
(220) 2022 06 15
METALZBYT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DOMBI Twój Dom Twój Biznes
(210)
(731)

(531) 26.04.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 1 Detergenty przeznaczone dla procesów produkcyjnych i przemysłu, Kity, wypełniacze i pasty przeznaczone dla przemysłu, Materiały filtracyjne [chemiczne, mineralne,
roślinne i inne nieprzetworzone materiały], Mieszaniny che-
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miczne i organiczne do użytku w produkcji żywności i napojów, Podłoża hodowlane, nawozy i środki chemiczne do użytku w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie, Preparaty i materiały chemiczne dla filmu, fotografii i drukowania, Skrobia przeznaczona dla procesów produkcyjnych i przemysłu, Sole
do celów przemysłowych, Substancje, materiały i preparaty
chemiczne oraz surowce naturalne, Tworzywa sztuczne nieprzetworzone, Żywice sztuczne i syntetyczne nieprzetworzone, 2 Barwniki, koloranty, pigmenty i tusze, Powłoki, Rozcieńczalniki i zagęszczacze do powłok, barwników i tuszów, Żywice naturalne w stanie surowym, Bejce, Farby zewnętrzne, Farby
wewnętrzne, Emalie [lakiery], Emalie do malowania, Kalafonia, Lakiery i pokosty, Preparaty do konserwacji i zabezpieczania, Środki antykorozyjne, 3 Olejki esencjonalne i ekstrakty aromatyczne, Preparaty do czyszczenia i odświeżania, Preparaty do pielęgnacji zwierząt, Środki toaletowe, Kosmetyki,
4 Mieszaniny pochłaniające kurz, Paliwa i materiały oświetleniowe, Smary, przemysłowe tłuszcze, woski i płyny, 5 Preparaty
do dezodoryzacji i oczyszczania powietrza, Preparaty i artykuły dentystyczne oraz lecznicze środki do czyszczenia zębów,
Preparaty i artykuły do tępienia szkodników, Preparaty i artykuły higieniczne, Suplementy diety i preparaty dietetyczne,
Preparaty i artykuły dentystyczne, Farmaceutyki i naturalne
środki lecznicze, Opatrunki medyczne, materiały opatrunkowe
i aplikatory, Preparaty i materiały diagnostyczne, 6 Drobne wyroby metalowe, Metalowe drzwi, bramy, okna i osłony okienne, Metalowe konstrukcje i budynki przenośne, Metalowe materiały i elementy budowlane i konstrukcyjne, Metalowe materiały nieprzetworzone i półprzetworzone, będące półproduktami, Metalowe pojemniki i artykuły do transportu i pakowania, Statuetki i dzieła sztuki z metali nieszlachetnych, Barierki
metalowe, Platerowane stalowe blachy i arkusze, Dachy z metalu na konstrukcje, Daszki z metalu z umocowanymi lub ruchomymi listwami, Drut, Drut kolczasty, Druciana tkanina, Dysze, końcówki wylotowe z metalu, Krążki [drobnica metalowa],
Blacha, Ochronne ekrany metalowe, Metalowe ekrany okienne, Gałki [uchwyty] metalowe, Gwoździe, Haki metalowe, Kątowniki metalowe, Klamki do drzwi metalowe, Metalowe
klamki do okien, Klamry [zaciski] metalowe, Klucze, Kłódki, Kolanka metalowe do rur, Liny metalowe, Materiały spawalnicze
i lutownicze, Łańcuchy metalowe, Metalowe materiały zbrojeniowe, Naciągi pasów, metalowe, Metalowe nakrętki, Napinacze taśm metalowych [zaciski naprężające], Nity metalowe,
Opaski zaciskowe metalowe do łączenia rur, Plomby uszczelki
ołowiane, Podkładki [drobnica metalowa], Pręty z metalu,
Przewody metalowe, Rygle do klamek, zasuw, metalowe, Metalowe rynny, Rynny aluminiowe, Siatki druciane i cienkie siatki
druciane, Metalowe skrzynki, Smarowniczki, Śruby metalowe,
Taśmy metalowe, Metalowe wkręty dociskowe, Zaciski metalowe, Zamocowania rur [Obejmy do -] metalowe, Metalowe
zasuwy do drzwi, Metalowe zasuwy do bram, Zasuwy metalowe będące elementami do okien, Zawiasy metalowe, Zawiesia
metalowe do ładowania, Zawleczki z metalu, Rury, rurki i przewody giętkie i wyposażenie do nich, w tym zawory, metalowe,
Złączki metalowe do rur, Kształtowniki metalowe, Profile metalowe do użytku w budownictwie, Słupki metalowe, Kraty
metalowe, Kołki metalowe, Zamki metalowe, Uszczelki metalowe, Metalowe karabińczyki, Klamry metalowe, 7 Dystrybutory automatyczne, Generatory elektryczności, Maszyny i obrabiarki do sytuacji awaryjnych i ratunkowych, Maszyny i urządzenia do obróbki i przetwórstwa, Maszyny rolnicze, do robót
ziemnych, budowlane, dla przemysłu wydobywczego i górnictwa, Pompy, kompresory i dmuchawy, Roboty przemysłowe, Urządzenia do przenoszenia i transportu, Urządzenia zamiatające, czyszczące, myjące i piorące, Trzpienie [części
do maszyn], 8 Narzędzia ręczne do użytku w sytuacjach awaryjnych i ratunkowych, Podnośniki, Ręczne przybory higie-
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niczne i do pielęgnacji urody dla ludzi i zwierząt, Ręcznie sterowane narzędzia i przyrządy do obróbki materiałów, budowlane, do naprawy i konserwacji, Sztućce, noże kuchenne i przyrządy do cięcia do użytku kuchennego, Wiertła [narzędzia],
Wybijaki, Zaciski blokujące [narzędzia ręczne], Łapki do wyciągania gwoździ [narzędzia], Łomy, Łopaty [narzędzia], Łopatki
[ogrodnictwo], Narzędzia ścierne (ręczne), Młotki, młotki miękkie i młoty, Napinacze [narzędzia obsługiwane ręcznie], Nożyce, Narzędzia obrotowe do cięcia metalu [narzędzia obsługiwane ręcznie], Narzędzia do wyciągania gwoździ, Nitownice
[narzędzia ręczne], Obcęgi [narzędzia ręczne], Osełki do ostrzenia, Ostrza [narzędzia ręczne], Ostrzałki, Pilniki [narzędzia], Piły
ręczne, Pistolety [narzędzia ręczne], Pistolety ręczne do wytłaczania masy uszczelniającej, Przecinaki [narzędzia ręczne],
Punktaki [narzędzia ręczne], Rozwiertaki [narzędzia ręczne],
Siekiery, Skrobaki [narzędzia ręczne], Skrzynki uciosowe [narzędzia], Strugi [narzędzia ręczne], Szczypce, Szpachle [narzędzia
ręczne], Szpadle [narzędzia], Śrubokręty, nieelektryczne, Świdry ręczne, Tarniki, tarki [narzędzia ręczne], Tarcze ścierne [narzędzia obsługiwane ręcznie], Tasaki [noże], Topory, Toporki,
Dłuta, Frezy [narzędzia ręczne], Grabie, Gwintownice [narzędzia ręczne], Gwintowniki [narzędzia ręczne], Harpuny, Kielnie,
Kilofy dwustronne [narzędzia ręczne], Klucze [narzędzia],
Szczypce, kleszcze [narzędzia ręczne], Klucze maszynowe,
Ręczne narzędzia do obcinania, wiercenia, ostrzenia i obróbki
powierzchni, Imadła, 9 Aparatura, urządzenia i kable do zastosowania w elektryce, Magnesy, magnetyzery i demagnetyzery, Sprzęt do nurkowania, Urządzenia do badań naukowych
i laboratoryjne, urządzenia dydaktyczne i symulatory, Urządzenia mierzące, wykrywające, monitorujące i kontrolujące, Urządzenia naukowe i laboratoryjne do obróbki za pomocą energii
elektrycznej, Urządzenia nawigacyjne, naprowadzające, lokalizacyjne, do namierzania celu i kartograficzne, Urządzenia
optyczne, wzmacniacze i korektory, Urządzenia technologii
informacyjnej i audiowizualne, multimedialne i fotograficzne,
Urządzenia zabezpieczające, ochronne i sygnalizacyjne,
Utrwalone na nośnikach informacje i dane, 10 Aparaty
do ochrony słuchu, Aparaty i instrumenty medyczne i weterynaryjne, Artykuły do karmienia i smoczki, Meble i pościel
do celów medycznych, sprzęt do przenoszenia pacjentów,
Odzież, nakrycia głowy i obuwie dla personelu medycznego
i pacjentów, Odzież, nakrycia głowy i obuwie, aparaty i podpory do celów medycznych, Protezy i sztuczne implanty, Urządzenia i przyrządy do fizjoterapii, Urządzenia ułatwiające przemieszczanie się, 11 Akcesoria zabezpieczające i do regulacji
instalacji wodnych i gazowych, Filtry do użytku przemysłowego i domowego, Instalacje do obróbki przemysłowej, Instalacje i urządzenia do chłodzenia i zamrażania, Instalacje i urządzenia do ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji i oczyszczania
powietrza, Instalacje i urządzenia do suszenia, Instalacje i urządzenia sanitarne, sprzęt do zaopatrywania w wodę i sanitacji,
Oświetlenie i reflektory oświetleniowe, Palniki, bojlery i podgrzewacze, Przewody i urządzenia do transportu gazów spalinowych, Sprzęt do gotowania, podgrzewania, chłodzenia
i konserwowania, do żywności i napojów, Urządzenia
do ogrzewania i suszenia do użytku osobistego, Urządzenia
do opalania się, Zapalniczki i zapalarki, 12 Części i akcesoria
do pojazdów, Drony, Pojazdy do przewozu pasażerów, Pojazdy
do transportu zwierząt, Pojazdy dostosowane do potrzeb
osób niepełnosprawnych, Pojazdy przewożące ładunek, Pojazdy wyposażone w urządzenia do załadunku, Przenośniki
naziemne [transportery], Zewnętrzne bagażniki na ładunki
do pojazdów, 13 Broń i amunicja, Materiały i urządzenia wybuchowe inne niż broń, 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 i wyroby jubilerskie, Bre-
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loczki do kluczy jako biżuteria [ozdoby], Posągi i figurki wykonane z lub pokryte szlachetnymi i półszlachetnymi metalami
lub kamieniami i ich imitacjami, Artykuły ozdobne [ozdoby lub
biżuteria] do użytku osobistego, Artykuły zegarmistrzowskie,
15 Instrumenty muzyczne, Akcesoria muzyczne, Futerały
na instrumenty muzyczne, 16 Dzieła sztuki oraz figurki z papieru i kartonu, modele architektoniczne, Materiały drukowane i artykuły papiernicze oraz wyposażenie edukacyjne, Materiały filtracyjne z papieru, Materiały i środki dla artystów
i do dekoracji, Torebki oraz artykuły do pakowania i przechowywania z papieru, kartonu lub tworzyw sztucznych, Afisze,
plakaty z papieru lub kartonu, Bielizna stołowa papierowa,
Chłonne arkusze papieru lub plastiku do pakowania żywności,
Dekoracje na stół z papieru, Girlandy papierowe, Higieniczne
ręczniki papierowe do rąk, Osłony z papieru na doniczki, Ozdoby kartonowe na artykuły spożywcze, Papier do pakowania
żywności, Papier higieniczny, Papier kuchenny w rolkach, Papier serwetkowy, Papierowe nakrycia [obrusy] stołowe, Papierowe podkładki do klatek dla zwierząt domowych, Papierowe
podkładki pod szklanki, Papierowe podstawki, Papierowe serwetki do użytku domowego, Proporczyki z papieru, Rolki papieru toaletowego, Ręczniki papierowe, Ręczniki papierowe
do rąk, Ściereczki z celulozy, Torby do pakowania wykonane
z biodegradowalnego papieru, Torby na śmieci z papieru, Torebki z papierowe na odchody zwierząt domowych, Utrzymujące wilgoć arkusze papieru lub plastiku do pakowania żywności, Worki na śmieci z papieru [do użytku domowego], Przemysłowy papier i karton, Drukowane materiały opakowaniowe
z papieru, Folia, Papier, Karton, Papier do fotokopiarek, Papier
do druku cyfrowego, Papier drukarski, Papier wysokiej jakości
z recyklingu [typu bond], Papier w arkuszach [artykuły piśmienne], Tektura, Tablice ogłoszeniowe z kartonu lub papieru,
Szyldy z papieru lub z kartonu, 17 Artykuły i materiały izolacyjne i zabezpieczające, Giętkie rury, rurki, węże i wyposażenie
do nich [w tym zawory] oraz wyposażenie do rur sztywnych,
wszystkie niemetalowe, Plomby, uszczelki i wypełnienia, Rury
giętkie, rurki, przewody giętkie i wyposażenie do nich, w tym
zawory, nie z metalu, Artykuły amortyzujące wstrząsy i zabezpieczające, tłumiki drgań, Materiały do odnowy i naprawy
opon, Membrany i półprzetworzone syntetyczne materiały
filtrujące, Okładziny do sprzęgła i hamulców, Taśmy, paski i błony klejące, Półprzetworzone substancje z tworzyw sztucznych, Włókna mineralne, Żywice w formie wytłaczanej, Arkusze z tworzyw sztucznych do stosowania w produkcji, Folia
poliuretanowa, inna niż do pakowania, Rękawice izolacyjne,
Zaprawy izolacyjne, 18 Laski, kijki marszowe i trekkingowe, Parasole i parasolki, Imitacje skóry, Materiał skórzany, Obrobione
lub półobrobione skóry, Okładziny do mebli ze skóry, Paski
skórzane [inne niż odzież], Paski skórzane do bagażu, Przemysłowe pojemniki opakowaniowe ze skóry, Skóra i imitacja skóry, Skóra surowa lub półprzetworzona, Skóra wyprawiona
w cienkie arkusze do użytku w produkcji, Walizy, torby podróżne, torby, portfele i inne artykuły służące do przenoszenia, Wyroby rymarskie, bicze i ubrania dla zwierząt, 19 Niemetalowe
drzwi, bramy, okna i osłony okienne, Niemetalowe konstrukcje
i budynki przenośne, Niemetalowe materiały i elementy budowlane i konstrukcyjne, Statuetki i dzieła sztuki wykonane
z takich materiałów, jak kamień, beton i marmur, zawarte w tej
klasie, Gotowe kamienie brukowe, Grys, Masy szpachlowe,
Osłony pancerne, niemetalowe, Drewniane listwy profilowe,
Drewniane profile, Drewno profilowane, Korek [sprasowany],
Kształtka drewniana, Profile drewniane, Cegły, Pokrycia dachowe, niemetalowe, Płyty budowlane niemetalowe, Rury sztywne niemetalowe stosowane w budownictwie, Ścianki działowe niemetalowe, Zaprawy budowlane, 20 Budy, kojce i legowiska dla zwierząt domowych, Drabiny i ruchome schody,
niemetalowe, Niemetalowe elementy złączne, Osprzęt
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do drzwi, bram i okien, niemetalowe, Zamki i klucze, niemetalowe, Zawory, niemetalowe, Meble i akcesoria meblowe wyposażenia domu, Statuetki, figurki, dzieła sztuki, ozdoby i dekoracje wykonane z takich materiałów, jak drewno, wosk, gips
lub z tworzyw sztucznych, zawarte w tej klasie, Plansze wystawowe, stoiska wystawowe i oznakowanie, niemetalowe, Pojemniki, zamknięcia i uchwyty do nich, niemetalowe, Zaciski
zabezpieczające niemetalowe, 21 Artykuły do pielęgnacji
odzieży i obuwia, Przybory do użytku domowego do czyszczenia, szczotki i materiały do wytwarzania szczotek, Przybory
kosmetyczne, do higieny i pielęgnacji urody, Statuetki, figurki,
tabliczki i dzieła sztuki wykonane z takich materiałów, jak porcelana, terakota lub szkło, zawarte w tej klasie, Szkło nieprzetworzone i półprzetworzone, będące półproduktem, Zastawa
stołowa, przybory kuchenne i pojemniki, Donice ceramiczne,
Donice szklane, Donice z tworzyw sztucznych, Doniczki porcelanowe, Doniczki z papieru, Dysze rozpylające z tworzyw
sztucznych, Dysze zraszające do węży ogrodowych, Gliniane
donice, Konewki, Kosze na rośliny, Misy na rośliny, Podstawki
pod doniczki na kwiaty [spodki], Podniesione sadzarki ogrodowe, Pojemniki na kompost do użytku domowego, Pojemniki na kwiaty, Rękawice ogrodnicze, Spryskiwacze, Stojaki
na kwiaty, Strzykawki do użytku w ogrodzie, Strzykawki
do stosowania w cieplarniach, Strzykawki na wodę do opryskiwania roślin, Terraria domowe [uprawa roślin], Uchwyty na doniczki na kwiaty, Wazony, Zraszacze, Zraszacze do podlewania
kwiatów i roślin, Przyrządy do tępienia szkodników i robactwa,
Czerpaki do karmy dla psów, Elektroniczne dozowniki pokarmu dla zwierząt domowych, Filtry do stosowania w kuwetach
dla kotów, Grzebienie dla zwierząt, Grzebienie do rozczesywania sierści dla zwierząt domowych, Karmniki dla ptaków, Klatki
dla ptaków, Klatki do zbierania owadów, Koryta, Kuwety dla
zwierząt domowych, Metalowe klatki do użytku domowego,
Miski na karmę i wodę dla zwierząt domowych, Niezmechanizowane podajniki karmy dla zwierząt, Pojemniki na żywność
dla zwierząt domowych, Szczotki dla zwierząt domowych,
Szczotki do zębów dla zwierząt, Szczotki z włosia dla zwierząt,
Urządzenia do odstraszania dzikich zwierząt, niemetalowe,
Urządzenia do odstraszania ptaków, niemetalowe, Żłoby dla
zwierząt, Dozowniki do kosmetyków, Dozowniki do przechowywania papieru toaletowego [inne niż zamontowane na stałe], Dozowniki do ręczników papierowych, Dozowniki mydła
w płynie, Dozowniki papieru toaletowego, Dozowniki szamponu, Dozowniki żelu pod prysznic, Drążki na ręczniki,
nie z metalu szlachetnego, Kosze na ręczniki, Miednice [naczynia], Mydelniczki, Pojemniki na mydło, Pokrowce [przykrycia]
na pudełka z chusteczkami jednorazowymi, Półki na kosmetyki, Półki na produkty do mycia ciała, Półki z tworzywa sztucznego do wanien, Rozpylacze do perfum [atomizery], Stojaki
na papier toaletowy, Słoiki na waciki bawełniane, Uchwyty
do szczotek toaletowych, Uchwyty na kosmetyki, Uchwyty
na mydło, Uchwyty na szampon, Uchwyty na szklanki do łazienek, Uchwyty na żel pod prysznic, Umywalki [miski, nie części instalacji sanitarnych], Wanienki dla niemowląt, Wieszaki
na ręczniki [pręty i koła], Wieszaki-kółka na ręczniki [wyposażenie łazienek], 22 Liny, sznury, pasy i taśmy, Materiały do wyściełania i wypychania, Nieprzetworzone włókna tekstylne i ich zamienniki, Plandeki, markizy, namioty i niedopasowane pokrycia i wkładki, Sieci, Torby i worki do pakowania, przechowywania i transportu, Żagle, 23 Mieszanki nici i przędzy na bazie
bawełny, Mieszanki nici i przędzy na bazie jedwabiu, Mieszanki
nici i przędzy na bazie włókien chemicznych, Mieszanki nici
i przędzy na bazie włókien nieorganicznych, Mieszanki przędzy i nici na bazie wełny, Nici i przędza do szycia, Nici szewskie,
Nici z tworzyw sztucznych do celów włókienniczych, Nici
z włókien metalowych do celów włókienniczych, Przędza, Pasmanteria [nici], Przędza włókiennicza, Szpule z nićmi, Szpulki
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przędzy, Włókna tekstylne [nici], Włókna tkackie do użytku
przemysłowego, 24 Tkaniny, Wyroby tekstylne i substytuty
wyrobów tekstylnych, Filtry z materiałów tekstylnych,
25 Odzież, Obuwie, Nakrycia głowy, Części odzieży, obuwia
i nakryć głowy, 26 Dodatki do odzieży, artykuły do szycia
i ozdobne artykuły tekstylne, Igły i szpilki entomologiczne,
Ozdoby do włosów, wałki do włosów, artykuły do upinania
włosów oraz peruki i sztuczne włosy, Sztuczne owoce, warzywa i kwiaty, Zawieszki [nie biżuteria ani nie do kluczy, kółek lub
łańcuszków], Karabińczyki [zapięcia] do odzieży, 27 Materiały
do pokrywania podłóg i sztuczne materiały do pokrywania
gruntu, Dywany, chodniki i maty, Sztuczne materiały do pokrywania gruntu, Materiały antypoślizgowe do użytku pod
pokryciami podłogowymi, Ochronne pokrycia podłogowe,
Pokrycia ścian i sufitów, Dekoracyjne tkaniny ścienne [nietekstylne], Pokrycia ścienne, Tapeta, Tapeta w postaci dekoracyjnych przylepnych obić ściennych wielkości pokoju, Tapeta
z efektami wizualnymi 3D, Tapety nietekstylne, Tapety tekstylne, Tapety winylowe, Tapety z korka, Ścienne materiały dekoracyjne, nietekstylne, Ścienne materiały wykończeniowe, nietekstylne, 28 Gry, zabawki i akcesoria do zabawy, Sprzęt do uprawiania sportu i ćwiczeń fizycznych, Wyposażenie placów zabaw i wesołych miasteczek, 29 Mięso i wyroby mięsne, Nabiał
i substytuty nabiału, Oleje i tłuszcze jadalne, Przetworzone
owady i larwy, Przetworzone owoce, grzyby, warzywa, orzechy i nasiona roślin strączkowych, Ryby, owoce morza i mięczaki, nieżywe, Zupy i wywary, ekstrakty mięsne, Jaja ptasie
i produkty z jaj, Gotowe dania składające się głównie z mięsa,
Głęboko mrożone dania warzywne, Gotowe dania warzywne,
Gotowe dania z mięsa, Gotowe posiłki gotowane składające
się całkowicie lub głównie z mięsa, 30 Cukry, naturalne słodziki,
polewy cukiernicze i nadzienia, produkty pszczele, Kawa, herbata, kakao i namiastki tych towarów, Lód, lody spożywcze,
mrożone jogurty i sorbety, Sól, przyprawy i dodatki smakowe,
Ziarna przetworzone, skrobia i wyroby z tych towarów, preparaty do pieczenia i drożdże, Dania gotowe suche lub w płynie,
zawierające głównie ryż, Dania na bazie ryżu, Gotowe pizze,
Gotowe potrawy na bazie makaronu, Gotowe produkty spożywcze w postaci sosów, Batony zbożowe i energetyczne, Cukierki, batony i guma do żucia, Wyroby cukiernicze, ciasta, tarty
i ciasteczka, 31 Karmy i pasze dla zwierząt, Przynęta, niesztuczna, Płody rolne i z akwakultury, produkty ogrodnicze i leśne,
Ściółka dla zwierząt, 32 Bezalkoholowe preparaty do produkcji
napojów, Napoje bezalkoholowe, Piwo i piwo bezalkoholowe,
Piwo i produkty piwowarskie, 33 Esencje i ekstrakty alkoholowe, Napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), Cydr, Preparaty alkoholowe do sporządzania napojów, Preparaty do produkcji
napojów alkoholowych, 34 Tytoń i produkty tytoniowe
(w tym substytuty tytoniu), Artykuły do użytku z tytoniem,
Waporyzatory osobiste i papierosy elektroniczne oraz aromaty i płyny do nich, Zapałki, 35 Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, Pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, Administrowanie i organizacja usług sprzedaży wysyłkowej, Dostarczanie informacji handlowych konsumentom,
Dostarczanie informacji konsumentom na temat towarów
i usług, Elektroniczne przetwarzanie zamówień, Handlowe informacje i porady udzielane konsumentom w wyborze towarów i usług, Usługi handlu detalicznego w zakresie materiałów
budowlanych, Usługi handlu detalicznego w odniesieniu
do domowego sprzętu elektronicznego, Usługi handlu detalicznego w odniesieniu do domowego sprzętu elektrycznego,
Usługi handlu detalicznego w zakresie produktów ogrodniczych, Usługi handlu detalicznego związane z produktami
ogrodniczymi, Usługi handlu detalicznego związane z przyrządami do przygotowywania żywności, Usługi handlu detalicznego związane z urządzeniami kuchennymi, Usługi handlu
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detalicznego związane ze sprzętem ogrodniczym, Usługi sklepów detalicznych online obejmujące odzież, Usługi sklepów
detalicznych online związane z produktami kosmetycznymi
i pielęgnacyjnymi, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie artykułów sportowych, Usługi sprzedaży detalicznej w związku
z akcesoriami do pielęgnacji dla zwierząt, Usługi sprzedaży
detalicznej w związku z grzejnikami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z instalacjami sanitarnymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z ręcznymi narzędziami do budowy, Usługi
sprzedaży detalicznej w związku z ręcznymi urządzeniami
do budowy, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z urządzeniami nawigującymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z urządzeniami sanitarnymi, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z urządzeniami weterynaryjnymi, Usługi sprzedaży
detalicznej w związku z urządzeniami wodociągowymi, Usługi
sprzedaży detalicznej w związku ze sztućcami, Usługi sprzedaży detalicznej związane z materiałami piśmiennymi, Usługi
sprzedaży detalicznej związane ze sprzedażą odzieży i dodatków odzieżowych, Usługi sprzedaży detalicznej w związku
z artykułami papierniczymi, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z meblami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku
z oświetleniem, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z parasolami przeciwdeszczowymi, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z pokryciami naściennymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z pokryciami podłogowymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z pomocami naukowymi, Usługi
sprzedaży detalicznej w związku z przyborami kuchennymi,
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z przędzą, Usługi
sprzedaży detalicznej w związku z torbami, Usługi sprzedaży
detalicznej w związku z urządzeniami do mrożenia, Usługi
sprzedaży detalicznej w związku z urządzeniami do chłodzenia, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z walizkami, Usługi
sprzedaży detalicznej w związku z wyposażeniem domu,
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z wyrobami rymarskimi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z zastawą stołową,
Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem do przyrządzania żywności, Usługi sprzedaży detalicznej w związku
ze sprzętem do schładzania, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku ze sprzętem do podgrzewania, Usługi sprzedaży
detalicznej w związku z artykułami sportowymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z dekoracjami świątecznymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z grami, Usługi sprzedaży
detalicznej w związku z paszą dla zwierząt, Usługi sprzedaży
detalicznej w związku z podściółką dla zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z przyborami toaletowymi, Usługi
sprzedaży detalicznej w związku z tytoniem, Usługi sprzedaży
detalicznej w związku ze sprzętem ogrodniczym, Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem sportowym, Usługi
sprzedaży detalicznej w związku ze ściółką dla zwierząt, Usługi
sprzedaży detalicznej w związku ze środkami spożywczymi,
Usługi sprzedaży detalicznej wyrobów ogrodniczych, Usługi
sprzedaży detalicznej w związku z akcesoriami metalowymi,
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z artykułami do czyszczenia, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z artykułami
ogrodniczymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z jednorazowymi wyrobami papierowymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z nakryciami głowy, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z tkaninami, Usługi sprzedaży detalicznej
w zakresie akcesoriów samochodowych, Usługi sprzedaży
detalicznej w zakresie produktów delikatesowych, Usługi
sprzedaży detalicznej w związku z artykułami weterynaryjnymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z chemikaliami
do stosowania w leśnictwie, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z chemikaliami do stosowania w ogrodnictwie,
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z chemikaliami do stosowania w rolnictwie, Usługi sprzedaży detalicznej w związku
z maszynami budowlanymi, Usługi sprzedaży detalicznej

Nr ZT28/2022

w związku ze sprzętem rolniczym, Usługi sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie artykułów bagażowych,
Usługi sprzedaży detalicznej dotyczące farb, Usługi sprzedaży
detalicznej w związku z akcesoriami do pielęgnacji dla ludzi,
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z przyborami higienicznymi dla ludzi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku
z przyborami higienicznymi dla zwierząt, 36 Gromadzenie
funduszy i sponsorowanie finansowe, Usługi finansowe, monetarne i bankowe, Usługi ubezpieczeniowe, Usługi w zakresie
nieruchomości, Usługi w zakresie wycen, 37 Usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe, Usługi w zakresie wykopywania i wydobywania zasobów naturalnych,
Wynajem narzędzi, instalacji i sprzętu budowlanego, rozbiórkowego, czyszczącego i konserwacyjnego, Zwalczanie szkodników i dezynfekcja, Ładowanie baterii i innych urządzeń magazynujących energię oraz wynajem sprzętu do nich, Wydobywanie surowców naturalnych, 38 Dostarczanie i wynajem
infrastruktury i sprzętu telekomunikacyjnego, Usługi telekomunikacyjne, 39 Pakowanie i składowanie towarów, Parkowanie i przechowywanie pojazdów, Transport, Usługi informacji,
doradztwa i rezerwacji w zakresie transportu, Usługi wynajmu
związane z pojazdami, transportem i magazynowaniem, Usługi wynajmu związane z transportem i magazynowaniem,
40 Drukowanie, wywoływanie zdjęć i filmów, Powielanie nagrań audio i video, Przetwarzanie żywności i napojów, Uzdatnianie i oczyszczanie powietrza i wody, Wynajem sprzętu
do obróbki i przekształcania materiałów, do wytwarzania
energii i do produkcji na zamówienie, Wytwarzanie energii,
41 Usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, Edukacja, rozrywka i sport, Organizowanie konferencji, wystaw i konkursów,
42 Usługi naukowe i technologiczne, Usługi projektowania,
Usługi w zakresie technologii informacyjnych, 43 Hotele dla
zwierząt, Tymczasowe zakwaterowanie, Usługi informacji, doradztwa i rezerwacji w zakresie dostarczania żywności i napojów, Usługi informacji, doradztwa i rezerwacji w zakresie zakwaterowania tymczasowego, Usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, Wynajem mebli, bielizny stołowej, serwisów
stołowych i sprzętu do podawania jedzenia i napojów,
44 Usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody ludzi, Usługi
w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi, Usługi w zakresie pielęgnacji zwierząt, Usługi w zakresie rolnictwa, akwakultury,
ogrodnictwa i leśnictwa, Usługi weterynaryjne, 45 Usługi polityczne, Usługi prawne, Usługi w zakresie zapewniania bezpieczeństwa i ochrony osób i mienia, Usługi detektywistyczne,
Usługi pogrzebowe, Usługi religijne, Wypożyczanie odzieży.
(210)
(731)
(540)
(540)

544157
(220) 2022 06 15
DUDA GRZEGORZ FIRMA DUDA-AUTO, Ryglice
(znak słowno-graficzny)
DUDA GARAGE

(531) 26.04.01, 15.01.17, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 12 Pojazdy i środki transportu.
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544161
(220) 2022 06 15
HBH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SEKKARE
(210)
(731)

(531) 27.05.01
(510), (511) 6 Metalowe stelaże do urządzeń sanitarnych,
Rury i rurki metalowe, Metalowe rury rozgałęzione, Metalowe złączki do rur, Metalowe tuleje do rur, Metalowe wsporniki do rur, zaworów i bramek z metalu (inne niż części maszyn), Metalowe zawory pływakowe do rurociągów, Przewody do dystrybucji i odprowadzania wody, Armatura i kształtki metalowe, Elementy i szyny mocujące metalowe do montażu urządzeń sanitarnych, Metalowe syfony kanalizacyjne,
Metalowe rury odpływowe, Metalowe kratki odpływowe,
Odpływy metalowe, Podłogowe kanały odpływowe metalowe, Złączki metalowe do rur, Rury metalowe wodociągowe,
Rury metalowe kanalizacyjne, Zawory metalowe inne niż
części maszyn, Węże metalowe do instalacji wodnokanalizacyjnych, Metalowe kształtki rurowe rozgałęzieniowe, Metalowe stelaże podtynkowe do misek sedesowych, pisuarów
i ich spłuczek, Zatyczki [korki] metalowe, Metalowe okładziny
ścian wewnętrznych, Metalowe poręcze do wanien i pryszniców, Kształtki rurowe rozgałęzieniowe metalowe, Kolanka
metalowe do rur, Giętkie rurki metalowe, Części połączeniowe do rur z metalu, Elementy metalowe w postaci rozgałęźników rurowych, Metalowe łączniki do rur, Dozowniki metalowe do dozowania ręczników (montowane na stałe), Dozowniki papieru toaletowego, mocowane na stałe, metalowe, Dozowniki ręczników papierowych [montowane na stałe, metalowe], Dozowniki ręczników z metalu, Metalowe dozowniki na ręczniki, mocowane na stałe, Metalowe zawory
do rur wodociągowych, Ręczne zawory metalowe, 9 Regulatory termostatyczne, Termostatyczne urządzenia sterujące,
Zawory termostatyczne, Cyfrowe termostaty do kontroli warunków klimatycznych, Termostaty elektryczne, Urządzenia
pomiarowe, Czujniki pomiarowe, Cyfrowe urządzenia pomiarowe, Urządzenia elektronicznie wykrywające ruch i dokonujące pomiaru temperatury, Urządzenia elektryczne
do sterowania, Urządzenia elektryczne do sterowania przepływem wody, Urządzenia elektryczne do sterowania spłukiwaniem wody, Dozowniki, 11 Baterie: umywalkowe, wannowe, prysznicowe, prysznicowe do wanien, bidetowe, Bidety,
Brodziki prysznicowe, Umywalki, Wanny do nasiadówek,
Wanny łazienkowe, Wanny z hydromasażem, Kabiny hydromasażowe, Kabiny natryskowe, Natryski, Prysznice, Zestawy
prysznicowe, Deszczownice, Panele prysznicowe, Słuchawki
prysznicowe, Drążki i uchwyty prysznicowe, Dozowniki środków odkażających w toaletach, Dozowniki środków dezynfekujących do łazienek, Fontanny, Wodotryski ozdobne, Krany,
Zawory kurkowe kanalizacyjne, Zawory zamykające i regulacyjne, Przyciski do zaworów spłukujących, Zawory spłukujące, Instalacje i urządzenia do kąpieli, Sanitarne instalacje
i aparatura, Miski klozetowe, Pisuary, Sedesy, Deski sedesowe,
Płuczki ustępowe, Zbiorniki do płuczek ustępowych, Urządzenia kompaktowe zestawione z miski ustępowej i spłuczki
ceramicznej, Postumenty i półpostumenty do ceramiki łazienkowej, Osprzęt do wanien i pryszniców, Suszarki łazienkowe do rąk montowane przy umywalkach, Zlewozmywaki,
Zlewy, Spłuczki ustępowe, Spłuczki do pisuarów, Oświetlenie
do szafek łazienkowych, Zawory do grzejników [termostatyczne], Baterie do umywalek, Baterie do wanien, Baterie kra-
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nowe, Baterie mieszające do rur wodociągowych, Baterie
mieszające do umywalek [kurki], Baterie prysznicowe, Baterie
sztorcowe do umywalek, Jednouchwytowe baterie umywalkowe, Rozpylacze nakładane na baterie łazienkowe, Armatura łazienkowa do kontroli wody, Armatura regulacyjna i zabezpieczająca do urządzeń wodnych, Pisuary [armatura sanitarna], Instalacje sanitarne i łazienkowe oraz armatura wodno-kanalizacyjna, Sanitarna armatura spustowa do bidetów,
Sanitarna armatura spustowa do wanien, Sanitarna armatura
spustowa do pryszniców, Toalety, Uchwyty do sedesu, Akcesoria do pryszniców, Drzwi do kabin prysznicowych z ramą
metalową, Drzwi prysznicowe, Drzwi prysznicowe z ramą
niemetalową, Elastyczne rury wchodzące w skład instalacji
wodociągowo-kanalizacyjnej kabin prysznicowych, Głowice
prysznicowe, Instalacje do wanien z prysznicem, Kabiny
prysznicowe, Metalowe korki do pryszniców, Metalowe obudowy kabin prysznicowych, Instalacje prysznicowe, Mieszacze prysznicowe, Natryski, prysznice, Prysznice [natryski],
Prysznice ręczne, Rączki do prysznica, Ścianki prysznicowe,
Ścianki do kabin prysznicowych, Słuchawki będące akcesoriami do pryszniców, Szklane kabiny prysznicowe, Uchwyty
ręczne do pryszniców, Urządzenia do pryszniców, Wanny
prysznicowe, Urządzenia prysznicowe, Węże prysznicowe,
Węże prysznicowe do ręcznych pryszniców, Zawory kontrolne do pryszniców [akcesoria hydrauliczne], Zawory mieszające prysznicowe, Zawory prysznicowe, Elektryczne suszarki
do rąk, Zawory do kontroli wody, Zawory do kontroli wody
do kranów, Zawory do regulacji przepływu wody, Zawory
do rur, Zawory do rur i rurociągów, Zawory jako części grzejników, Zawory jako części instalacji sanitarnych, Zawory kontrolne do wanien [akcesoria hydrauliczne], Zawory kulowe,
Zawory [kurki] jako części instalacji sanitarnych, Zawory mieszające jako części instalacji sanitarnych, Zawory mieszające
[krany], Zawory mieszające [kurki], Zawory mieszające [kurki]
do zlewów, Zawory mieszające [kurki] do umywalek, Zawory
pływakowe [zawory kulowe], Zawory termostatyczne, Zawory termostatyczne [części instalacji grzewczych], Metalowe
ścianki [parawany] do wanien z prysznicem, Niemetalowe
parawany do brodzików prysznicowych, Akcesoria do umywalek, Elastyczne rury wchodzące w skład instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej umywalek, Krany do umywalek,
Lampy do umieszczania nad umywalkami, Metalowe korki
do umywalek, Montowane do ściany wylewki do umywalek,
Postumenty do umywalek, Szafki łazienkowe z umywalkami
[podłączonymi do źródła wody], Sanitarna armatura spustowa do umywalek, Umywalki będące elementami instalacji
zaopatrujących w wodę, Umywalki [części instalacji sanitarnych], Umywalki do łazienek, Umywalki łazienkowe, Umywalki łazienkowe [elementy instalacji sanitarnych], Umywalki
łazienkowe na postumencie, Umywalki wbudowane w szafki, Zatyczki do umywalek, Elastyczne rury wchodzące w skład
instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej wanien, Elastyczne
rury wchodzące w skład instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej zlewów kuchennych, Muszle klozetowe [WC], Zbiorniki
WC, 17 Złączki, niemetalowe do rur elastycznych, Kształtki,
niemetalowe, do rur elastycznych, Korki gumowe, Płyty z polistyrenu do celów izolacyjnych, Kleje izolacyjne, Kształtki,
niemetalowe, do rur sztywnych, Giętkie rury, rurki, węże i wyposażenie do nich [w tym zawory] oraz wyposażenie do rur
sztywnych, wszystkie niemetalowe, Rury giętkie, rurki, przewody giętkie i wyposażenie do nich, w tym zawory, nie z metalu, Zawory z gumy, 19 Rury sztywne i zawory do nich, niemetalowe, Odpływy niemetalowe, Podłogowe kanały odpływowe wykonane z materiałów niemetalowych, Syfony
kanalizacyjne, nie z metalu, Płytki ścienne, podłogowe i elewacyjne, Płytki podłogowe, Ceramika, Klinkier, Gres, Kamień
naturalny, Płytki ścienne, Płytki uniwersalne, Akcesoria
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do płytek, Kleje i zaprawy klejowe, Fugi, Ścienne okładziny
niemetalowe dla budownictwa, Podstawy z polistyrenu pod
wanny i brodziki, Ceramiczne płytki podłogowe, Ceramiczne płytki ścienne, Glazurowane płytki ceramiczne, Niemetalowe płytki ścienne, Niemetalowe płytki sufitowe, Płytki,
Płytki budowlane (Niemetalowe -), Płytki kuchenne
(Niemetalowe -), Płytki łazienkowe (niemetalowe), Zaprawy klejowe do celów budowlanych, Artykuły ceramiczne
do celów budowlanych, Płytki ceramiczne, Kształtki rurowe
rozgałęzieniowe niemetalowe, Zawory wodociągowe niemetalowe i nie z tworzyw sztucznych, 20 Meble łazienkowe,
Szafki i półki do łazienek, Szafki ścienne, Szafki boczne i wysokie, Szafki bazowe z szufladami i panele do nich, Szafki,
Toaletki, Stojaki na ubrania, Blaty na szafki, Blaty łazienkowe,
Lustra, Lustra z elektrycznym oświetleniem, Lustra łazienkowe, Szafy z lustrami, Ramy do luster i obrazów, Uchwyty
na lustra, Uchwyty niemetalowe, pokrętła, haki i pręty,
Uchwyty do wanny, niemetalowe, Dozowniki stałe niemetalowe do ręczników, Drzwiczki i nóżki do mebli, Drzwi przesuwne do mebli, Zawiasy niemetalowe do mebli, Skrzynie
i pojemniki niemetalowe, Karnisze i haki do zasłon, Haki niemetalowe do wieszania odzieży, Kosze niemetalowe, Parawany, Dozowniki do ręczników mocowane na stałe, Dozowniki papieru toaletowego, mocowane na stałe, niemetalowe,
Dozowniki ręczników papierowych [stacjonarne, nie z metalu], Dozowniki stałe do ręczników niemetalowe, Drążki do zasłon prysznicowych, Poręcze prysznicowe, niemetalowe, Zatyczki do prysznicowych otworów odpływowych, nie z metalu, Spusty [zawory] z tworzyw sztucznych, Zawory do regulacji przepływu wody wykonane z tworzyw sztucznych,
Zawory kątowe z tworzyw sztucznych, inne niż części maszyn, Zawory motylkowe niemetalowe [inne niż części maszyn], Zawory, niemetalowe, Zawory, niemetalowe, inne niż
części maszyn, Zawory wodociągowe z tworzyw sztucznych, Karnisze, Karnisze do firanek, Karnisze do zasłon, Karnisze (drążki) do firan i zasłon, Metalowe karnisze, Niemetalowe
karnisze, Parawany [meble], Lustra i lusterka stojące, Lustra
[meble], Lustra ścienne, Szafki z lustrami, Stoliki pod umywalkę [meble], Szafki łazienkowe z umywalkami, Szafki na umywalki, Umywalki obudowane szafką, Zatyczki do umywalek,
niemetalowe, Zatyczki do umywalek z materiałów niemetalowych, Umywalki (Szafki pod -), Drążki prysznicowe, Kółka
do zasłon prysznicowych, Haczyki na zasłony prysznicowe,
Części i wyposażenie do wszystkich wymienionych w tej klasie towarów, 21 Szczotki i uchwyty na szczotki WC, Uchwyty
do rolek papieru, Uchwyty do ręczników, Pudełka metalowe
dozujące ręczniki papierowe, Uchwyty do gąbek, Kubły
na śmieci, Suszarki do bielizny, Stojaki do suszenia prania,
Wieszaki na ręczniki, Wieszaki do ręczników w kształcie pierścieni, Kubki na szczoteczki do zębów, Kosze na śmieci, Mydelniczki, Dozowniki mydła, Dozowniki do mydła w płynie,
Dozowniki do detergentów, Dozowniki do ręczników papierowych, Dozowniki papieru toaletowego, Dozowniki
do przechowywania papieru toaletowego [inne niż zamontowane na stałe], Stojaki do rolek papieru toaletowego,
Uchwyty do rolek papieru toaletowego, Zasobniki papieru
toaletowego, Uchwyty na szczoteczki do zębów, Uchwyty
na kubki na szczoteczki do zębów, Wiadra na śmieci, Pojemniki na śmieci z automatycznym mechanizmem otwierania
i zamykania, Pojemniki na śmieci i odpadki, Metalowe kosze
na śmieci, Kosze z tworzyw sztucznych [kosze na śmieci], Kosze na śmieci z pedałem, Dozowniki żelu pod prysznic, Półki
na żel pod prysznic, Uchwyty na żel pod prysznic, Umywalki
[miski, nie części instalacji sanitarnych], Suszarki do ubrań, Suszarki na pranie, Elementy i akcesoria do wszystkich wymienionych towarów w tej klasie.

Nr ZT28/2022

544164
(220) 2022 06 16
HBO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WARSZAWIANKA WARSZAWIANKA WARSZAWIANKA
WARSZAWIANKA

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 27.05.02, 27.05.17, 27.05.24
(510), (511) 16 Dzieła sztuki oraz figurki z papieru i kartonu,
modele architektoniczne, Materiały drukowane i artykuły papiernicze oraz wyposażenie edukacyjne, Materiały filtracyjne
z papieru, Materiały i środki dla artystów i do dekoracji, Papier
i karton, Materiały filtrujące z papieru, 41 Publikowanie, sprawozdawczość i pisanie tekstów, Tłumaczenia, Usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, Usługi rezerwacji biletów
na atrakcje i wydarzenia edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, Edukacja, rozrywka i sport, Tłumaczenia językowe, Usługi
w zakresie tłumaczeń pisemnych.
544180
(220) 2022 06 15
PARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Otwock
(540) (znak graficzny)
(540)

(210)
(731)

(531) 05.01.04, 05.01.05, 05.01.16
(510), (511) 35 Doradztwo specjalistyczne w zakresie zarządzania biznesem, Usługi doradcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą w dziedzinie nieruchomości i finansowej,
Usługi w zakresie organizacji i zarządzania przedsięwzięciami inwestycyjnymi w celu budowy i/lub przygotowania
obiektów mieszkalnych i niemieszkalnych przeznaczonych
do sprzedaży, wynajmowania, użyczania, Usługi zarządzania
przedsięwzięciami dotyczącymi obrotu nieruchomościami,
Pomoc w zarządzaniu przedsięwzięciami obrotu nieruchomościami, Usługi marketingu gruntów dla budownictwa,
zasobów lokalowych, nieruchomości przeznaczonych do zagospodarowania, do sprzedaży, najmu, użyczenia, Usługi
organizowania targów, wystaw i promocji obrotu nieruchomościami, Usługi wynajmowania powierzchni na cele reklamowe, Uaktualnienie materiałów reklamowych, Usługi doradztwa w zarządzaniu nieruchomościami, Usługi inwestora
budowlanego w aspekcie ekonomiczno-organizacyjnym
planowania inwestycji budowlanej, 36 Usługi w zakresie organizacji i zarządzania finansowaniem przedsięwzięć inwe-
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stycyjnych polegających na budowie i/lub przygotowaniu
obiektów mieszkalnych i niemieszkalnych przeznaczonych
do sprzedaży, Usługi wynajmowania, użyczania, zarządzania nieruchomościami, Usługi pośrednictwa w sprawach
kupna, sprzedaży, najmu nieruchomości, budynków, lokali
i powierzchni użytkowej, Usługi pośrednictwa finansowego
i wyceny nieruchomości, Usługi inwestycyjne ze środków
własnych i powierzonych dotyczące nieruchomości, Pozyskiwanie środków finansowych, Usługi wynajmowania i/lub
dzierżawy nieruchomości, lokali mieszkalnych i powierzchni
użytkowych, Usługi administrowania i zarządzania nieruchomościami, lokalami, powierzchnią użytkową, Usługi doradztwa w zakresie zarządzania i administrowania obiektami
mieszkalnymi i zespołami osiedlowymi i gruntami, Pośrednictwo w nabywaniu, sprzedaży, najmie domów, lokali i powierzchni użytkowej, Usługi w zakresie sprzedaży domów,
lokali mieszkalnych i użytkowych, Usługi przedsiębiorcy
odpowiedzialnego za budowę pod względem finansowym
w aspekcie projektowania i realizacji budowy, Usługi opracowywania koncepcji użytkowania nieruchomości, Sprzedaż
nieruchomości z rynku pierwotnego, pośrednictwo w kupnie i sprzedaży nieruchomości oraz gruntów, Pośrednictwo
w transakcjach finansowych inwestycyjnych, konsumpcyjnych i hipotecznych, Usługi inwestycyjne ze środków własnych i powierzonych, Prowadzenie analiz finansowych,
37 Usługi w zakresie budownictwa, nadzoru budowlanego,
realizacji i nadzoru nad przedsięwzięciami inwestycyjnymi
polegającymi na budowie i/Iub przygotowaniu obiektów
mieszkalnych i niemieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży, wynajmowania, użyczania, Usługi w zakresie budowania lokali mieszkalnych i osiedli mieszkaniowych wraz z infrastrukturą, Usługi deweloperskie związane z budową i zagospodarowaniem obiektów mieszkalnych i niemieszkalnych
od fazy pozyskiwania gruntu do fazy sprzedaży lub wynajmu
powierzchni użytkowej pozyskanej w ramach przedsięwzięć
deweloperskich, Usługi w zakresie prowadzenia robót ziemnych, nadzoru budowlanego, prac wykonawczych, rozbiórki,
burzenia obiektów budowlanych, budowania lokali mieszkalnych i osiedli mieszkaniowych wraz z infrastrukturą wykonywania robót ogólnobudowlanych, konstrukcyjnych i montażowych, Usługi remontowe, naprawy obiektów, restauracji
budynków, konserwacji obiektów budowlano-mieszkaniowych, Usługi remontowe, naprawy obiektów, restauracji
budynków, konserwacji obiektów budowlano-mieszkaniowych, Udzielanie informacji budowlanych, 42 Usługi projektowe w zakresie budownictwa, Usługi w zakresie przeprowadzania inspekcji budynków, Usługi w zakresie doradztwa
dotyczącego organizacji i prowadzenia placów budowy,
ich eksploatacji i zagospodarowania, Usługi w zakresie analiz
i sporządzania kosztorysów budowlanych, Usługi projektowe w zakresie budownictwa, urbanistyki, Prace projektowe
w zakresie architektury i technologii, Usługi projektowania
wystroju i dekoracji wnętrz, Usługi w zakresie wykonywania
badań, ekspertyz, opinii i analiz technicznych w zakresie budownictwa, Usługi w zakresie architektury, badań, ekspertyz
i pomiarów geologicznych, geodezyjnych i kartograficznych
oraz pomiarów podwykonawczych dotyczących inwestycji,
Usługi ekspertyz inżynieryjnych, badań technicznych, Usługi w zakresie doradztwa budowlanego i w zakresie ochrony
środowiska, planowania urbanistycznego wraz z infrastrukturą pomiarów terenu, Usługi w zakresie opracowywania
projektów technicznych użytkowania nieruchomości.
(210)
(731)

544181
(220) 2022 06 15
PARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Otwock
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(540) (znak graficzny)
(540)

(531) 05.01.04, 05.01.05, 05.01.16
(510), (511) 35 Doradztwo specjalistyczne w zakresie zarządzania biznesem, Usługi doradcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą w dziedzinie nieruchomości i finansowej,
Usługi w zakresie organizacji i zarządzania przedsięwzięciami inwestycyjnymi w celu budowy i/lub przygotowania
obiektów mieszkalnych i niemieszkalnych przeznaczonych
do sprzedaży, wynajmowania, użyczania, Usługi zarządzania
przedsięwzięciami dotyczącymi obrotu nieruchomościami,
Pomoc w zarządzaniu przedsięwzięciami obrotu nieruchomościami, Usługi marketingu gruntów dla budownictwa,
zasobów lokalowych, nieruchomości przeznaczonych do zagospodarowania, do sprzedaży, najmu, użyczenia, Usługi
organizowania targów, wystaw i promocji obrotu nieruchomościami, Usługi wynajmowania powierzchni na cele reklamowe, Uaktualnienie materiałów reklamowych, Usługi doradztwa w zarządzaniu nieruchomościami, Usługi inwestora
budowlanego w aspekcie ekonomiczno-organizacyjnym
planowania inwestycji budowlanej, 36 Usługi w zakresie organizacji i zarządzania finansowaniem przedsięwzięć inwestycyjnych polegających na budowie i/lub przygotowaniu
obiektów mieszkalnych i niemieszkalnych przeznaczonych
do sprzedaży, Usługi wynajmowania, użyczania, zarządzania nieruchomościami, Usługi pośrednictwa w sprawach
kupna, sprzedaży, najmu nieruchomości, budynków, lokali
i powierzchni użytkowej, Usługi pośrednictwa finansowego
i wyceny nieruchomości, Usługi inwestycyjne ze środków
własnych i powierzonych dotyczące nieruchomości, Pozyskiwanie środków finansowych, Usługi wynajmowania i/lub
dzierżawy nieruchomości, lokali mieszkalnych i powierzchni
użytkowych, Usługi administrowania i zarządzania nieruchomościami, lokalami, powierzchnią użytkową, Usługi doradztwa w zakresie zarządzania i administrowania obiektami
mieszkalnymi i zespołami osiedlowymi i gruntami, Pośrednictwo w nabywaniu, sprzedaży, najmie domów, lokali i powierzchni użytkowej, Usługi w zakresie sprzedaży domów,
lokali mieszkalnych i użytkowych, Usługi przedsiębiorcy
odpowiedzialnego za budowę pod względem finansowym
w aspekcie projektowania i realizacji budowy, Usługi opracowywania koncepcji użytkowania nieruchomości, Sprzedaż
nieruchomości z ryku pierwotnego, pośrednictwo w kupnie i sprzedaży nieruchomości oraz gruntów, Pośrednictwo
w transakcjach finansowych inwestycyjnych, konsumpcyjnych i hipotecznych, Usługi inwestycyjne ze środków własnych i powierzonych, Prowadzenie analiz finansowych,
37 Usługi w zakresie budownictwa, nadzoru budowlanego,
realizacji i nadzoru nad przedsięwzięciami inwestycyjnymi
polegającymi na budowie i/lub przygotowaniu obiektów
mieszkalnych i niemieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży, wynajmowania, użyczania, Usługi w zakresie budowania lokali mieszkalnych i osiedli mieszkaniowych wraz z infrastrukturą, Usługi deweloperskie związane z budową i zago-
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spodarowaniem obiektów mieszkalnych i niemieszkalnych
od fazy pozyskiwania gruntu do fazy sprzedaży lub wynajmu
powierzchni użytkowej pozyskanej w ramach przedsięwzięć
deweloperskich, Usługi w zakresie prowadzenia robót ziemnych, nadzoru budowlanego, prac wykonawczych, rozbiórki,
burzenia obiektów budowlanych, budowania lokali mieszkalnych i osiedli mieszkaniowych wraz z infrastrukturą wykonywania robót ogólnobudowlanych, konstrukcyjnych i montażowych, Usługi remontowe, naprawy obiektów, restauracji
budynków, konserwacji obiektów budowlano-mieszkaniowych, Usługi remontowe, naprawy obiektów, restauracji
budynków, konserwacji obiektów budowlano-mieszkaniowych, Udzielanie informacji budowlanych, 42 Usługi projektowe w zakresie budownictwa, Usługi w zakresie przeprowadzania inspekcji budynków, Usługi w zakresie doradztwa
dotyczącego organizacji i prowadzenia placów budowy,
ich eksploatacji i zagospodarowania, Usługi w zakresie analiz
i sporządzania kosztorysów budowlanych, Usługi projektowe w zakresie budownictwa. urbanistyki, Prace projektowe
w zakresie architektury i technologii, Usługi projektowania
wystroju i dekoracji wnętrz, Usługi w zakresie wykonywania
badań, ekspertyz, opinii i analiz technicznych w zakresie budownictwa, Usługi w zakresie architektury, badań, ekspertyz
i pomiarów geologicznych, geodezyjnych i kartograficznych
oraz pomiarów podwykonawczych dotyczących inwestycji,
Usługi ekspertyz inżynieryjnych, badań technicznych, Usługi w zakresie doradztwa budowlanego i w zakresie ochrony
środowiska, planowania urbanistycznego wraz z infrastrukturą pomiarów terenu, Usługi w zakresie opracowywania
projektów technicznych użytkowania nieruchomości.
(210)
(731)
(540)
(540)

544183
(220) 2022 06 15
MPM - QUALITY v.o.s., Frydek-Mistek, CZ
(znak słowno-graficzny)
PRIM

Nr ZT28/2022

bilerskie, 37 Składanie elementów produkcji zegarmistrzowskiej, Naprawy przyrządów fotograficznych, naprawy zegarków i zegarów, naprawy zegarów, restaurowanie dzieł sztuki,
restaurowanie mebli.
544190
(220) 2022 06 17
WITWICKI BOHDAN NEW ENERGY,
Siemianowice Śląskie
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ECO SILESIA
(210)
(731)

(531) 29.01.03, 27.05.01, 26.11.03, 26.11.25, 26.13.25
(510), (511) 41 Edukacja, rozrywka i sport.
(210) 544193
(220) 2022 06 17
(731) LISZEWSKI MARCIN FOTKOM, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Fotkom Marcin Liszewski
(510), (511) 16 Materiały i środki dla artystów i do dekoracji,
Papier i karton, Dzieła sztuki oraz figurki z papieru i kartonu,
modele architektoniczne, Materiały drukowane i artykuły papiernicze oraz wyposażenie edukacyjne, Materiały filtracyjne
z papieru.
544194
(220) 2022 06 17
MDMM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bobrowiec
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) M75

(210)
(731)
(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.08, 27.05.17
(510), (511) 9 Kasy kontrolne, automatyczne sterowniki czasowe, sterowniki mechaniki precyzyjnej wszelkiego rodzaju,
Aparatura i narzędzia naukowe, Urządzenia i przyrządy nawigacyjne, Aparaty i przyrządy pomiarowe, Urządzenia i przyrządy fotograficzne, Urządzenia i sprzęt kinematograficzny,
Elektryczne urządzenia pomiarowe, Elektryczne urządzenia
sterownicze, Urządzenia i przyrządy optyczne do ważenia,
pomiaru, sygnalizacji, do celów kontrolnych, ratowniczych
i dydaktycznych, automatyczne urządzenia uruchamiane
monetą lub żetonem, Urządzenia do nagrywania, przesyłania oraz odtwarzania dźwięku lub obrazu, Kasy rejestrujące
i kalkulatory, Gaśnice, 14 Budziki wszelkiego rodzaju, Tarcze
do zegarków, Zegarki z czasomierzem, Kotwiczki [zegarmistrzostwo], Wszelkiego rodzaju zegarki na rękę, Zegary mechaniczne i elektryczne wszelkiego rodzaju, w szczególności
zegary ścienne, stołowe, lotnicze pokładowe, samochodowe, zegary modelarskie, minutniki, Zegary ozdobne, Zegarki
chronometryczne, Zegary słoneczne, Chronografy, chronometry, Czasomierze [zegarki], Wahadła [zegarmistrzostwo],
Sprężyny do zegarków, Łańcuszki do zegarków, Etui na zegarki [prezentacja], Obudowy zegarów, Mechanizmy do zegarów i zegarków, Koperty do zegarków, Metale szlachetne
i ich stopy, Biżuteria będąca wyrobami z metali szlachetnych,
Wyroby jubilerskie wykonane ze stopów metali szlachetnych, Biżuteria i wyroby jubilerskie, Kaboszony, Kamienie ju-

(531)

27.05.01, 27.05.17, 27.05.19, 27.07.01, 27.07.11, 27.07.17,
27.07.19
(510), (511) 35 Pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, Doradztwo i konsultacje w zakresie działalności
gospodarczej, Badania dotyczące działalności gospodarczej,
Organizowanie i prowadzenie spotkań biznesowych, Pośredniczenie i zawieranie transakcji handlowych dla osób trzecich, Usługi świadczone przez franczyzodawcę, mianowicie
pomoc w prowadzeniu przedsiębiorstw przemysłowych
lub handlowych lub w zarządzaniu nimi, Usługi zarządzania
biurowego [dla osób trzecich], Usługi wsparcia administracyjnego i przetwarzania danych, Usługi w zakresie wystaw
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i prezentacji produktów, Organizowanie i prowadzenie pokazów w celach reklamowych, Organizowanie targów i wystaw, 36 Usługi w zakresie nieruchomości, Usługi w zakresie
wycen, Wynajem nieruchomości i majątku, Administrowanie
nieruchomościami, Organizowanie finansowania w zakresie
operacji budowlanych, Organizowanie finansowania zakupu
nieruchomości, Usługi doradcze dotyczące nieruchomości,
Usługi w zakresie zarządzania nieruchomościami, Organizowanie działań mających na celu zbieranie funduszy na cele
charytatywne, Usługi inwestycyjne, 37 Usługi budowlane,
konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe, Konserwacja i naprawa, remonty budynków, 41 Usługi edukacyjne,
rozrywkowe i sportowe, Publikowanie, sprawozdawczość
i pisanie tekstów, Organizowanie konferencji, wystaw i konkursów, Usługi edukacyjne i instruktażowe, Usługi sportowe
i w zakresie fitnessu, Usługi wynajmu związane ze sprzętem
i obiektami dla edukacji, rozrywki, sportu i kultury, 43 Usługi
informacji, doradztwa i rezerwacji w zakresie dostarczania
żywności i napojów, Usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, Usługi barów i restauracji, kawiarni, Stołówki, Zapewnianie
pomieszczeń na uroczystości, 45 Doradztwo prawne.
(210)
(731)
(540)
(540)

544195
(220) 2022 06 17
INSTYTUT EDUKACJI I ROZWOJU, Częstochowa
(znak słowno-graficzny)
ADSAK COVID

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.03, 26.13.25, 01.13.15
(510), (511) 5 Suplementy diety, Suplementy diety do użytku medycznego, Suplementy ziołowe, Suplementy ziołowe
w płynie.
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rowego [dla osób trzecich], Usługi wsparcia administracyjnego i przetwarzania danych, Usługi w zakresie wystaw i prezentacji produktów, Organizowanie i prowadzenie pokazów
w celach reklamowych, Organizowanie targów i wystaw,
41 Usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, Publikowanie,
sprawozdawczość i pisanie tekstów, Organizowanie konferencji, wystaw i konkursów, Usługi edukacyjne i instruktażowe, Usługi sportowe i w zakresie fitnessu, Usługi wynajmu
związane ze sprzętem i obiektami dla edukacji, rozrywki,
sportu i kultury, 43 Usługi informacji, doradztwa i rezerwacji
w zakresie dostarczania żywności i napojów, Usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, Usługi barów, restauracji i kawiarni, Stołówki, Zapewnianie pomieszczeń na uroczystości.
(210)
(731)
(540)
(540)

544200
(220) 2022 06 17
INSTYTUT EDUKACJI I ROZWOJU, Częstochowa
(znak słowno-graficzny)
ELIXIR COVID

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.13.25, 01.13.15
(510), (511) 5 Suplementy diety, Suplementy diety do użytku medycznego, Suplementy ziołowe, Suplementy ziołowe
w płynie.
(210) 544222
(220) 2022 06 17
(731) ŚLUSARCZYK KACPER MUUKREACJE.PL, Piasek
(540) (znak graficzny)
(540)

544198
(220) 2022 06 17
MDMM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bobrowiec
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) M75
(210)
(731)

(531) 29.01.13, 02.03.01, 02.09.04, 02.09.07, 02.09.08, 02.09.12
(510), (511) 25 Odzież, Nakrycia głowy, 35 Usługi sklepów
detalicznych online obejmujące odzież, Usługi sprzedaży detalicznej związane ze sprzedażą odzieży i dodatków odzieżowych, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z nakryciami
głowy, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z odzieżą,
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z odzieżą.
(531)

29.01.13, 27.05.01, 27.07.01, 27.05.17, 27.05.19, 27.07.11,
27.07.17, 27.07.19
(510), (511) 35 Pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, Doradztwo i konsultacje w zakresie działalności
gospodarczej, Badania dotyczące działalności gospodarczej,
Organizowanie i prowadzenie spotkań biznesowych, Pośredniczenie i zawieranie transakcji handlowych dla osób trzecich, Usługi świadczone przez franczyzodawcę, mianowicie
pomoc w prowadzeniu przedsiębiorstw przemysłowych lub
handlowych lub w zarządzaniu nimi, Usługi zarządzania biu-

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

544247
(220) 2022 06 17
WANTOŁA ARTUR ARTAX SYSTEM, Wilkowice
(znak słowno-graficzny)
ARTAX SYSTEM
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(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.13.25
(510), (511) 37 Instalacja, konserwacja i naprawa sprzętu
do sieci komputerowych i technologii informacyjnej, Instalowanie i naprawa komputerów, Instalowanie i naprawa telefonów, Naprawa i konserwacja rowerów, Naprawa i konserwacja sprzętu komputerowego do urządzeń przetwarzających
dane, Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych,
Naprawa komputerów, Naprawa lub konserwacja maszyn
drukarskich, Naprawa lub konserwacja maszyn i urządzeń
elektronicznych, Naprawa maszyn biurowych, Naprawa
rowerów, Naprawa sprzętu elektrycznego, Naprawa sprzętu elektrycznego i instalacji elektrotechnicznych, Naprawa
sprzętu komputerowego, Naprawa sprzętu sportowego,
Naprawa telefonów, Naprawa telewizorów, Naprawa urządzeń gospodarstwa domowego i kuchennych, Naprawa,
konserwacja i tankowanie pojazdów, Polerowanie (czyszczenie), Polerowanie i nadawanie połysku, Udzielanie informacji
związanych z naprawą rowerów, 39 Organizowanie transportu, Rezerwowanie transportu, Strzeżony transport towarów,
Transport, Transport lądowy, Transport paczek, Transport
samochodowy, Usługi transportowe, 45 Monitoring alarmów bezpieczeństwa i antywłamaniowych, Monitoring systemów bezpieczeństwa, Monitoring w obiegu zamkniętym,
Usługi monitoringu.

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 Preparaty zawierające mikroelementy dla
zwierząt, leki weterynaryjne, suplementy diety dla zwierząt,
suplementy odżywcze do pasz dla zwierząt gospodarskich,
suplementy witaminowe i mineralne dla zwierząt domowych, suplementy diety dla zwierząt domowych w postaci
przekąsek, preparaty i substancje weterynaryjne, preparaty
farmaceutyczne do użytku weterynaryjnego, dietetyczne
substancje przystosowane do użytku weterynaryjnego,
dietetyczna żywność przystosowana do użytku weterynaryjnego, 31 Karmy i pasze dla zwierząt, produkty spożywcze dla zwierząt, wzbogacane substancje odżywcze dla
zwierząt.

544249
(220) 2022 06 20
POLISH HOSPITALITY GROUP
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BUFFALO restaurant & bar

(531) 27.05.01, 27.05.03, 26.04.04, 26.04.18, 29.01.14
(510), (511) 16 Afisze, plakaty z papieru lub kartonu, Afisze, plakaty, Materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem aparatów), Katalogi, Fotografie, Artykuły biurowe
[z wyjątkiem mebli], Materiały drukowane, Publikacje drukowane, Broszury, Materiały piśmienne, Podstawki na stół
papierowe, 25 Części odzieży, obuwia i nakryć głowy,
32 Piwo, Piwo bezalkoholowe, Napoje bezalkoholowe,
Wody mineralne i gazowane, Woda mineralizowana [napoje], 35 Impresariat w działalności artystycznej, Usługi
marketingowe, 41 Usługi rozrywkowe, Produkcja widowisk, Organizacja wystaw do celów kulturalnych lub edukacyjnych, Planowanie przyjęć [rozrywka], Organizowanie
i prowadzenie koncertów.

(210)
(731)

544260
(220) 2022 06 20
FOLLOW THE STEP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ON AIR FESTIVAL
(210)
(731)

544261
(220) 2022 06 20
CONCEPT ART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Niemierzyno
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SUMMERCONTRAST
(210)
(731)

(531) 03.04.01, 03.04.04, 03.04.13, 27.05.01, 29.01.12, 26.11.02
(510), (511) 43 Zapewnianie żywności i napojów w restauracjach, Usługi restauracji szybkiej obsługi, Oferowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach, Oferowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, Restauracje dla turystów, Restauracje z grillem, Serwowanie żywności i napojów
dla gości w restauracjach, Usługi restauracyjne, Serwowanie
żywności i napojów w restauracjach i barach.
544252
(220) 2016 11 07
NUTRIFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nagawczyna
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Hepaxan
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 Afisze, plakaty z papieru lub kartonu, Afisze,
plakaty, Materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem
aparatów), Katalogi, Fotografie, Artykuły biurowe [z wyjątkiem mebli], Materiały drukowane, Publikacje drukowane,
Broszury, Materiały piśmienne, Podstawki na stół papierowe, 25 Części odzieży, obuwia i nakryć głowy, 32 Piwo, Piwo
bezalkoholowe, Napoje bezalkoholowe, Wody mineralne
i gazowane, Woda mineralizowana [napoje], 35 Impresariat
w działalności artystycznej, Usługi marketingowe, 41 Usługi rozrywkowe, Produkcja widowisk, Organizacja wystaw do celów
kulturalnych lub edukacyjnych, Planowanie przyjęć [rozrywka], Organizowanie i prowadzenie koncertów.
(210) 544270
(220) 2022 06 21
(731) KUBEŹNIAK KRZYSZTOF, Nysa
(540) (znak słowny)
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(540) Symetric
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie części samochodowych, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie
części samochodowych, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z samochodami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku
z samochodami, 37 Naprawy i obsługa samochodów.
(210)
(731)
(540)
(540)

544272
(220) 2022 06 21
KUSTRA MATEUSZ, Kraków
(znak słowno-graficzny)
BRICKS GURU
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(531) 26.02.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 39 Transport sanitarny, 41 Usługi w zakresie profilaktyki zdrowotnej i promocji zdrowia świadczone poprzez
organizowanie szkoleń, konferencji, zjazdów, usługi wydawnicze, szkolenie personelu medycznego, 44 Kompleksowe
usługi medyczne w zakresie badań diagnostycznych laboratoryjnych, usługi w zakresie analityki medycznej, kompleksowe usługi szpitalne, kliniczne, ambulatoryjne, lekarskie, pielęgniarskie, orzekania i opiniowania o stanie zdrowia, usługi
w zakresie medycyny konwencjonalnej i niekonwencjonalnej, , usługi w zakresie fizykoterapii, masażu leczniczego, chirurgii plastycznej, stomatologii, protetyki, usługi w zakresie
rehabilitacji leczniczej i rekonwalescencji, usługi optyczne,
opieka zdrowotna.
544284
(220) 2022 06 21
EMERALLD POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Raciechowice
(540) (znak słowny)
(540) Robot&Mulch
(510), (511) 1 Nawozy, Nawozy mineralne, Nawozy naturalne, Nawozy azotowe, Nawozy mieszane, Nawozy, nawozy
do trawników, nawozy do trawy, Nawozy do trawy lub terenów trawiastych, Nawozy z dodatkiem mikroorganizmów,
Polepszacze do gleby, Regulatory wzrostu roślin, Stymulatory wzrostu [inne niż do użytku medycznego lub weterynaryjnych], Hormony roślinne (fitohormony), Odżywki dla
roślin, Syntetyczne nawozy.
(210)
(731)

(531) 24.09.03, 27.05.01, 27.05.17, 27.05.24, 29.01.13
(510), (511) 28 Modele budynków w zmniejszonej skali [zabawki], Gry, zabawki i akcesoria do zabawy, Zabawki.
544277
(220) 2022 06 20
MEDIASPLIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) REKLAMOWY HUBERTUS

(210)
(731)

(531) 03.03.01, 03.03.15, 18.02.01, 26.01.15, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 Organizowanie i prowadzenie promocyjnych
imprez marketingowych na rzecz osób trzecich, Reklama
i marketing, Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne,
Organizacja i przeprowadzanie imprez reklamowych.
544278
(220) 2022 06 20
GRUPA NOWY SZPITAL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA,
Szczecin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GRUPA NOWY SZPITAL

(210)
(731)

544298
(220) 2022 06 21
ELSERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łyski
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Elmont GRUPA Elserwis

(210)
(731)

(531) 26.03.07, 26.03.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 37 Instalacja maszyn przemysłowych, Budowa
infrastruktury elektroenergetycznej, Instalowanie linii transmisyjnych, Renowacja instalacji elektrycznych, Naprawa i konserwacja instalacji gazowych i elektrycznych, Usługi w zakresie
instalacji elektrycznych, Budownictwo, Wynajem maszyn budowlanych, Naprawa maszyn przemysłowych, Instalowanie
urządzeń elektrycznych, Instalacja systemów paneli słonecznych zasilanych energią słoneczną w budynkach mieszkalnych,
Instalacja systemów paneli słonecznych zasilanych energią słoneczną w budynkach niemieszkalnych, Montaż i konserwacja
instalacji fotowoltaicznych, Usługi budowlane i konstrukcyjne,
Instalacja, naprawa i konserwacja sprzętu grzewczego, Usługi
wykonawców instalacji elektrycznych, Stawianie fundamentów,
Wynajem sprzętu budowlanego, Informacja budowlana, Usługi
elektryków, Naprawa sprzętu elektrycznego i instalacji elektrotechnicznych, Instalowanie i naprawa urządzeń elektrycznych,
Naprawa i konserwacja instalacji elektronicznych, Usługi nadzoru budowlanego w zakresie projektów dotyczących nieruchomości, Instalacja systemów oświetlenia elektrycznego i systemów elektroenergetycznych, Demontaż energetycznych linii
przesyłowych, Instalacja systemów energii wiatrowej, Instalacja
systemów energii wodnej, Instalowanie systemów zasilanych
energią słoneczną, Instalacja urządzeń do wytwarzania energii,
Instalacja urządzeń do oszczędzania energii, Budowa instalacji
wykorzystujących energię geotermiczną, Naprawa lub kon-
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serwacja generatorów energii elektrycznej, Naprawa instalacji
do zaopatrzenia w energię, Naprawa i konserwacja instalacji
do wytwarzania energii, Serwis urządzeń i instalacji do wytwarzania energii, Konserwacja urządzeń i instalacji do wytwarzania energii, Naprawa instalacji, urządzeń i maszyn do produkcji
energii, Konserwacja i naprawa instalacji grzewczych zasilanych
energią słoneczną, Serwis w sytuacjach awaryjnych urządzeń
do zaopatrzenia w energię elektryczną, Konserwacja i naprawa
instalacji energii słonecznej, Naprawa i konserwacja generatorów energii elektrycznej, Ładowanie baterii i innych urządzeń
magazynujących energię oraz wynajem sprzętu do nich, Naprawa maszyn i urządzeń telekomunikacyjnych, Instalowanie
i naprawa sieci telekomunikacyjnych, Instalowanie i naprawa
sprzętu telekomunikacyjnego, Instalacja, konserwacja i naprawa sprzętu telekomunikacyjnego, Układanie przewodów telekomunikacyjnych, Konserwacja i naprawa sieci, urządzeń i przyrządów telekomunikacyjnych, Naprawa i konserwacja elektrowni wiatrowych, Konserwacja, naprawa i odnowa urządzeń i instalacji fotowoltaicznych, Instalacja ogniw i modułów fotowoltaicznych, 42 Architektura, Usługi architektoniczne i inżynieryjne,
Projektowanie i opracowywanie sieci telekomunikacyjnych,
Inżynieria telekomunikacyjna, Prace inżynieryjne, Badania techniczne, Sporządzanie projektów i opracowywanie systemów
fotowoltaicznych, Badania w dziedzinie energii, Projektowanie
i opracowywanie nowych technologii na rzecz osób trzecich,
Audyt energetyczny, Usługi doradcze związane z wydajnością
energetyczną, Usługi w zakresie inżynierii elektrycznej, Badania
w dziedzinie inżynierii elektrycznej, Usługi inżynieryjne w dziedzinie energii elektrycznej i produkcji gazu ziemnego, Projektowanie systemów elektrycznych, Projektowanie techniczne,
Opracowywanie projektów technicznych do projektów budowlanych, Usługi zarządzania projektami inżynieryjnymi, Usługi doradcze w zakresie projektowania, Usługi w zakresie projektowania technicznego, Sporządzanie raportów projektowych,
Usługi projektowania na zamówienie, Projektowanie instalacji
i urządzeń przemysłowych, Doradztwo w zakresie projektowania konstrukcyjnego, Usługi w zakresie przemysłowego projektowania technicznego, Projektowanie i opracowywanie sieci
dystrybucji energii, Usługi inżynieryjne w dziedzinie technologii
energetycznej, Usługi doradztwa technologicznego w dziedzinie generowania energii alternatywnych, Usługi inżynieryjne
związane z systemami zaopatrzenia w energię, Analizy technologiczne związane z zapotrzebowaniem na energię i prąd osób
trzecich, Opracowywanie systemów do zarządzania energią
i prądem, Udzielanie informacji związanych z badaniami i opracowaniami projektów technicznych dotyczących wykorzystywania naturalnych źródeł energii.
(210)
(731)
(540)
(540)

544313
(220) 2022 06 21
KLUB MIŁOŚNIKÓW WETERANÓW ROTOR, Olsztyn
(znak słowno-graficzny)
OLSZTYN KMW ROTOR

Nr ZT28/2022

(531) 18.01.05, 26.05.16, 27.05.24
(510), (511) 41 Organizacja i przeprowadzanie zawodów
sportowych, Organizacja i przeprowadzanie wydarzeń
sportowych, Organizacja imprez i konkursów sportowych,
Organizacja zawodów dotyczących pojazdów mechanicznych, Organizowanie i prowadzenie wystaw w celach edukacyjnych, Organizowanie imprez i zawodów sportowych,
Organizowanie imprez sportowych, Organizowanie konkursów sportowych, Organizowanie rajdów motocyklowych,
Organizowanie wyścigów motocyklowych, Organizowanie
zawodów wyścigowych, Organizowanie zjazdów w celach
rozrywkowych, Przeprowadzanie imprez sportowych, Przeprowadzanie wydarzeń sportowych.
(210)
(731)
(540)
(540)

544314
(220) 2022 06 22
RAJ GROUP WÓJCIK SPÓŁKA JAWNA, Wrocław
(znak słowno-graficzny)
RAJ GROUP

(531) 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 9 Czujniki przeciwpożarowe, Instalacje tryskaczy
przeciwpożarowych, Oszklone ostrzegacze przeciwpożarowe, Przeciwpożarowe drabinki ewakuacyjne [sprzęt bezpieczeństwa], Przeciwpożarowe systemy tryskaczy, Tryskacze
(Systemy -) przeciwpożarowe, Urządzenia przeciwpożarowe,
Zraszacze ognia [sprzęt przeciwpożarowy], Czujniki dymu,
Elektryczne i elektroniczne urządzenia i przyrządy zabezpieczające, Gaśnice, Kulki do gaszenia pożarów, Systemy
gaśnicze, Systemy zraszaczy do gaszenia ognia, Urządzenia
do kontroli bezpieczeństwa, Urządzenia do kontrolowania
ognia, Urządzenia do wykrywania dymu, Urządzenia i instrumenty sygnalizacyjne, Wykrywacze dymu, Alarmowe
systemy bezpieczeństwa [inne niż do pojazdów], Alarmy,
Alarmy pożarowe, Czujniki ognia, Czujniki płomieni, Detektory płomieni, Elektryczne alarmy dymu, Elektryczne alarmy
pożarowe, Elektryczne czujniki dymu, Elektryczne urządzenia alarmowe, Elektryczne wykrywacze dymu, Instalacje alarmowe, Ozdobne osłony do wykrywaczy dymu, ukształtowane, Panele sterowania do alarmów bezpieczeństwa, Systemy
alarmowe, Urządzenia do wykrywania pożaru, Wykrywacze
dymu [alarmy], Automatyczne urządzenia do gaszenia ognia,
Koce gaśnicze, Odzież chroniąca przed ogniem, Urządzenia spryskujące wodą do opanowania pożaru, Urządzenia
spryskujące [automatyczne] do gaszenia pożarów, Systemy sygnalizacji alarmu pożarowego, Dźwiękowe systemy
ostrzegawcze, Stałe urządzenia gaśnicze, Systemy wczesnej
detekcji pożaru, Systemy oddymiania grawitacyjnego, Systemy zamknięć ogniowych, Elektryczne instalacje przeciwwłamaniowe, 37 Instalacja aktywnej ochrony przeciwpożarowej, Instalacja pasywnej ochrony przeciwpożarowej,
Instalacja przemysłowej ochrony przeciwpożarowej, Instalacja systemów ewakuacji przeciwpożarowej, Instalowanie
alarmów przeciwpożarowych, Konserwacja alarmowych
instalacji przeciwpożarowych, Konserwacja i naprawa systemów alarmu przeciwpożarowego, Konserwacja i naprawa
systemów ewakuacji przeciwpożarowej, Konserwacja i serwisowanie systemów alarmów przeciwpożarowych, Montaż i naprawa instalacji alarmowych przeciwpożarowych,
Naprawa alarmów przeciwpożarowych, Naprawa lub konserwacja alarmów przeciwpożarowych, Przeciwpożarowe
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zabezpieczanie budynków w trakcie budowy, Udzielanie
informacji dotyczących naprawy lub konserwacji alarmów
przeciwpożarowych, Usługi doradcze związane z instalacją
sprzętu przeciwpożarowego, Instalacja systemów zabezpieczających, Instalowanie systemów wykrywania pożarów,
Instalacja alarmów, Usługi w zakresie instalowania alarmów,
Instalacja systemów gaszenia pożaru, Instalacja systemów
tłumienia ognia, Instalacja systemów wyciągowych dymu,
Instalowanie alarmów przeciwwłamaniowych, Instalowanie
i naprawa alarmów przeciwwłamaniowych, 42 Projektowanie systemów przeciwpożarowych, Projektowanie systemów
sygnalizacji alarmu pożarowego, Projektowanie dźwiękowych systemów ostrzegawczych.
544316
(220) 2022 06 21
NEWPEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jaworzno
(540) (znak słowny)
(540) NorKat
(510), (511) 5 Pestycydy, Trutki na szczury, Biocydy.

(210)
(731)

544326
(220) 2022 06 22
GREEN FACTORY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zdunowo
(540) (znak słowny)
(540) Burger Leaf
(510), (511) 31 Świeże warzywa, Świeże owoce, Świeże zioła,
Świeże orzechy, Świeże grzyby, Świeże mieszanki warzywne, Świeże mieszanki owocowe, Świeże warzywa korzenne,
Świeże warzywa strączkowe, Świeże warzywa dyniowate,
Świeże warzywa liściowe, Świeże warzywa psiankowate, Świeże warzywa rzepowate, Świeże pomidory, Świeże
ogórki, Świeża papryka, Świeża sałata, Mieszanki warzyw liściastych, świeże, Świeże kiełki warzyw, Świeże kiełki fasoli,
Rośliny świeże, Rośliny żywe, Nasiona roślin, Cebulki roślin,
Sadzonki roślin.
(210)
(731)

544329
(220) 2022 06 22
GREEN FACTORY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zdunowo
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GOOD GREENS

(210)
(731)

(531) 05.03.13, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 29 Konserwowe, mrożone, suszone i gotowane
warzywa, Konserwowe, mrożone, suszone i gotowane owoce, Przetworzone kiełki warzyw, Przetworzone kiełki fasoli,
Sałatki i surówki warzywne, Sałatki i surówki owocowe, Sałatki i surówki owocowo-warzywne, Sałatki gotowe, Warzywa
w puszkach, Owoce w puszkach, Zupy i wywary, ekstrakty
mięsne, Składniki do sporządzenia zup, Zupy świeże i mrożone, Buliony, Preparaty do produkcji bulionu, Przekąski na bazie warzyw, Przekąski na bazie owoców, Przekąski na bazie
orzechów, Galaretki, dżemy, kompoty, pasty owocowe i warzywne, Kapusta kwaszona, Owoce kandyzowane, Przecier
pomidorowy, Sok pomidorowy do gotowania, Przecier jabłkowy, Dania gotowe warzywne, Gotowe dania składające
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się głównie z mięsa, 30 Zioła suszone, Zioła przetworzone,
Zioła konserwowane, Zioła do celów spożywczych, Przyprawy, Przyprawy suche, Przyprawy korzenne, Sosy, Sosy
sałatkowe, Dresingi sałatkowe, Sosy pomidorowe, Keczup,
Majonez, Musztarda, Słodycze zawierające owoce, Słodycze
owocowe, Kiełki pszenicy, Dania gotowe suche lub w płynie,
zawierające głównie ryż, Dania gotowe suche lub w płynie,
zawierające głównie makaron, 31 Świeże warzywa, Świeże
owoce, Świeża sałata, Sałaty, Uprawy sałaty, Świeże warzywa liściaste, Świeże warzywa na sałatki, Mieszanki warzyw
liściastych, świeże, Świeże kiełki warzyw, Świeże kiełki fasoli,
Świeże zioła, Świeże zioła w postaci mieszanek liści, Świeże
zioła w postaci główek, Świeże zioła w doniczkach, Nieprzetworzone zioła, Świeże orzechy.
(210) 544345
(220) 2018 06 01
(731) LASER FOOD 2007, S.L., Alzira, ES
(540) (znak słowny)
(540) NATURAL BRANDING
(510), (511) 7 Obrabiarki i narzędzia napędzane silnikowo.
544349
(220) 2022 06 22
RETALIA DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) STACJA REGUŁY
(210)
(731)

(531) 24.17.24, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, 36 Usługi w zakresie nieruchomości, 37 Usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe.
(210) 544476
(220) 2022 06 28
(731) SZWIEC JACEK THE JACEK SZWIEC, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) Kolorofanki
(510), (511) 16 Kolorowanki, Książki do rysowania, Materiały
do rysowania, Pędzelki do rysowania, Zeszyty do pisania lub
rysowania, Zdrapywanki do rysowania, Długopisy kolorowe, Karty z próbkami kolorów, Kolorowe długopisy, Kolorowe ołówki grafitowe, Książeczki do kolorowania, Książeczki
do kolorowania dla dorosłych, Kredki do kolorowania, Pisaki
kolorowe, Palety kolorów, Ołówki kolorowe, Materiały drukowane w postaci próbek kolorów, Papier rysunkowy, Reprezentacje graficzne [rysunki, obrazy], Rysunki, Rysunki graficzne, Rysunki satyryczne w gazetach [materiały drukowane],
Zdjęcia w postaci rysunków.
544531
(220) 2022 06 29
MAGIERA MAGDALENA MAGDALENA MAGIERA MAGUR, Złotniki
(540) (znak słowny)
(540) MAGUR
(510), (511) 29 Przetworzone owoce, grzyby, warzywa, orzechy i nasiona roślin strączkowych, Ryby, owoce morza i mięczaki, nieżywe, Zupy i wywary, ekstrakty mięsne, Oleje i tłuszcze, Jaja ptasie i produkty z jaj, Mięso i wyroby mięsne, Nabiał
i substytuty nabiału, Naturalne i sztuczne osłonki do kiełbas,
Oleje i tłuszcze jadalne, Przetworzone owady i larwy, Konserwowane, mrożone, suszone i gotowane owoce i warzywa,
(210)
(731)
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Potrawy mięsne gotowane, Gotowe posiłki gotowane składające się całkowicie lub głównie z drobiu, Gotowe posiłki
gotowane składające się całkowicie lub głównie z dziczyzny,
Gotowe posiłki gotowane składające się całkowicie lub głównie z mięsa, Gotowe posiłki gotowane składające się głównie
z indyka, Mieszanki owoców suszonych, Mieszanki przekąsek
składające się z przetworzonych owoców i przetworzonych
orzechów, Mieszanki przekąsek składające się z suszonych
owoców i orzechów przetworzonych, Potrawy gotowe składające się głównie z warzyw, Zupy, Gotowe dania warzywne,
Gotowe dania z mięsa, Gotowe posiłki na bazie warzyw dla
małych dzieci, Gotowe posiłki zawierające [głównie] boczek,
Gotowe posiłki zawierające [głównie] kurczaka, Gotowe posiłki zawierające [głównie] jajka, Gotowe posiłki z zamienników owoców morza, Gotowe posiłki z mięsa [mięso jako
główny składnik], Gotowe posiłki z drobiu [drób jako główny
składnik], Gotowe posiłki składające się głównie z kebaba,
Gotowe posiłki składające się głównie z indyka, Gotowe posiłki składające się głównie z kaczki, Gotowe posiłki składające się głównie z ryb, Gotowe posiłki składające się głównie
z substytutów mięsa, Gotowe posiłki składające się głównie
z owoców morza, Gotowe posiłki składające się głównie
z dziczyzny, Gotowe posiłki przygotowane z zamienników
ryb, Koncentraty zup, Pokrojone warzywa, 31 Karmy i pasze
dla zwierząt, Płody rolne i z akwakultury, produkty ogrodnicze i leśne, Zarodniki do celów rolniczych, Produkty rolne (nieprzetworzone), Nieprzetworzone produkty leśne,
Nieprzetworzone produkty akwakultury, Nieprzetworzone
produkty ogrodnicze, Kukurydza, Rośliny i ich świeże produkty, Grzyby, Żywe zwierzęta, organizmy do hodowli, Surowe i nieprzetworzone produkty ogrodnicze, Surowe i nieprzetworzone produkty rolne, Surowe i nieprzetworzone
produkty akwakultury, Surowe i nieprzetworzone produkty
leśne, Surowe produkty akwakultury, Surowe produkty leśne, Surowe produkty ogrodnicze, Surowe produkty rolne,
39 Pakowanie i składowanie towarów, Transport, Usługi informacji, doradztwa i rezerwacji w zakresie transportu, Usługi
wynajmu związane z pojazdami, transportem i magazynowaniem, Parkowanie, przechowywanie pojazdów, cumowanie łodzi, Usługi nawigacji transportu, Usługi przewozu, Usługi wynajmu związane z transportem i magazynowaniem,
Parkowanie i przechowywanie pojazdów, Magazynowanie
żywności, Pakowanie, Pakowanie artykułów do transportu, Pakowanie i opakowywanie towarów, Pakowanie produktów spożywczych, Pakowanie żywności, Magazynowanie i składowanie, Przewożenie i dostarczanie towarów,
40 Przetwarzanie żywności i napojów, Usługi rzeźnicze, Ubój
zwierząt gospodarskich, Skórnictwo, Konserwowanie napojów i żywności, Konserwowanie żywności, Mielenie kawy,
Mielenie żywności, Młynarstwo, Mrożenie żywności, Obróbka żywności gotowanej, Palenie i przetwarzanie kawy, Produkcja cydru na rzecz innych, Produkcja wina na rzecz osób
trzecich, Przetwarzanie artykułów spożywczych do użytku
w produkcji, Przetwarzanie liści herbaty, Przetwarzanie mleka, Przetwarzanie paszy, Przetwarzanie żywności gotowanej, Puszkowanie żywności, Rozdrabnianie żywności, Usługi
destylacji alkoholu, Usługi browarnicze, Usługi konserwacji
żywności, Usługi pasteryzacji żywności i napojów, Usługi
produkcji moszczu, Warzenie piwa, Wędzenie produktów
żywnościowych, Wyciskanie owoców na rzecz osób trzecich, Wytłaczanie owoców, Zabiegi zabezpieczające żywność przed pleśnią, Żywność (wędzenie -), 43 Tymczasowe
zakwaterowanie, Usługi informacji, doradztwa i rezerwacji
w zakresie dostarczania żywności i napojów, Usługi informacji, doradztwa i rezerwacji w zakresie zakwaterowania tymczasowego, Usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, Wynajem mebli, bielizny stołowej, serwisów stołowych i sprzętu
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do podawania jedzenia i napojów, Udostępnianie zakwaterowania tymczasowego, Usługi w zakresie zakwaterowania
na pobyt czasowy, Wynajmowanie kwater, Wynajmowanie
pomieszczeń na pobyt czasowy, Zakwaterowanie na pobyt
czasowy, Zapewnianie czasowego wynajmu powierzchni
biurowej, Zapewnianie zakwaterowania na pobyt czasowy,
Zapewnianie zakwaterowania tymczasowego, Zwierzęta
(Pomieszczenia dla -), Dekorowanie żywności, Dostarczanie
żywności i napojów za pośrednictwem furgonetek, Kontraktowe usługi w zakresie żywności, Lodziarnie, Przygotowywanie i zaopatrywanie w żywność i napoje do bezpośredniego
spożycia, Usługi barów i restauracji, Usługi klubów w zakresie
dostarczania żywności i napojów, Usługi w zakresie dostarczania napojów, Usługi w zakresie jedzenia na wynos, Usługi w zakresie przygotowywania jedzenia i napojów, Usługi
w zakresie przygotowywania posiłków, Usługi zaopatrzenia
w żywność, Usługi zaopatrzenia w napoje, Usługi w zakresie
żywności i napojów na wynos, Usługi w zakresie sprzedaży
posiłków na wynos, Zapewnianie żywności i napojów w restauracjach, Organizacja przyjęć weselnych [żywność i napoje], Oferowanie żywności i napojów dla gości, Oferowanie
żywności i napojów w restauracjach i barach, Oferowanie
żywności i napojów w bistrach, Pizzerie, Przygotowywanie
żywności dla innych na zasadzie zlecania na zewnątrz, Przygotowywanie posiłków i napojów, Serwowanie jedzenia
i napojów, Usługi restauracji sprzedających posiłki na wynos,
Usługi restauracji szybkiej obsługi, Usługi restauracyjne, Usługi w zakresie bankietów, Usługi w zakresie barów szybkiej
obsługi, Usługi w zakresie gotowania posiłków, Zapewnianie
pomieszczeń na uroczystości.
544532
(220) 2022 06 29
MAGIERA MAGDALENA MAGDALENA MAGIERA MAGUR, Złotniki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MAGUR

(210)
(731)

(531)

04.05.02, 11.01.25, 26.02.16, 26.11.12, 27.05.01, 27.05.02,
29.01.15
(510), (511) 29 Przetworzone owoce, grzyby, warzywa,
orzechy i nasiona roślin strączkowych, Ryby, owoce morza
i mięczaki, nieżywe, Zupy i wywary, ekstrakty mięsne, Przetworzone owady i larwy, Oleje i tłuszcze jadalne, Naturalne
i sztuczne osłonki do kiełbas, Nabiał i substytuty nabiału,
Mięso i wyroby mięsne, Jaja ptasie i produkty z jaj, Konserwowane, mrożone, suszone i gotowane owoce i warzywa,
Potrawy mięsne gotowane, Gotowe posiłki gotowane składające się całkowicie lub głównie z drobiu, Gotowe posiłki
gotowane składające się całkowicie lub głównie z dziczyzny,
Gotowe posiłki gotowane składające się całkowicie lub głównie z mięsa, Gotowe posiłki gotowane składające się głównie
z indyka, Gotowe posiłki na bazie warzyw dla małych dzieci,
Gotowe posiłki przygotowane z zamienników ryb, Gotowe
posiłki składające się głównie z dziczyzny, Gotowe posiłki
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składające się głównie z owoców morza, Gotowe posiłki składające się głównie z substytutów mięsa, Gotowe posiłki składające się głównie z ryb, Gotowe posiłki składające się głównie z kaczki, Gotowe posiłki składające się głównie z indyka,
Gotowe posiłki z drobiu [drób jako główny składnik], Gotowe
posiłki składające się głównie z kebaba, Gotowe posiłki z mięsa [mięso jako główny składnik], Gotowe posiłki zawierające
[głównie] boczek, Gotowe posiłki zawierające [głównie] kurczaka, Gotowe posiłki zawierające [głównie] jajka, Gotowe
posiłki z zamienników owoców morza, Koncentraty zup, Pokrojone warzywa, 31 Karmy i pasze dla zwierząt, Płody rolne
i z akwakultury, produkty ogrodnicze i leśne, Żywe zwierzęta, organizmy do hodowli, Produkty rolne (nieprzetworzone),
Nieprzetworzone produkty leśne, Nieprzetworzone produkty akwakultury, Nieprzetworzone produkty ogrodnicze, Kukurydza, Rośliny i ich świeże produkty, Grzyby, Surowe i nieprzetworzone produkty ogrodnicze, Surowe i nieprzetworzone produkty rolne, Surowe i nieprzetworzone produkty
akwakultury, Surowe i nieprzetworzone produkty leśne,
Surowe produkty akwakultury, Surowe produkty leśne, Surowe produkty ogrodnicze, Surowe produkty rolne, Zarodniki
do celów rolniczych, 39 Pakowanie i składowanie towarów,
Parkowanie i przechowywanie pojazdów, Transport, Usługi informacji, doradztwa i rezerwacji w zakresie transportu,
Usługi wynajmu związane z pojazdami, transportem i magazynowaniem, Parkowanie, przechowywanie pojazdów,
cumowanie łodzi, Usługi nawigacji transportu, Usługi przewozu, Usługi wynajmu związane z transportem i magazynowaniem, Transport pasażerów i ładunków, Magazynowanie
i składowanie, Magazynowanie żywności, Pakowanie, Pakowanie artykułów do transportu, Pakowanie i opakowywanie
towarów, Pakowanie produktów spożywczych, Pakowanie
żywności, Przewożenie i dostarczanie towarów, 40 Przetwarzanie żywności i napojów, Konserwowanie napojów i żywności, Mielenie żywności, Mrożenie żywności, Obróbka żywności gotowanej, Przetwarzanie artykułów spożywczych
do użytku w produkcji, Przetwarzanie paszy, Przetwarzanie
żywności gotowanej, Puszkowanie żywności, Rozdrabnianie
żywności, Usługi konserwacji żywności, Usługi browarnicze, Usługi destylacji alkoholu, Usługi pasteryzacji żywności
i napojów, Usługi produkcji moszczu, Wędzenie produktów
żywnościowych, Wyciskanie owoców na rzecz osób trzecich,
Wytłaczanie owoców, Zabiegi zabezpieczające żywność
przed pleśnią, Żywność (wędzenie -), Warzenie piwa, Konserwacja napojów, Doradztwo w dziedzinie wytwarzania wina,
Mielenie kawy, Młynarstwo, Palenie i przetwarzanie kawy,
Produkcja cydru na rzecz innych, Przetwarzanie liści herbaty,
Przetwarzanie mleka, Usługi rzeźnicze, Ubój zwierząt gospodarskich, Skórnictwo, Produkcja wina na rzecz osób trzecich,
43 Usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, Usługi informacji, doradztwa i rezerwacji w zakresie dostarczania żywności
i napojów, Wynajem mebli, bielizny stołowej, serwisów stołowych i sprzętu do podawania jedzenia i napojów, Tymczasowe zakwaterowanie, Wynajmowanie pomieszczeń na pobyt
czasowy, Zakwaterowanie na pobyt czasowy, Zapewnianie
czasowego wynajmu powierzchni biurowej, Zapewnianie
zakwaterowania na pobyt czasowy, Zapewnianie zakwaterowania tymczasowego, Usługi informacji, doradztwa i rezerwacji w zakresie zakwaterowania tymczasowego, Udostępnianie zakwaterowania tymczasowego, Usługi w zakresie
zakwaterowania na pobyt czasowy, Wynajmowanie kwater,
Dekorowanie żywności, Dostarczanie żywności i napojów
za pośrednictwem furgonetek, Kontraktowe usługi w zakresie żywności, Lodziarnie, Przygotowywanie i zaopatrywanie
w żywność i napoje do bezpośredniego spożycia, Usługi
barów i restauracji, Usługi klubów w zakresie dostarczania
żywności i napojów, Usługi w zakresie dostarczania napo-
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jów, Usługi w zakresie jedzenia na wynos, Usługi w zakresie przygotowywania jedzenia i napojów, Usługi w zakresie
przygotowywania posiłków, Usługi zaopatrzenia w żywność,
Usługi zaopatrzenia w napoje, Usługi w zakresie żywności
i napojów na wynos, Usługi w zakresie sprzedaży posiłków
na wynos, Zapewnianie żywności i napojów w restauracjach,
Organizacja przyjęć weselnych [żywność i napoje], Oferowanie żywności i napojów dla gości, Oferowanie żywności
i napojów w restauracjach i barach, Pizzerie, Przygotowywanie żywności dla innych na zasadzie zlecania na zewnątrz,
Przygotowywanie posiłków i napojów, Serwowanie jedzenia
i napojów, Usługi restauracji sprzedających posiłki na wynos,
Usługi restauracji szybkiej obsługi.
544533
(220) 2022 06 29
MAGIERA MAGDALENA MAGDALENA MAGIERA MAGUR, Złotniki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MAGUR

(210)
(731)

(531)

05.09.24, 05.07.24, 26.11.12, 26.02.15, 27.05.01, 27.05.02,
29.01.15
(510), (511) 29 Oleje i tłuszcze, Zupy i wywary, ekstrakty
mięsne, Ryby, owoce morza i mięczaki, nieżywe, Przetworzone owoce, grzyby, warzywa, orzechy i nasiona roślin
strączkowych, Przetworzone owady i larwy, Oleje i tłuszcze jadalne, Naturalne i sztuczne osłonki do kiełbas, Nabiał
i substytuty nabiału, Mięso i wyroby mięsne, Jaja ptasie
i produkty z jaj, Pokrojone warzywa, Pokrojone owoce,
Konserwowane, mrożone, suszone i gotowane owoce i warzywa, Mięso gotowane, Potrawy mięsne gotowane, Gotowe posiłki gotowane składające się całkowicie lub głównie
z drobiu, Gotowe posiłki gotowane składające się całkowicie lub głównie z dziczyzny, Gotowe posiłki gotowane składające się całkowicie lub głównie z mięsa, Gotowe posiłki
gotowane składające się głównie z indyka, Gotowe posiłki
na bazie warzyw dla małych dzieci, Gotowe posiłki przygotowane z zamienników ryb, Gotowe posiłki składające się
głównie z dziczyzny, Gotowe posiłki składające się głównie
z substytutów mięsa, Gotowe posiłki składające się głównie z owoców morza, Gotowe posiłki składające się głównie
z ryb, Gotowe posiłki składające się głównie z kaczki, Gotowe posiłki składające się głównie z indyka, Gotowe posiłki
składające się głównie z kebaba, Gotowe posiłki zawierające [głównie] boczek, Gotowe posiłki zawierające [głównie]
kurczaka, Gotowe posiłki zawierające [głównie] jajka, Gotowe posiłki z zamienników owoców morza, Gotowe posiłki
z mięsa [mięso jako główny składnik], Gotowe posiłki z drobiu [drób jako główny składnik], Koncentraty zup, 31 Karmy
i pasze dla zwierząt, Płody rolne i z akwakultury, produkty
ogrodnicze i leśne, Żywe zwierzęta, organizmy do hodowli,
Nieprzetworzone produkty akwakultury, Nieprzetworzone
produkty leśne, Nieprzetworzone produkty ogrodnicze,
Surowe i nieprzetworzone produkty ogrodnicze, Surowe
i nieprzetworzone produkty rolne, Surowe i nieprzetworzone produkty akwakultury, Surowe i nieprzetworzone pro-
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dukty leśne, Surowe produkty akwakultury, Surowe produkty leśne, Kukurydza, Grzyby, Rośliny i ich świeże produkty,
Zarodniki do celów rolniczych, 39 Pakowanie i składowanie
towarów, Parkowanie i przechowywanie pojazdów, Transport, Usługi informacji, doradztwa i rezerwacji w zakresie
transportu, Usługi wynajmu związane z pojazdami, transportem i magazynowaniem, Parkowanie, przechowywanie
pojazdów, cumowanie łodzi, Transport (usługi nawigacji -),
Usługi przewozu, Usługi wynajmu związane z transportem
i magazynowaniem, Transport pasażerów i ładunków, Przewożenie i dostarczanie towarów, Magazynowanie i składowanie, Magazynowanie żywności, Pakowanie, Pakowanie
artykułów do transportu, Pakowanie i opakowywanie towarów, Pakowanie produktów spożywczych, Pakowanie żywności, 40 Przetwarzanie żywności i napojów, Konserwowanie napojów i żywności, Mielenie kawy, Mielenie żywności,
Młynarstwo, Mrożenie żywności, Obróbka żywności gotowanej, Przetwarzanie artykułów spożywczych do użytku
w produkcji, Przetwarzanie paszy, Przetwarzanie żywności
gotowanej, Puszkowanie żywności, Rozdrabnianie żywności, Usługi konserwacji żywności, Usługi browarnicze, Usługi
destylacji alkoholu, Usługi pasteryzacji żywności i napojów,
Usługi produkcji moszczu, Wyciskanie owoców na rzecz
osób trzecich, Wytłaczanie owoców, Wędzenie produktów
żywnościowych, Warzenie piwa, Konserwacja napojów,
Doradztwo w dziedzinie wytwarzania wina, Palenie i przetwarzanie kawy, Produkcja cydru na rzecz innych, Przetwarzanie liści herbaty, Przetwarzanie mleka, Żywność (wędzenie -), Zabiegi zabezpieczające żywność przed pleśnią,
Usługi rzeźnicze, Ubój zwierząt gospodarskich, Skórnictwo,
Produkcja wina na rzecz osób trzecich, 43 Usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, Usługi informacji, doradztwa i rezerwacji w zakresie zakwaterowania tymczasowego, Usługi
informacji, doradztwa i rezerwacji w zakresie dostarczania
żywności i napojów, Tymczasowe zakwaterowanie, Wynajem mebli, bielizny stołowej, serwisów stołowych i sprzętu
do podawania jedzenia i napojów, Udostępnianie zakwaterowania tymczasowego, Wynajmowanie pomieszczeń
na pobyt czasowy, Zapewnianie zakwaterowania na pobyt
czasowy, Zapewnianie zakwaterowania tymczasowego,
Usługi w zakresie zakwaterowania na pobyt czasowy, Zakwaterowanie na pobyt czasowy, Dekorowanie żywności,
Dostarczanie żywności i napojów za pośrednictwem furgonetek, Kontraktowe usługi w zakresie żywności, Lodziarnie, Przygotowywanie i zaopatrywanie w żywność i napoje
do bezpośredniego spożycia, Usługi barów i restauracji,
Usługi klubów w zakresie dostarczania żywności i napojów,
Usługi w zakresie dostarczania napojów, Usługi w zakresie
jedzenia na wynos, Usługi w zakresie przygotowywania
jedzenia i napojów, Usługi w zakresie gotowania posiłków,
Usługi zaopatrzenia w żywność, Usługi zaopatrzenia w napoje, Usługi w zakresie żywności i napojów na wynos, Usługi w zakresie sprzedaży posiłków na wynos, Zapewnianie
żywności i napojów w restauracjach, Organizacja przyjęć
weselnych [żywność i napoje], Oferowanie żywności i napojów dla gości, Oferowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, Pizzerie, Przygotowywanie żywności dla
innych na zasadzie zlecania na zewnątrz, Przygotowywanie
posiłków i napojów, Serwowanie jedzenia i napojów, Usługi
restauracji sprzedających posiłki na wynos, Usługi restauracji szybkiej obsługi, Wynajmowanie kwater.

(540) TEORIA WIELKIEGO TATUAŻU

(210) 544542
(220) 2022 06 29
(731) DOMAŃSKA JESSICA, Twardogóra
(540) (znak słowno-graficzny)

(210) 544667
(220) 2022 07 01
(731) BUKHCHULUUN BATTSETSEG LOTUS, Szczecin
(540) (znak słowno-graficzny)

(531)

27.05.01, 27.05.09, 01.13.15, 26.01.01, 26.01.02, 26.01.06,
26.01.18, 26.01.19
(510), (511) 44 Salony tatuażu.
544585
(220) 2022 06 30
PETLAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ostrów Wielkopolski
(540) (znak słowny)
(540) OptiPal
(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)

(210) 544630
(220) 2022 06 30
(731) PACIORKO PIOTR, Małe Raczki
(540) (znak słowny)
(540) MELIOREX
(510), (511) 37 Usługi budowlane i konstrukcyjne, Budownictwo, Konsultacje budowlane, Budowa konstrukcji podziemnych, Budowa budynków produkcyjnych i przemysłowych, Roboty wydobywcze [górnictwo], Usługi eksploatacji
kamieniołomów, Wydobywanie żwiru, Instalowanie, konserwacja i naprawa sieci wodno-kanalizacyjnych, Czyszczenie
instalacji wodociągowych, Czyszczenie rur kanalizacyjnych.
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(540) LOTUS Tibetan Medicine

(531)

29.01.12, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 26.11.01, 26.11.12,
05.05.19, 05.05.20, 05.05.21
(510), (511) 5 Suplementy diety dla ludzi.
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544673
(220) 2022 07 01
GLOBAL BLEND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kowanowo
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GB Global Blend
(210)
(731)

(531) 26.01.03, 26.01.18, 27.05.01, 27.05.22, 29.01.12
(510), (511) 5 Białkowe suplementy diety, Suplementy diety
i preparaty dietetyczne, Dietetyczne środki spożywcze do celów medycznych, Batony energetyzujące stanowiące zamienniki posiłków zawierające dodatki odżywcze, Odżywcze mieszanki do picia do stosowania jako zamienniki posiłków, Proszki jako
zamienniki posiłków, 39 Usługi w zakresie pakowania i opakowań, Konfekcjonowanie towarów, Pakowanie i składowanie towarów, 40 Wytwarzanie na zamówienie suplementów diety dla
ludzi, 42 Doradztwo techniczne w zakresie usług badawczych
dotyczących artykułów spożywczych i suplementów diety.

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

Klasa
towarów

Numery zgłoszeń

1

2

1

541273, 541802, 543222, 543873, 543931, 544071, 544076, 544109, 544156, 544284

2

544156

3

537506, 542308, 542527, 542868, 543267, 543511, 543818, 543962, 544080, 544156

4

542868, 543606, 544109, 544156

5

537506, 541010, 541017, 542422, 542429, 542431, 542439, 542441, 542448, 542527, 543038, 543040, 543122,
543184, 543345, 543348, 543564, 543579, 543700, 543818, 543968, 543986, 544071, 544076, 544087, 544145,
544146, 544156, 544195, 544200, 544252, 544316, 544585, 544667, 544673

6

537768, 541802, 544156, 544161

7

534259, 539889, 539891, 543505, 543690, 543969, 544057, 544109, 544156, 544345

8

543511, 544106, 544109, 544156

9

534259, 537732, 537766, 541609, 541669, 542031, 542450, 542454, 543135, 543213, 543267, 543276, 543310,
543311, 543505, 543540, 543567, 543621, 543690, 543773, 543892, 543910, 543969, 544057, 544109, 544118,
544142, 544156, 544161, 544183, 544314

10

534259, 543498, 544106, 544156

11

528922, 539889, 539891, 542868, 543505, 543690, 544109, 544156, 544161

12

543213, 543276, 543330, 543335, 544109, 544156, 544157

13

544156

14

542379, 543910, 544156, 544183

15

544156

16

534259, 537732, 537766, 541609, 543142, 543155, 543499, 543567, 543818, 543884, 543892, 543910, 543928,
543930, 543933, 543938, 543942, 543965, 544112, 544118, 544156, 544164, 544193, 544260, 544261, 544476

17

542342, 542348, 544109, 544156, 544161

18

536659, 543484, 543499, 543910, 544106, 544156

19

537768, 541273, 542342, 542348, 542742, 542746, 543600, 543603, 543604, 543723, 543873, 544156, 544161

20

543155, 543492, 543499, 543910, 543924, 543928, 543933, 543938, 543942, 544106, 544123, 544133, 544156,
544161

21

539889, 539891, 542868, 543267, 543499, 543511, 543910, 544058, 544106, 544156, 544161

22

543884, 543910, 544156

23

544156

24

543492, 543884, 543892, 544156

25

542450, 542454, 543009, 543142, 543195, 543267, 543484, 543499, 543585, 543611, 543702, 543884, 543892,
543910, 543939, 544040, 544156, 544222, 544260, 544261

26

543910, 544106, 544156

27

544156

28

543009, 543213, 543500, 543501, 543503, 543884, 543910, 544118, 544156, 544272

29

541346, 543027, 543096, 543102, 543123, 543184, 543579, 543723, 543818, 543819, 543869, 544088, 544095,
544119, 544156, 544329, 544531, 544532, 544533

30

536290, 539889, 539891, 542026, 542448, 543027, 543123, 543309, 543579, 543628, 543630, 543632, 543633,
543634, 543635, 543636, 543637, 543638, 543723, 543818, 543819, 543866, 543884, 543930, 544136, 544156,
544329

31

544156, 544252, 544326, 544329, 544531, 544532, 544533, 544585
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1

2

32

542775, 542776, 543027, 543379, 543723, 543818, 543838, 543884, 544049, 544098, 544151, 544156, 544260,
544261

33

542792, 542874, 543293, 543818, 543963, 544049, 544098, 544099, 544155, 544156

34

541143, 544156

35

534259, 537732, 537766, 539784, 539785, 539788, 539789, 539889, 539891, 541143, 542048, 542119, 542276,
542328, 542450, 542454, 542699, 542742, 542746, 542992, 543009, 543184, 543222, 543295, 543310, 543311,
543317, 543318, 543326, 543330, 543335, 543488, 543492, 543498, 543499, 543505, 543511, 543585, 543606,
543611, 543702, 543708, 543723, 543757, 543773, 543818, 543819, 543820, 543884, 543885, 543910, 543918,
543919, 543921, 543928, 543930, 543933, 543938, 543939, 543942, 543962, 543965, 543996, 544053, 544063,
544081, 544088, 544095, 544105, 544107, 544118, 544119, 544145, 544146, 544156, 544180, 544181, 544194,
544198, 544222, 544260, 544261, 544270, 544277, 544349

36

537732, 537766, 542048, 542119, 542742, 542746, 543135, 543295, 543310, 543311, 543317, 543318, 543330,
543335, 543375, 543713, 543867, 543910, 543918, 543928, 543933, 543938, 543942, 544135, 544156, 544180,
544181, 544194, 544349

37

537768, 541273, 542742, 542746, 543025, 543505, 543510, 543600, 543603, 543604, 543713, 543921, 543928,
543933, 543938, 543942, 543967, 544057, 544063, 544064, 544065, 544081, 544135, 544145, 544146, 544156,
544180, 544181, 544183, 544194, 544247, 544270, 544298, 544314, 544349, 544630

38

542031, 542328, 543025, 543135, 543317, 543318, 543540, 543627, 543705, 543706, 543707, 543910, 543928,
543933, 543938, 543942, 543965, 544118, 544156

39

537732, 537766, 543025, 543122, 543510, 543520, 543606, 543611, 543723, 543818, 543928, 543933, 543938,
543942, 544053, 544088, 544095, 544145, 544146, 544156, 544247, 544278, 544531, 544532, 544533, 544673

40

541273, 542379, 543155, 543325, 543708, 544053, 544156, 544531, 544532, 544533, 544673

41

534259, 537732, 537766, 539784, 539785, 539788, 539789, 541609, 542276, 542328, 542450, 542454, 542791,
543009, 543122, 543142, 543169, 543171, 543176, 543298, 543317, 543318, 543500, 543501, 543503, 543505,
543558, 543621, 543627, 543649, 543703, 543705, 543706, 543707, 543818, 543857, 543879, 543884, 543910,
543916, 543918, 543928, 543933, 543938, 543942, 543962, 543965, 543969, 544072, 544111, 544118, 544142,
544145, 544146, 544156, 544164, 544190, 544194, 544198, 544260, 544261, 544278, 544313

42

534259, 537732, 537766, 541273, 542031, 542048, 542119, 542379, 542699, 543135, 543310, 543311, 543505,
543540, 543558, 543600, 543603, 543604, 543690, 543723, 543928, 543933, 543938, 543942, 543962, 543969,
544081, 544109, 544118, 544135, 544145, 544146, 544156, 544180, 544181, 544298, 544314, 544673

43

541961, 543488, 543723, 543819, 543820, 543928, 543930, 543933, 543938, 543942, 544042, 544080, 544156,
544194, 544198, 544249, 544531, 544532, 544533

44

534259, 541961, 543009, 543122, 543203, 543222, 543559, 543822, 543857, 543916, 543918, 543928, 543933,
543938, 543942, 543962, 544080, 544084, 544156, 544278, 544542

45

534259, 542048, 542119, 543009, 543558, 543704, 543910, 543928, 543933, 543938, 543942, 543965, 544112,
544118, 544156, 544194, 544247

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

Znak

Numer
zgłoszenia

Znak

Numer
zgłoszenia

1

2

1

2

415 Kubera
AB Fitness
adek-vitum
ADEK-Vitum
ADSAK COVID
AlmaMed
Amigo MATE
APARTAMENTY KOŁO PARKÓW
APARTAMENTY SOLIPSKA
ARTAX SYSTEM
ASTROFAZA
ATELIER STYLISSIMO
AWARE AWAKE
AXOS
BALITU
BAMBOO BAY
baxt
BE BEAUTY MISSION
BEAUTY BOSS
BETTER Beauty
Bieg o Wschodzie Słońca
BIELIK
Big Bike Orchestra Orkiestra Na Dużym
Rowerze
BRICKS GURU
Browar Toruński Toruń
buduj.pl
BUFFALO restaurant & bar
Burger Leaf
Buty Sapera
B-Vitum complex
C Green
C
CADSOL
CARO LED TECHNOLOGY
CEDROB
ciumki
Coffeesite Coffee Engineers
Colian ICE
Complex Cu
Concrete DM sp. z o.o.
Czereśnią Wędzone tradycyjnie
CZUŁA PRZEWODNICZKA
DANAE BADANIA EWALUACJE SZKOLENIA
DELIO

543176
543757
542429
542431
544195
542439
543838
542746
542742
544247
543706
541961
543267
543885
544155
543503
544053
543298
543962
543511
543649
544058
542276
544272
543379
543921
544249
544326
544142
543700
543873
539891
543969
543326
541346
542448
539889
536290
544076
544065
543869
541609
543996
543123

DEVIR
DEZ DER
DEZ DER
DOMBI Twój Dom Twój Biznes
dr Ewa Gułaj
DROGBRUK
DROGBRUK
DROGBRUK
DUDA GARAGE
Duda KAŻDA OKAZJA DOBRA NA...
Duda mix FRANKFURTERKI Idealne
połączenie istnieje! TAK KULTOWE NASZE
POLSKIE 30 LAT NA RYNKU WĘDZONE
WIEPRZOWE tradycyjnie WĘDZONE
DROBIOWE lekko WYPRODUKOWANO
Z MIĘSA WIEPRZOWEGO POCHODZĄCEGO
Z UE
DURAL
D-Vitum lek
ECO SILESIA
eGabinet
Egzoweld
ELIXIR COVID
Elmont GRUPA Elserwis
EMBAXAN
eproev charge & go
ERIF Konsument
ERIF
ETHIOPIAN CROSS
euro-drogeria.pl
EVELINE’S THERAPY
F FERAJNA
Femion Technology
FERICIN
FERRO modern design
FITOPROST
FLAMINIKA
FLIS HAPPY KARPATKA choco 1 bite
FLIS HAPPY KARPATKA coconut 1 bite
FLIS HAPPY KARPATKA coconut
FLIS HAPPY KARPATKA hazelnut 1 bite
FLIS HAPPY KARPATKA sesame 1 bite
FLIS HAPPY SWING rurki Słony Karmel
FLIS HAPPY YELLOW
Chocolate coated wafer rolls
with CARAMEL filling

543345
544145
544146
544156
543822
543600
543603
543604
544157
544095

544088
541273
542422
544190
543540
541802
544200
544298
544087
543276
542119
542048
543309
544107
543857
543009
543375
543986
543924
543040
542379
543630
543633
543628
543632
543634
543638

543636

Nr ZT28/2022

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO
1

FLIS HAPPY YELLOW
Chocolate coated wafer rolls
with CHOCOLATE filling
FLIS HAPPY YELLOW
Fotkom Marcin Liszewski
fOTOlajt
Gastroprazol
GATES of NESPHERA X XI XII I II III
GB Global Blend
Glefor
Glenfor
GOOD GREENS
Góry Literatury
GREENCOVER
GRUPA NOWY SZPITAL
GULIWERKIDS
H2R
HEAVYCAT
HECADI
HelpNow
Hepaxan
Hydrogen Poland
ICONESSE
imou
Inoly
INTERNATIONAL BOOK FAIR IN WARSAW
It’s bean!
JBB Bałdyga KIEŁBASA PARÓWKOWA
100% Polski Kapitał
JedzNasze
Joli BOUTIQUE
K Kubera
KEBAB STATION
klimatyzatorek.pl
Kolorofanki
korpo TAXI Polska
Kraina Tuptusia
KREATORIUM com
Kubera RACING
Kura po godzinach
L
LeasinGo ELASTYCZNIE DLA BIZNESU
LeasinGo ELASTYCZNIE DLA BIZNESU
Let’s Party
linaise
LivinGO
LOKALBURGER
LOTNISKO WARSZAWA-RADOM
WARSAW-RADOM AIRPORT
LOTNISKO WARSZAWA-RADOM
LOTUS Tibetan Medicine
LUNEDI

2

543637
543635
544193
543879
543348
543567
544673
541010
541017
544329
543884
543325
544278
543702
544057
543505
542026
543122
544252
543558
542868
543690
541669
543318
543579
543184
543866
544106
543169
543488
544105
544476
543520
544133
543708
543171
544123
536659
543330
543335
543919
543611
543295
544042
543938
543928
544667
543939

91
1

ŁOWICZ
M75
M75
MAGUR
MAGUR
MAGUR
MATMASTERKA
MDOM GROUP
Mecca Cola
MEDICAL HAIR
MELIOREX
MIĘDZYNARODOWE TARGI KSIĄŻKI
W WARSZAWIE
MILLIONAIRE
MOLOKA
MONO
MONOBANK
Mosey Butik
MOTO pakiet
mull
Naranyl
NASTE
NATURAL BRANDING
NEW EUROPE FILM SALES
NEXT ESTATES
NorKat
NOT BIG YET BUT STRONG
NOW LAW
OBORNIK EXTRA
OLEOFARM ADEK-Vitum
OLSZTYN KMW ROTOR
ON AIR FESTIVAL
OptiPal
P PROVANA FINANSE
PARADA WOLNOŚCI
Parents First
PASŁĘK Masło z Polski Bez dodatków
Masło ekstra 83%
PASŁĘK MASŁO Z POLSKI SERY ICC
PASŁĘK SP. Z O.O.
Pellet gold
PERUN
Pizza Republic
PLAYGIRL
PLISHKA
poduchowo.pl
pompeo
POP CORN WÓDKA SMAKOWA
MOCNO WYPRAŻONA
POP SCIENCE
PORTUS LIBERA
PRIM

2

543027
544194
544198
544531
544532
544533
544111
544135
544151
544084
544630
543317
544049
543773
543311
543310
543585
543713
537506
542527
543203
544345
544072
543867
544316
544040
543965
543931
542441
544313
544260
544585
537732
543142
543892
543096
543102
543606
543213
543820
542308
543135
543492
544063
542874
543705
543510
544183

Nr ZT28/2022

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO
1

2

ProContact
PRODUKTY BONIFRATERSKIE
Profil Fix
PROGEO
Programowanie Minecraft.pl
ZAJĘCIA I WARSZTATY
Provana Finanse
PSIEDOBRE.PL Psiedobre produkty dla pupila
PURE TASTE OF FREEDOM
R REBEL M MEDIA
R REBEL M MEDIA
RAJ GROUP
REBEL MEDIA
REBEL MEDIA
REKLAMOWY HUBERTUS
Remedio
rikord widjo
RIVERTAXO
RK-KOM
Robot&Mulch
ROCK STAL PRODUCENT
roślinnienie
ROZWÓD po dżentelmeńsku
sanah
sanah
SEKKARE
Sismed
sit and talk
SOLAR LIGHT
Sonic Tropic
SPORTJET
SPOSÓB NA FIZYKĘ
SPOTKAJ BISONA
STACJA REGUŁY
STARANNIE WARZONE DOSKONAŁA
RECEPTURA CZARTOWE Chmielowe
STARANNIE WARZONE DOSKONAŁA
RECEPTURA CZARTOWE Jasne Pełne
STREFA WIN-WIN
SUMMERCONTRAST
SWEET VALLEY

542699
543818
544071
542348
543621
537766
542992
544099
539788
539789
544314
539784
539785
544277
543038
543499
543564
544081
544284
537768
544119
544112
542450
542454
544161
543559
543704
528922
543703
543967
544118
544098
544349
542776
542775
543293
544261
543501

92
1

2

Symetric

544270

SZYPUŁA 1974

544136

ŚlimKat

543968

TEORIA WIELKIEGO TATUAŻU

544542

TOYA

543627

TUTTE LE VITI ATTUALMENTE CONOSCIUTE
DE RIVANO DAL CEPPO ORIGINA RIO
OVVERO LA VITIS VENIFERA CONOSCIUTA
COME VITE EUR COD VINA OPEA ARBUSTO
RAMPICANTE DELLA FAMIGL IA DELLE VITA
CEAE CHE HA FATTO LA SUA COMPARSA
SUL LA TERRA CIRC A UN MILIONE DI ANNI FA

543963

TUTTE LE VITI ATTUALMENTE CONOSCIUTE
DE RIVANO DAL CEPPO ORIGINA RIO
OVVERO LA VITIS VENIFERA CONOSOIUTA
COME VITE EUR COD VINA OPEA ARBUSTO
RAMPICANTE DELLA FAMIGL IA DELLA VITA
CEAE CHE HA FATTO LA SUA COMPARSA
SUL LA TERRA CIRC A UN MILIONE DI ANNI
FA APPASSIMENTO

542792

Vaya medical

543498

VESTAR

542342

VH

543484

VOLAN

543195

W DRODZE NA SZCZYT GMM SE

543918

W DRODZE NA SZCZYT

543916

W WARYNSKI Origin

544109

w WEDDING PARADISE By Kinga Wójtowicz

542791

WARSAW-RADOM AIRPORT

543942

WARSZAWIANKA WARSZAWIANKA
WARSZAWIANKA WARSZAWIANKA

544164

WARZYWNIAK cztery pory

543723

Wawel od 1898

543930

wenteo

544064

wolimex

543025

Wonder Wheel

543500

Wójcik SPA

544080

WSM WYŻSZA SZKOŁA MEDYCZNA
w KŁODZKU

534259

WWW.E-TABAK.PL HIGH QUALITY

541143

WYROBY OD JANA KOŚCIUSZKO

543819

Wzorniki kolorów & Display A&B

543155

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.
1051987
1447066
1667481
1667663
1667718
1667822
1667849
1667903
1667961
1668056

1668106

PINA (2022 05 05)
CFE: 26.04.06, 27.05.24, 29.01.12
30
TURKISH MAARIF FOUNDATION (2022 05 17)
CFE: 26.13.25, 27.05.01,
16, 38, 41, 43
29.01.12
ZIP (2022 01 06)
CFE: 27.05.01, 29.01.12
9, 35, 36, 42
SHECARE (2022 04 14, 2022 01 31)
3
LOPHTY (2022 04 22, 2022 02 14)
CFE: 27.05.01
34
CLOCKIFY (2022 03 09,
9, 35, 42
2021 09 22)
(2022 04 06)
CFE: 16.03.01, 26.01.03, 26.03.23
9
CHANEL 22 (2022 04 13, 2021 10 20)
18
vscale (2022 01 26, 2021 09 21)
CFE: 26.05.01, 27.05.01,
9, 16, 28, 38, 41, 42
29.01.12
BERNER (2021 10 08, 2021 09 27)
CFE: 26.03.23, 27.05.01
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 16, 17, 19,
20, 21, 22, 25, 27, 35,
36, 37, 39, 40, 41, 42
FORTESSE PROFESSIONAL (2022 04 04)
CFE: 26.11.02, 27.05.09
3, 5

1668186
1668192
1668246
1668288
1668301
1668303
1668362
1668451
1668554
1668566
1668573
1668577
1668583

WOODLERY (2022 04 01)
CFE: 05.03.13, 26.04.04, 27.05.08
8
AOKING BACK PACK (2022 04 24, 2022 02 21)
CFE: 27.05.01
18
HILLSDALE (2022 05 24)
20
Avant Quartz (2022 06 01)
11, 19, 20
(2022 03 28)
CFE: 28.03.00
9
045V1 (2022 05 09)
CFE: 27.05.02, 27.07.01
25
Tanger (2022 05 06)
CFE: 27.05.01, 29.01.04
7
Horror Joker (2021 12 22,
9, 28, 41
2021 07 08)
jm (2022 04 18)
CFE: 27.05.01
24
VIORTAXA (2022 05 17, 2021 11 29)
5
Heiston (2022 03 28)
CFE: 27.05.01
9
MARCO FRANK POLO CLUB
(2021 08 19, 2021 08 18)
CFE: 03.07.03, 21.03.07, 27.05.10
18, 25, 35
Horror Joker (2021 12 22, 2021 07 08)
CFE: 27.05.02, 29.01.14
9, 28, 41

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

Klasa
towarów

Numery międzynarodowego rejestru znaków towarowych

1

1668056

2

1668056

3

1667663,

4

1668056

1668056,

1668106

1668106,

1668566

5

1668056,

6

1668056

7

1668056,

1668362

8

1668056,

1668186

9

1667481,
1668573,

1667822,
1668583

10

1668056

11

1668056,

12

1668056

16

1447066,

1667849,

1667961,

1668288
1667961,

1668056
1668577

17

1668056

18

1667903,

1668192,

19

1668056,

1668288

20

1668056,

1668246,

1668288

21

1668056

1668303,

1668577

1668451,

1668583

1668056,

1668577

22

1668056

24

1668554

25

1668056,

27

1668056

28

1667961,

1668056,

30

1051987

34

1667718

35

1667481,

1667822,

36

1667481,

1668056

37

1668056

38

1447066,

39

1668056

1667961

40

1668056

41

1447066,

1667961,

1668056,

1668451,

42

1667481,

1667822,

1667961,

1668056

43

1447066

1668583

1668301,

1668451,

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.
537876
537462
537457
537363
538198
537886
537777
540775
526803

540492
540807
540809

REACH OUT GmbH
2022 03 26
41
DUALIS GmbH IT Solution
2022 04 11
9
C. & J. Clark International Limited
2022 04 11
25, 35
VTS GROUP S.A.
2022 04 11
19
TECNICAS DE DISENO Y VALIDACION S.L.
2022 04 19
35, 41
Proximo Spirits, Inc.
2022 04 19
32, 33
AYALA & CO
2022 04 19
43
ZAKŁADY MIĘSNE SILESIA SPÓŁKA AKCYJNA
2022 06 14
29
FIRMA HANDLOWA LITEX,
LIDIA I MAREK GRUSZCZYŃSCY
SPÓŁKA JAWNA
2022 06 13
6, 19, 20, 22, 24, 35,
37
Consorzio del Prosciutto di Parma
2022 06 21
30
CTP GmbH
2022 06 21
1
CTP GmbH
2022 06 21
1

540806
539722
539717
539720
540798
538519
540931
540839
541024
538676
539862
541023

CTP GmbH
2022 06 21
1
Kik Textilien und Non-Food GmbH
2022 06 21
35
Kik Textilien und Non-Food GmbH
2022 06 24
35
Kik Textilien und Non-Food GmbH
2022 06 24
35
CTP GmbH
2022 06 21
1
INDYKPOL BRAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2022 06 28
29, 31
ZEIS EXCELSA SPA
2022 06 28
25
OFD Holding B.V.
2022 06 28
31, 35
CTP GmbH
2022 06 28
1
UNILEVER IP HOLDINGS B.V.
2022 06 28
3
Kastamonu Entegre Agaç Sanayi ve Ticaret
Anonim Sirketi
2022 06 30
19
CTP GmbH
2022 07 28
1

INFORMACJE O SPRZECIWACH WNIESIONYCH
WOBEC WYZNACZONYCH NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
MIĘDZYNARODOWYCH ZNAKÓW TOWAROWYCH
na podstawie art. 1526A ustawy – prawo własności przemysłowej
poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer rejestracji międzynarodowego znaku towarowego,
wobec którego wpłynął sprzeciw, nazwisko i imię albo nazwę wnoszącego sprzeciw,
datę wniesienia sprzeciwu, numery klas objętych sprzeciwem.
1634802

Josera petfood GmbH & Co. KG
2022 04 11

1649646
5, 31

Finchimica S.P.A.
2022 06 28

1, 5

SPROSTOWANIA
Nr BUP

22/2022

Strona

69

Nr zgłoszenia

542759

17-19
27/2022

542457

Jest

Powinno być

(210) 542759
(220) 2022 05 06
(731) KRAJOWA SPÓŁKA CUKROWA
SPÓŁKA AKCYJNA, Toruń
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Krajowa Grupa Spożywcza
(731) TERG SPÓŁKA AKCYJNA, Złotów
(540) (znak słowny)
(540) Perfekcja w domu
(510), (511) 7 Urządzenia i maszyny zamiatające, czyszczące, myjące i piorące,
Urządzenia o napędzie silnikowym do
prania, czyszczenia i sprzątania
pomieszczeń, ...........................................................
Informacja o wymienionych usługach.

60

7, 8, 9, 10, 11, 16, 21, 28, 35
(wykaz klasowy)

63

Perfekcja w domu
(wykaz alfabetyczny)

20-23
27/2022

542459

9, 12, 16, 28, 35
(wykaz klasowy)

62

Dla ostrych graczy
(wykaz alfabetyczny)

Informacja ta
nie powinna zostać
opublikowana

Z.542457

(210) 542459
(220) 2022 04 26
(731) TERG SPOŁKA AKCYJNA, Złotów
(540) (znak słowny)
(540) Dla ostrych graczy
(510), (511) 9 Urządzenia i przyrządy:
naukowe, żeglarskie, geodezyjne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne,
do ważenia, pomiarowe, ..................................
Informacja o wymienionych usługach.

60

(210) 542759
(220) 2022 05 06
(731) KRAJOWA GRUPA SPOŻYWCZA
SPÓŁKA AKCYJNA, Toruń
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Krajowa Grupa Spożywcza

Z.542459

Informacja ta
nie powinna zostać
opublikowana

