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BIULETYN
Urzędu Patentowego
znaki towarowe

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

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

***
Od dnia ogłoszenia o zgłoszeniu znaku towarowego uprawniony do wcześniejszego znaku towarowego
lub uprawniony z wcześniejszego prawa osobistego lub majątkowego może w terminie 3 miesięcy od daty publikacji
wnieść sprzeciw wobec zgłoszenia znaku towarowego lub międzynarodowego znaku towarowego wyznaczonego
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (art. 1526a i art. 15217 – ustawy Prawo własności przemysłowej).
***
Pisma kierowane do Urzędu należy nadsyłać na adres:
Urząd Patentowy RP, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 203, al. Niepodległości 188/192.
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Nr ZT30

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.
514869
(220) 2020 06 18
VIETMAMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Walendów
(540) (znak słowny)
(540) Bubble Tea 7
(510), (511) 29 napoje mleczne, koktajle mleczne, jogurt,
w tym jogurt o smaku owocowym, jogurt smakowy, desery
owocowe, w tym wietnamski deser owocowy che, wietnamski
deser owocowy banh chuoi, wietnamski deser owocowy nom
hoa chuoi, herbata mleczna, z mlekiem będącym głównym
składnikiem, 30 kawa, w tym wietnamska kawa ca phe sua da,
wietnamska kawa ca phe trung, herbata, w tym herbata zielona, herbata oolong, herbata czarna, herbata mleczna, herbata
mrożona, herbata smakowa, herbata z pianką, napoje sporządzone z herbaty, w tym napoje zawierające żelki, kuleczki tapioki, pudding, gotowe desery, w tym wietnamski deser banh
trung thu, wietnamski deser banh flan, wietnamski deser tao
pho, wientamski deser thach den, wietnamski deser banh troi,
wietnamski deser banh chay, wietnamski deser banh khao
mon, wietnamski deser thach rau cau, wietnamski deser ruou
nep, wietnamski deser o ma, 32 napoje orzeźwiające, napoje
bezalkoholowe, napoje owocowe, w tym wietnamski napój
owocowy sinh to, napoje półmrożone, lemoniada, w tym
wietnamska lemoniada chanh muoi, słodkie napoje bezalkoholowe na bazie soków owocowych, napoje bezalkoholowe
na bazie owoców, o smaku herbaty, 43 restauracje, usługi
barowe, bary, usługi kateringowe, obsługa gastronomiczna
z własnym zapleczem, produktami i transportem.
(210)
(731)

(210) 524129
(220) 2021 02 04
(731) MANTERYS MARTA, Łuczyce
(540) (znak słowny)
(540) Pokochaj pieniądze
(510), (511) 16 Książki, Notesy, Notatniki - notesy, Materiały
piśmienne i wyposażenie edukacyjne, Broszury, Notatniki,
Zeszyty.
524430
(220) 2021 02 09
BESKID MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kęty
(540) (znak graficzny)
(540)
(210)
(731)

(531) 26.01.06, 26.13.25, 29.01.14
(510), (511) 9 Kable światłowodowe, Nadajniki - telekomunikacja, Nadajniki sygnałów elektronicznych, Oprogramowanie i aplikacje do urządzeń przenośnych, Oprogramowanie
do gier komputerowych i elektronicznych, Oprogramowanie
i aplikacje komputerowe do nawigacji, Programy komputerowe i oprogramowanie niezależnie od mediów rejestrujących lub środków rozpowszechniania, tzn. oprogramowania
zapisanego na magnetycznych nośnikach lub ładowalnego
z odległych sieci komputerowych, Światłowody, Urządzenia
do przetwarzania danych, Urządzenia telewizyjne, Urządzenia
testujące, inne niż do celów medycznych, Urządzenia zdalnego sterowania, Znaki cyfrowe, Znaki nawigacyjne świetlne,
Znaki świecące, 35 Pozyskiwanie danych do komputerowych
baz danych, Wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich, Usługi pośrednictwa w zakresie
nabywania usług telekomunikacyjnych, Wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich, Wyszukiwanie w komputerowych bazach danych, Administrowanie
zbiorami informatycznymi, Zarządzanie komputerowymi
bazami danych, Reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, Usługi rejestrowania, kompilacji, systematyzacji pisemnych informacji i ich przekazywaniu za pośrednictwem
Internetu, Wyselekcjonowanie z myślą o osobach trzecich
komputerów i sprzętu komputerowego i sieciowego (bez
uwzględnienia transportu) tak, by umożliwić konsumentom
obejrzenie i dokonanie zakupu w dobrych warunkach, usługi
takie mogą być świadczone przez sklepy detaliczne, hurtownie, za pomocą katalogów przesyłanych pocztą lub środków
komunikacji elektronicznej, na przykład przez strony internetowe lub telesklepy, Usługi w zakresie reklamy za pośrednictwem sieci teleinformatycznych-Internetu, Wynajem oraz
sprzedaż miejsca i czasu na reklamy, Pośrednictwo w sprzedaży towarów za pośrednictwem Internetu, Usługi świadczone w systemie on-line w zakresie kupna i sprzedaży sprzętu
komputerowego, oprogramowania i baz danych, Usługi
informacyjne w zakresie przetwarzania danych, 38 Usługi
w zakresie łączności poprzez Internet, Usługi w zakresie komunikacji elektronicznej, Usługi w zakresie: poczty elektronicznej, wysyłania i odbierania wiadomości tekstowych lub
multimedialnych za pośrednictwem środków komunikacji
elektronicznej, Usługi telekomunikacyjne online, Obsługa
klientów przy wykorzystaniu sieci internetowej, umożliwiająca dostarczanie klientom informacji oraz otrzymywanie
informacji od klientów, Elektroniczny serwis informacji typu
online polegający na tworzeniu, prowadzeniu baz danych
i udostępnianiu informacji z możliwością elektronicznego
przyjmowania i przekazywania wiadomości, Usługi w zakresie transmisji danych i teleinformatyki, Informacja o usługach
związanych z komunikacją elektroniczną, zbieranie, zestawianie, udostępnianie, przesyłanie i dostarczanie wiadomości
i informacji, w szczególności do baz danych dostępnych publicznie, do sieci przesyłowych danych, takich jak Internet lub
na żądanie, Udostępnianie informacji i danych online przez
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Internet, Dostarczanie dokumentów online przez globalną
sieć komputerową, Prowadzenie online chatów w celu transmisji wiadomości pomiędzy użytkownikami komputerów,
Prowadzenie elektronicznej tablicy ogłoszeń online, Prowadzenie forum online dla przesyłania wiadomości pomiędzy
użytkownikami komputera, Dostarczanie dostępu do sieci
elektronicznej online w celu pozyskania informacji, Nadawanie i transmisja informacji przy pomocy środków elektronicznych, Zbieranie i dostarczanie wiadomości przez pocztę
elektroniczną, Łączność poprzez elektroniczne terminale
komputerowe, Usługi łączności, w tym elektroniczna transmisja danych, obrazu i dokumentów pomiędzy użytkownikami komputera, oraz terminalem komputera a siecią usługi
łączności, w tym elektronicznych centrów komputerowych,
systemów poczty elektronicznej i centrów komputerowych
w celu zaaranżowania elektronicznego transferu danych,
Przesyłanie danych przez pocztę elektroniczną, Usługi poczty
elektronicznej i komputerowej oraz skrzynki poczty elektronicznej, Wymiana danych elektronicznych, Transmisja danych
elektronicznych, Elektroniczne dostarczanie obrazu i fotografii przez globalną sieć komputerową, Łączność poprzez sieć
światłowodów, Elektroniczna wymiana danych zdeponowanych w bazie danych, Elektroniczne przesyłanie programów
komputerowych przez Internet, Elektroniczne przesyłanie danych i dokumentów przez terminal komputerowy i Internet,
Dostarczanie wielu użytkownikom dostępu do elektronicznej sieci komunikacyjnej, włącznie z Internetem, extranetem,
tablicą ogłoszeń, Otrzymywanie i dostarczanie wiadomości,
dokumentów i danych przesyłanych drogą elektroniczną,
Bezprzewodowe elektroniczne przesyłanie sygnałów głosu,
Obsługa klientów przy wykorzystaniu sieci Internet, 42 Analizy
systemów komputerowych, Usługi tworzenia i utrzymania
stron internetowych, Doradztwo w zakresie systemów informatycznych, Internetu, Usługi w zakresie projektowania
serwisów internetowych, Administrowanie stronami internetowymi, Projektowanie stylu i struktur stron internetowych,
Graficzne opracowywanie stron internetowych, Usługi graficzne, Modernizacja systemów informatycznych oraz telekomunikacyjnych, Odpłatne udostępnianie czasu dostępu
do komputerowych baz danych, Odpłatne udostępnianie
czasu dostępu do komputerów w celu przetwarzania danych, Odzyskiwanie komputerowych baz danych, Usługi
kawiarni internetowych, Usługi doradztwa komputerowego polegające na obsłudze klienta przy wykorzystaniu sieci
Internet, Doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego,
Konwersja danych lub dokumentów na formę elektroniczną, Testowanie materiałów z zakresu elektroniki, sprzętu
i oprogramowania komputerowego, Odzyskiwanie danych
komputerowych, Doradztwo w zakresie oprogramowania
komputerowego, Instalowanie oprogramowania komputerowego, Projektowanie oprogramowania komputerowego,
Projektowanie, budowa i utrzymywanie sieci światłowodowych oraz radiowych, Projektowanie i wykonawstwo sieci
kablowych, Usługi komputerowe w zakresie ochrony antywirusowej, Usługi doradcze związane z oprogramowaniem
komputerowym i sprzętem, Usługi w zakresie projektowania serwisów internetowych, Usługi doradcze, consultingowe i outsourcingowe w zakresie informatyki, Konsultacje
i pomoc techniczna w dziedzinie sporządzania i zastosowania programów komputerowych, systemów komputerowych i oprzyrządowania komputerowego, Doradztwo
w zakresie IT.
(210) 525061
(220) 2021 02 23
(731) ZWĘGRODZKI WIESŁAW SYSTEM-WAY, Świebodzin
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) PwB PERFUMY W Biznesie

(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.11, 27.05.13
(510), (511) 3 Środki perfumeryjne, kosmetyki, perfumy,
wody perfumowane, toaletowe i kolońskie, środki do pielęgnacji i malowania paznokci, kosmetyki do rąk i paznokci, lakiery do paznokci, mydła, Olejki eteryczne, kosmetyki
do pielęgnacji skóry twarzy, ciała i włosów, płyny do pielęgnacji włosów, Podkłady pod makijaż w postaci: płynów,
past, pudrów, pudry do makijażu, środki do makijażu, demakijażu, oczyszczania twarzy, oczu, środki przeznaczone
do ust, preparaty do pielęgnacji ust - pomadki, kremy, balsamy, kremy, emulsje, płyny, żele i oliwki do skóry, środki do kąpieli, środki do pielęgnacji włosów, kosmetyki do pielęgnacji
dzieci i niemowląt, kosmetyki do pielęgnacji ciała, preparaty
do peelingu, kosmetyki wyszczuplające, ujędrniające i antycellulitowe, kremy i balsamy odżywcze, regenerujące, chłodzące, antybakteryjne, witaminowe, kosmetyki do pielęgnacji stóp, dezodoranty do butów, kremy pod oczy, preparaty
z zakresu profilaktyki starzenia, kosmetyki męskie, pasty i żele
do zębów, płyny do higieny jamy ustnej, odświeżacze do ust,
środki wybielające zęby, środki do golenia dla mężczyzn,
chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, mydła toaletowe, mydła dezodoryzujące, środki do kąpieli i pod prysznic
w postaci: soli, pianki, oliwki, żeli, depilatory, dezodoranty
i środki przeciw poceniu, środki do pielęgnacji włosów, środki myjące, 4 Świece zapachowe, 5 preparaty kosmetyczne
o działaniu leczniczym do pielęgnacji i ochrony skóry twarzy,
ciała i włosów, 35 Sprzedaż detaliczna, hurtowa, internetowa
artykułów kosmetycznych, informacja handlowa na temat
produktów kosmetycznych, dostarczania informacji o artykułach kosmetycznych, reklama, Zarządzanie w działalności
handlowej, Administrowanie działalności handlowej, Prace
biurowe, sprzedaż detaliczna, hurtowa, internetowa artykułów chemicznych, farmaceutycznych, medycznych, Przekazywanie informacji handlowych, jak również know-how
dotyczące prowadzenia sprzedaży detalicznej i hurtowej,
import - eksport artykułów chemicznych, kosmetycznych,
farmaceutycznych, medycznych, części i akcesoriów do wymienionych artykułów, badania i analiza rynku, analiza kosztów, badania opinii publicznej, badania w dziedzinie działalności gospodarczej, organizacja targów i wystaw dla celów
handlowych, informacja handlowa na temat produktów
farmaceutycznych, medycznych, dostarczanie informacji
z zakresu działalności gospodarczej, pomoc w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, wyszukiwanie partnerów biznesowych, zarządzanie zbiorami informatycznymi,
w szczególności: wydzielanie, wyszukiwanie i odzyskiwanie
informacji oraz pozyskiwanie danych za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej, tworzenie indeksów informacji,
indeksów miejsc w sieci oraz indeksów innych źródeł informacji związanych z globalną siecią komputerową, dostarczanie informacji o artykułach chemicznych, farmaceutycznych,
medycznych, spożywczych, dystrybucja towarów w celach
reklamowych, dystrybucja materiałów reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, wynajmowanie
powierzchni na cele reklamowe i ogłoszenia, wypożyczanie
materiału reklamowego, usługa obsługi reklamacji konsumentów, zarządzanie planami lojalnościowymi, planami zachęt dla klientów oraz planami promocyjnymi, ekspertyzy
w zakresie działalności gospodarczej, wycena działalności
handlowej, prognozy ekonomiczne, marketing bezpośredni,
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marketing, wspieranie sprzedaży poprzez reklamę, promocję, doradztwo w zakresie zbytu i zakupu, wynajem czasu
i miejsca reklamowego we wszystkich środkach przekazu
na powyższe usługi, również dostarczane online z elektronicznych lub komputerowych baz danych lub Internetu, oferowanie usług aukcyjnych w formie promocji, dostarczanie
interaktywnego panelu informacyjnego do dystrybucji, promocji, sprzedaży, odsprzedaży artykułów chemicznych, kosmetycznych, farmaceutycznych, medycznych poprzez sieć
elektroniczną, wystawy, prezentacja towarów i usług środkami elektronicznymi, także usługi teleshoppingu i homeshoppingu, promocja towarów i usług przez zamawianie on-line,
prowadzenie katalogów tych towarów i usług, prowadzenie
wykazu informacji handlowych w Internecie, opracowywanie, projektowanie i umieszczanie elektronicznych billboardów, telefoniczne udzielanie informacji dla nieobecnych
abonentów.
(210)
(731)
(540)
(540)

(531)

525686
(220) 2021 03 05
GELTZ ŻANETA GELTZ MEDIA, Poznań
(znak słowno-graficzny)
ORGANIC LIFE

27.05.01, 29.01.15, 05.05.20, 05.05.21, 26.11.01, 26.11.05,
26.11.07
(510), (511) 9 Zapisane nośniki obrazu i/lub dźwięku, Filmy
utrwalone w formie zapisanej taśmy filmowej, taśmy video,
taśmy magnetycznej, dysków optycznych w wersji przystosowanej do odtwarzania w komputerach multimedialnych,
Zapisane nośniki obrazu i/lub dźwięku, 35 Usługi reklamowe
w zakresie reklamy prasowej, radiowej, telewizyjnej i internetowej oraz z zastosowaniem plakatów i ulotek oraz elektronicznych, magnetycznych i optycznych nośników informacji,
Prowadzenie kompleksowych kampanii reklamowych, Doradztwo w zakresie reklamy, obejmujące: ocenę skuteczności
dotychczasowej formy reklamy oraz kierunki zwiększenia skuteczności reklamy, optymalizację skuteczności w odniesieniu
do poniesionych nakładów na reklamę, sporządzanie ekspertyz oraz opinii w sprawie strategii reklamy, z uwzględnieniem
przewidywanych kierunków rozwoju branży reklamowej,
Tworzenie, wydawanie i dystrybucja materiałów promocyjno-reklamowych, także katalogów oraz gadżetów reklamowych
(koszulki, kubki), Usługi w zakresie badania rynku oraz badania
opinii publicznej, Organizowanie i obsługa - handlowych lub
reklamowych - pokazów mody, wystaw, giełd i targów, Organizowanie konkursów i imprez rozrywkowych - o podłożu
reklamowym - z zastosowaniem reklamy prasowej, radiowej,
telewizyjnej i internetowej oraz z wykorzystaniem elektronicznych, magnetycznych i optycznych nośników informacji
doradztwo w zakresie organizowania, kierowania oraz prowadzenia działalności gospodarczej, również w dziedzinie
programów, promocji, sprzedaży i technologii, Zgrupowanie
na rzecz osób trzecich różnych towarów pozwalające nabywcy wygodnie je oglądać i kupować w małych sklepach następujących branż: ogólnospożywcza, papiernicza, zabawkarska,
elektroniczna, artykuły gospodarstwa domowego, odzieżowa
(również obuwie i nakrycia głowy), jubilerska oraz w księgarni,
w aptece, w sklepie z upominkami oraz z różnorodnymi gadżetami, tj. w tzw. Sklepie, w salonie, w dużym sklepie wielobranżowym lub w supermarkecie (hipermarkecie), Usługi
w zakresie opracowywania i organizowania programów
promocyjnych, usługi organizowania, prowadzenia i obsługi
wystaw oraz targów w celach handlowych lub reklamowych,
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usługi doradztwa dotyczącego targów i wystaw dla celów
handlowych lub reklamowych, poszukiwania w zakresie patronatu, usługi badania opinii społecznej oraz rynku, usługi
marketingowe, kreowanie wizerunku przedsiębiorstwa, towarów oraz usług, usługi tworzenia tekstów reklamowych i sponsorowanych, obróbka tekstów, komputerowe zarządzanie
plikami, zarządzanie zbiorami informatycznymi, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, systematyzacja
danych w komputerowych bazach danych, Usługi reklamowe
w zakresie reklamy prasowej, radiowej, telewizyjnej i internetowej oraz z zastosowaniem plakatów i ulotek oraz elektronicznych, magnetycznych i optycznych nośników informacji,
Wydawanie, rozpowszechnianie i dystrybucja materiałów
reklamowych, w tym druków, prospektów, broszur i innych
materiałów informacyjnych związanych z opieką zdrowotną,
41 Świadczenie doradztwa w zakresie edukacji, kształcenia
oraz rozwoju zawodowego, Usługi w zakresie rozwoju osobistego i dokształcania, opracowywanie programów edukacyjnych, Usługi w zakresie informacji o edukacji, rekreacji
i imprezach rozrywkowych, organizowanie i obsługa imprez
o charakterze edukacyjnym, naukowym, rozrywkowym i rekreacyjnym, zwłaszcza konferencji, kongresów, zjazdów, szkoleń, seminariów, wykładów, sympozjów, targów, wystaw oraz
konkursów, Usługi w zakresie organizacji czasu wolnego, usługi organizowania i prowadzenia klubów z dziedziny edukacji
lub rozrywki, usługi publikowania książek, Usługi publikowania
katalogów, za wyjątkiem katalogów reklamowych, wydawnictw konferencyjnych, broszur, folderów i plakatów, Usługi
publikacji tekstów innych niż teksty reklamowe, udostępnianie publikacji elektronicznych on-line, nie do pobierania z sieci komputerowych, Usługi publikowania katalogów, za wyjątkiem katalogów reklamowych, wydawnictw konferencyjnych,
broszur, folderów i plakatów, Usługi projektowania inne niż
do celów reklamowych, produkcja programów radiowych
i telewizyjnych, Usługi reporterskie, tłumaczenia.
(210)
(731)
(540)
(540)

526432
(220) 2021 03 22
BŁOŃSKI PAWEŁ STUDIO GRAFIKI I ILUSTRACJI, Wikno
(znak słowno-graficzny)
fikoTy

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 28 Artykuły myśliwskie i wędkarskie, Spławiki
wędkarskie, Wędkarskie ciężarki, Ciężarki do wędek, Przynęty wędkarskie, Przynęty wędkarskie [syntetyczne], Sztuczne
przynęty wędkarskie, 35 Reklama online poprzez komputerowe sieci komunikacyjne, Reklama za pośrednictwem
mediów elektronicznych, w szczególności Internetu, Usługi
sprzedaży detalicznej związane ze sprzedażą odzieży i dodatków odzieżowych, Dystrybucja materiałów reklamowych (ulotek, prospektów, broszur, próbek, w szczególności
do sprzedaży katalogowej dalekodystansowej) w kraju lub
poza nim, 42 Wzornictwo przemysłowe i projektowanie graficzne, Projektowanie systemów oprogramowania graficznego, Projektowanie ozdobnego opracowania graficznego,
Projektowanie graficzne materiałów promocyjnych, Projektowanie graficzne logo reklamowych, Projektowanie graficzne ilustracji, Projektowanie graficzne.
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526639
(220) 2021 03 23
CORTIVISION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CORTIVISION

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.13.25
(510), (511) 9 Spektrometry, Urządzenia i przyrządy: naukowe, optyczne, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowania życia i do celów dydaktycznych, Urządzenia i przyrządy do badań naukowych, Czytniki [sprzęt do przetwarzania danych], Elektroniczne urządzenia pomiarowe, Elektroniczne urządzenia kontrolno-sterujące, Fotometry, Interfejsy
komputerowe, komputery, Oprogramowanie rzeczywistości
wirtualnej, Okulary do rzeczywistości wirtualnej, Sprzęt z zakresu rzeczywistości wirtualnej, Zestawy na głowę do rzeczywistości wirtualnej, Kamery na podczerwień, Skanery
podczerwieni, Elektroniczne symulatory do treningu [sprzęt
komputerowy i sprzęt do nauczania na bazie oprogramowania], Urządzenia do monitorowania, Oprogramowanie
do monitorowania zdrowia, Oprogramowanie komputerowe do pobrania przeznaczone do zdalnego monitorowania
i analizy, Oprogramowanie do monitorowania, analizy, kontroli i prowadzenia operacji w świecie fizycznym.
527709
(220) 2021 04 16
E-ON MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) E-ON Media Włącz optymalizację

(210)
(731)

(531)

26.05.01, 26.05.04, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.13, 29.01.03,
29.01.08
(510), (511) 9 Baterie słoneczne, Solary - kolektory słoneczne do wytwarzania energii elektrycznej, Urządzenia i przyrządy do przewodzenia, przełączania, przekształcenia, gromadzenia, sterowania, regulacji i pomiaru zużycia energii
elektrycznej, 35 Pośrednictwo w zawieraniu umów kupna
i sprzedaży na rzecz osób trzecich, Agencje importowo-eksportowe, handel w tym handel detaliczny towarami: baterie słoneczne, solary - kolektory słoneczne do wytwarzania
energii elektrycznej, urządzenia i przyrządy do przewodzenia, przełączania, przekształcania, gromadzenia, sterowanie,
regulacji i pomiaru zużycia energii elektrycznej, dystrybucja
materiałów reklamowych [próbek, druków, prospektów, broszur], edytorskie usługi w dziedzinie reklamy, fotokopiowanie, prenumerata gazet [dla osób trzecich], handel, handlowe
informacje i porady udzielane konsumentom [punkty informacji konsumenckiej], handlowe wyceny, agencje informacji handlowej, kolportaż próbek, materiałów reklamowych,
prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży
detalicznej, obróbka tekstów, rozpowszechnienie ogłoszeń
reklamowych, powielanie dokumentów, reklama, reklama
billboardowa, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, rozpowszechnianie materiałów reklamowych [próbek,
druków, prospektów, broszur], rozpowszechnianie ogłoszeń
reklamowych, sprzedaż (promocja -) dla osób trzecich, uak-
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tualnianie materiałów reklamowych, wynajmowanie nośników reklamowych, wynajmowanie przestrzeni reklamowej,
wynajmowanie urządzeń i wyposażenia biurowego, zamówienia handlowe (zarządzanie w zakresie -), zaopatrzenie
osób trzecich (usługi -) [zakupy produktów i usług dla innych
przedsiębiorstw], Analizy kosztów, Księgowość i analizy księgowe, promocja sprzedaży, Zarządzanie i obsługa programów lojalnościowych dla klientów zakupujących energię
elektryczną i urządzenia do jej wytwarzania, Usługi w zakresie sprzedaży urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej, urządzeń i przyrządów do przewodzenia, przełączania,
przekształcania, gromadzenia, sterowania, regulacji i pomiaru zużycia energii elektrycznej, 36 pośrednictwo handlowe
w zakresie sprzedaży energii elektrycznej, Usługi w zakresie
pośrednictwa w sprzedaży energii elektrycznej, 37 Montaż
oraz serwis urządzeń do kompensacji mocy biernej, naprawa, remont uszkodzonych baterii kondensatorów, 39 Dystrybucja energii, dystrybucja prądu elektrycznego, dystrybucja
gazet, dostarczanie korespondencji, przesyłek, przewożenie
ładunków, przewóz samochodami ciężarowymi, Składowanie, składowanie towarów, dostarczanie towarów, usługi
kurierskie [listy lub towary], wynajmowanie magazynów,
Dystrybucja energii, Usługi dystrybucyjne, Usługi dystrybucji gazu, Dostarczanie gazu [dystrybucja], Prąd elektryczny
(Dystrybucja -), Dystrybucja energii elektrycznej, Dystrybucja prądu elektrycznego, Dystrybucja energii odnawialnej,
Dostarczanie energii cieplnej [dystrybucja], Dostawa i dystrybucja energii, Usługi dystrybucji prądu elektrycznego,
Dystrybucja [transport] towarów drogą lądową, Dystrybucja
[transport] towarów drogą morską, Dostawa i dystrybucja
energii elektrycznej, Dystrybucja i przesyłanie prądu elektrycznego, Dystrybucja [transport] towarów drogą powietrzną, Usługi dystrybucji ładunków na paletach, Dystrybucja
energii elektrycznej za pośrednictwem kabli, Dystrybucja
energii elektrycznej za pośrednictwem przewodów, Usługi doradcze w zakresie dystrybucji towarów, Dystrybucja
za pomocą rurociągów i kabli, Dystrybucja [transport]
produktów dla sprzedaży detalicznej, Udostępnianie informacji związanych z dystrybucją elektryczności, Dystrybucja energii elektrycznej do gospodarstw domowych,
Usługi komunalne w postaci dystrybucji gazu ziemnego,
Usługi komunalne w postaci dystrybucji energii elektrycznej, Dystrybucja energii do ogrzewania i chłodzenia budynków, Usługi doradztwa związane z dystrybucją energii elektrycznej, Dostawa, wysyłanie i dystrybucja gazet
i czasopism, Transport i dystrybucja gazu ziemnego i gazu
skroplonego, Usługi informacyjne i doradcze w związku
z dystrybucją energii, 42 Digitalizacja dokumentów [skanowanie], doradztwo w zakresie planowania zużycia energii, konwersja danych lub dokumentów na formę elektroniczną, audyt energetyczny, pomiary i analizy w zakresie
zużycia energii, projektowanie, Audyt energetyczny, Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie energii ze źródeł
odnawialnych, Projektowanie urządzeń energetycznych
i urządzeń pomiarowych do odczytu zużycia energii elektrycznej.
(210)
(731)
(540)
(540)

529048
(220) 2021 05 19
KAZIBUDZKI JAKUB DOMATIC, Wysoka
(znak słowno-graficzny)
GoWired
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(531) 07.01.08, 14.01.10, 26.04.04, 27.05.01
(510), (511) 9 Urządzenia zabezpieczające, ochronne i sygnalizacyjne, Urządzenia technologii informacyjnej i audiowizualne, multimedialne i fotograficzne, Urządzenia mierzące, wykrywające, monitorujące i kontrolujące, Aparatura,
urządzenia i kable do zastosowania w elektryce, 42 Projektowanie instalacji teletechnicznych, doradztwo w zakresie
projektowania instalacji teletechnicznych.
(210)
(731)
(540)
(540)

529295
(220) 2021 05 21
SKÓRSKA MILENA MILA, Kostrzyn nad Odrą
(znak słowno-graficzny)
mila sklep odzieżowy mm

(531) 02.09.01, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.03, 29.01.08
(510), (511) 18 Skóra i imitacje skóry, Torby i portfele ze skóry i imitacji skóry, Skóry zwierzęce, skóry surowe, Walizy
i torby podróżne, Parasolki i parasole przeciwsłoneczne,
Laski, Bicze, uprzęże i wyroby rymarskie, 24 Tekstylia,
Narzuty na łóżka, Obrusy, 25 Odzież, obuwie, nakrycia głowy, 26 Koronki, Hafty, wstążki i sploty, Guziki, haftki, szpilki
i igły, Sztuczne kwiaty.
(210) 532524
(220) 2021 08 06
(731) TVN SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) TWOIM PRAWEM JEST WIEDZIEĆ
(510), (511) 9 Programy telewizyjne, filmy, audycje radiowe,
nagrania dźwięku, obrazu i filmowe utrwalone w formie zapisanej taśmy filmowej, taśmy video, taśmy magnetycznej,
dysków optycznych, w formacie elektronicznym, w zapisie
cyfrowym, w wersji przystosowanej do odtwarzania w komputerach multimedialnych, w odtwarzaczach CD, DVD, Zapisane nośniki obrazu i dźwięku, Gry komputerowe, Interaktywne gry komputerowe, Gry elektroniczne, Urządzenia
do nagrywania, zapisywania, odtwarzania i reprodukcji
dźwięku, obrazu, informacji i zapisu filmowego w formie
analogowej i cyfrowej, Elektryczna i elektroniczna aparatura
służąca do odbioru przekazu satelitarnego, naziemnego, Kablowego i światłowodowego, Nadajniki sygnału naziemnego, kablowego i satelitarnego, Odbiorniki telewizyjne i radiowe, Odbiorniki telewizyjne i radiowe z wbudowanym dekoderem sygnału, Urządzenia do odkodowywania zakodowanego sygnału zawierające zestaw do odbioru telewizji, Zestawy aparaturowe zawierające dekoder i interaktywną przeglądarkę kanałów telewizji satelitarnej, Zestawy aparaturowe
zawierające dekoder i nagrywarkę do zapisywania programów telewizyjnych i dźwiękowych - rejestracja dźwięku
i obrazu na wbudowanym dysku twardym PVR umożliwiająca wybór zapisywanych programów (osobisty rejestrator
obrazu), Programy komputerowe, Programy komputerowe
umożliwiające użytkownikom telewizji oglądanie i zakup to-
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warów za pośrednictwem cyfrowych kanałów telewizyjnych, Programy do prowadzenia gier komputerowych, konkursów, przystosowane do użycia z odbiornikiem telewizyjnym jako ekranem komputerowym, Programy komputerowe
do obsługi interaktywnej telewizji, Urządzenia do zapisu audio i video w postaci skompresowanej, Anteny radiowe i telewizyjne, Urządzenia do zapisywania, zapamiętywania i odtwarzania obrazów, dźwięków i zapisu wideo w postaci Plików w formacie elektronicznym, Aparaty telefoniczne, Monitory, Komputery i urządzenia towarzyszące, Komputery przystosowane do odbioru sygnału telewizyjnego i radiowego
w systemie naziemnym, satelitarnym, cyfrowym, 16 Kalendarze, Książki, Gazety, Czasopisma, Wydawnictwa jednorazowe, Katalogi, Komiksy, Fotografie, Notesy, Pióra, Długopisy,
Ołówki, Torby, Koperty i woreczki do pakowania z papieru
lub z tworzyw sztucznych, 35 Usługi w zakresie reklamy: organizacja i prowadzenie kampanii reklamowych, Wynajem
i sprzedaż miejsca i czasu na cele reklamowe w środkach masowego przekazu, Usługi produkcji audycji i filmów reklamowych dla radia, telewizji, kina, Internetu, Usługi w zakresie
dystrybucji i doręczania prospektów i próbek reklamowych,
organizacji pokazów i wystaw handlowych/reklamowych,
Usługi badania opinii publicznej, badania rynku mediów i reklamy, Udzielanie informacji w sprawach działalności gospodarczej, Pozyskiwanie i przekazywanie informacji o działalności gospodarczej, Pomoc wprowadzeniu działalności gospodarczej, Sporządzanie ekspertyz dotyczących działalności
gospodarczej i handlowej, Usługi prowadzenia sklepu i hurtowni wielobranżowej, sklepu wysyłkowego oraz sklepu internetowego, usługi sprzedaży: programów telewizyjnych,
filmów, audycji radiowych, nagrań dźwięku, obrazu i filmowych utrwalonych w formie zapisanej taśmy filmowej, taśmy
video, taśmy magnetycznej, dysków optycznych, w formacie
cyfrowym, w wersji przystosowanej do odtwarzania w komputerach multimedialnych, w przenośnych odtwarzaczach
obrazu i dźwięku, zapisanych nośników obrazu i dźwięku,
gier komputerowych, interaktywnych gier komputerowych,
urządzeń do nagrywania, zapisywania, odtwarzania i reprodukcji dźwięku, obrazu, informacji i zapisu filmowego w formie analogowej i cyfrowej, elektrycznej i elektronicznej aparatury służącej do odbioru przekazu satelitarnego, naziemnego, kablowego i światłowodowego, nadajników sygnału
naziemnego, kablowego i satelitarnego, Odbiorników telewizyjnych i radiowych, odbiorników telewizyjnych i radiowych z wbudowanym dekoderem sygnału, Urządzeń do odkodowywania zakodowanego sygnału zawierających zestaw
do odbioru telewizji, zestawów aparaturowych zawierających dekoder i interaktywną przeglądarkę kanałów telewizji
satelitarnej, zestawów aparaturowych zawierających dekoder i nagrywarkę do zapisywania programów telewizyjnych
i dźwiękowych, odzieży, obuwia, wyrobów papierniczych,
kosmetyków, chemii gospodarczej, książek, czasopism, gazet, sprzętów gospodarstwa domowego, mebli, wyposażenia wnętrz, Usługi prowadzenia sprzedaży niżej wymienionych towarów z naniesionym logo jako elementem reklamowoozdobnym: apaszki jedwabne, baloniki, bandanki, banery,
bezrękawniki, bloczki kartek samoprzylepnych, bluzy, bombki, breloczki, chorągiewki, czapki, daszki, długopisy, etui skórzane na długopisy, etui skórzane na wizytówki, pamięci
pendrive, słuchawki, wskaźniki laserowe, budziki, myszy
komputerowe, podkładki pod myszy komputerowe, flagi, galanteria odzieżowa damska i męska, galanteria skórzana, galanteria papierowa, kalendarze, kalkulatory, kapelusze, karafki, konstrukcje dmuchane i balony, kosmetyczki, kosmetyki,
koszulki polo, krawaty, krzesełka, kubki, kurtki, latawce, maskotki, materiały biurowe i szkolne, pudełka, naklejki i nalepki,
notesy, obrusy, odtwarzacze płyt kompaktowych plików
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muzycznych, ołówki, opakowania na napoje, organizery,
otwieracze do butelek, pałeczki chińskie, papiery pakowe,
parasole, parasolki, parawany, parea jedwabne, piłki, piórniki,
plecaki, podkładki pod kubki, kieliszki i szklanki, podkładki
pod mysz, pokrowce na telefony, portfele, postery, radioodbiorniki, rękawiczki, ręczniki, sakwy rowerowe, sakwy podróżne, samochodowe osłony przeciwsłoneczne, siatki, skrobaczki do szyb, słodycze, standy, stroje dla personelu, szale,
szaliki, teczki skórzane, termosy, torby i torebki, torciki, trąbki,
t-shirty, wizytowniki, wody perfumowane i perfumy, worki
żeglarskie, wyroby ze szkła i porcelany, zabawki, zegary ścienne, zegarki, znaczki z logo, 38 Usługi telekomunikacyjne,
Usługi agencji informacyjnej: zbieranie i rozpowszechnianie
informacji, Usługi emisji sygnału radiowego i telewizyjnego,
Usługi rozpowszechniania programów telewizyjnych, reportaży, filmów dokumentalnych i fabularnych, widowisk rozrywkowych i sportowych oraz audycji z interaktywnym
udziałem widzów, Usługi: emisji telewizyjnej i radiowej, obsługi przekazu dźwięku i obrazu, obsługi przekazu cyfrowego, organizowania systemów transmisyjnych dźwięku, obrazu i sygnału cyfrowego, rozpowszechniania programów i informacji za pośrednictwem sieci informatycznych - Internetu, Usługi komunikacyjne za pośrednictwem przekazu satelitarnego, naziemnego, kablowego i światłowodowego, Usługi telekomunikacyjne spersonalizowane - zakres dostępu
do treści informacyjnych i usług indywidualnie określonych
dla każdego abonenta z możliwością wykorzystania przesyłania informacji od abonenta do operatora w celu wyboru:
usług, uczestniczenia w grach, konkursach, losowaniach
i dokonywania zakupów z jednoczesnym przekazywaniem
informacji od i do klienta, Usługi telekomunikacyjne przeznaczone do obsługi sprzedaży detalicznej towarów poprzez
bezpośrednią komunikację z klientem, Usługi przekazu telewizyjnego łącznie z umożliwianiem wyboru spośród wielu
programów i inteligentnej automatycznej selekcji programów które mają być nagrywane, Usługi emisji i transmisji telewizji interaktywnej, interaktywnej rozrywki i konkursów,
Usługi dostarczania informacji online z komputerowych baz
danych, Umożliwianie dostępu do stron www za pośrednictwem przekazu telewizyjnego poprzez interaktywny portal
telewizyjny, Udzielanie informacji i usługi konsultacyjne dotyczące wyżej wymienionych usług, Dostarczanie dostępu
do Internetu, wynajem miejsca na strony www, Usługi poczty elektronicznej, Organizacja i przekazywanie serwisów internetowych www, Dostarczanie dostępu do plików w formacie elektronicznym w Internecie, Dostarczanie dostępu
do zasobów muzycznych, filmowych i zbiorów obrazów
w Internecie, Wynajem urządzeń do odbioru, retransmisji
i nadawania sygnału telewizyjnego i radiowego, odbiorników radiowych i telewizyjnych, urządzeń do kodowania i dekodowania sygnału cyfrowego i analogowego, Zapewnienie
dostępu do sieci LAN - przesyłanie danych z i do sieci lokalnej
jak również umożliwianie dostępu do Internetu za pośrednictwem tej sieci, Umożliwianie dostępu do krajowych i międzynarodowych serwisów i portali internetowych, Usługi
udostępniania dostępu do krajowych i międzynarodowych
serwisów i portali internetowych, 41 Produkcja filmów, programów telewizyjnych i radiowych, opracowywanie filmów,
informacja o rozrywce, usługi rozrywki i nauczania: organizacja rozrywkowych widowisk telewizyjnych, audycji radiowych, produkcja reportaży, programów telewizyjnych, organizacji teleturniejów i konkursów, organizacja audycji z interaktywnym udziałem widzów, Dostarczanie rozrywki i usług
edukacyjnych za pośrednictwem radia, telewizji, Internetu,
Dostarczanie dostępu do tych usług edukacyjnych i rozrywkowych w systemie on-line i w systemie telewizji interaktywnej, Usługi wynajmowania sprzętu do nagrywania, odtwa-
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rzania dźwięku i obrazu, Dostarczanie informacji o rozrywce,
edukacji, programach radiowych i telewizyjnych, imprezach
sportowych, Usługi automatycznego zapisywania programów telewizyjnych zgodnie z preferencjami odbiorców i następnie odtwarzanie ich w czasie wybranym przez odbiorcę,
Usługi dostarczania muzyki, video, dźwięku i obrazu w postaci plików w formacie elektronicznym ze stron WWW przez
Internet, Usługi wynajmowania studia nagraniowego, filmowego, organizacji i produkcji nagrań filmowych, dźwiękowych, Usługi organizacji imprez artystycznych, estradowych,
sportowych, rekreacyjnych, Usługi wydawnicze: publikowanie książek i innych materiałów drukowanych, publikowanie
książek, magazynów, czasopism, gazet w formie elektronicznej, udostępnianie ich w sieci Internetowej, Usługi obsługi
technicznej i organizacyjnej produkcji telewizyjnej i filmowej, 42 Opracowywanie i wdrażanie programów komputerowych, Usługi projektowe, doradcze, konsultacyjne, informacyjne i rozwojowe dotyczące oprogramowania komputerowego, Opracowywanie ekspertyz, opinii i prowadzenie
badań w dziedzinie komunikacji społecznej, Prowadzenie
badań w dziedzinie usług medialnych - prace badawczowdrożeniowe dotyczące opracowywania i wdrażania nowych technologii w dziedzinie usług medialnych, Opracowywanie i przekazywanie prognoz pogody, Usługi kawiarenek internetowych (wynajem komputerów), Hosting i administracja serwerów internetowych, umożliwianie tymczasowego użytkowania oprogramowania operacyjnego online
nie do pobrania do sieci i serwerów komputerowych.
(210)
(731)
(540)
(540)

533872
(220) 2021 09 13
MIKROTECH SPÓŁKA AKCYJNA, Krosno
(znak słowno-graficzny)
FABOR

(531) 26.11.21, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 Mydła, olejki eteryczne do mydła, mydła dezodoryzujące, mydła migdałowe, mydła przeciwpotowe,
mydła przeciwpotowe do stóp, mydła toaletowe, mydła zapachowe, odświeżacze do ust w aerozolu, olejek lawendowy, olejek migdałowy, olejek różany, olejki do celów kosmetycznych, olejki do celów perfumeryjnych, olejki toaletowe,
ołówki kosmetyczne, preparaty kosmetyczne do opalania
się, pasty do butów, pasty do obuwia, lakiery do paznokci,
preparaty do pielęgnacji paznokci, produkty perfumeryjne,
perfumy, maseczki kosmetyczne, mleczko kosmetyczne, kosmetyki, preparaty kosmetyczne do odchudzania, kosmetyki
(wazelina), zestawy kosmetyków, kosmetyki upiększające,
kostki mydła toaletowego, kredki do oczu, kremy kosmetyczne, kremy wybielające do skóry, preparaty do makijażu,
puder do makijażu, mascara, maseczki kosmetyczne, maści
do celów kosmetycznych, esencje miętowe, mięta do wyrobów perfumeryjnych, mleczko migdałowe do celów kosmetycznych, środki do moczenia bielizny, preparaty do mycia,
płyny do pielęgnacji włosów, płyny po goleniu, pomadki
do ust, tusze do rzęs, środki do pielęgnacji ust nie do celów
leczniczych, 5 płyny do płukania ust do celów leczniczych,
mydła dezynfekujące, mydła lecznicze, Mineralne dodatki
do żywności, odżywcze dodatki do celów leczniczych, preparaty chemiczno-farmaceutyczne, żywność dietetyczna
do celów leczniczych, dietetyczna żywność przystosowana
do celów medycznych, dietetyczne substancje przystosowane do celów medycznych, dietetyczne napoje przystosowane do celów medycznych, artykuły żywnościowe na bazie
białka do celów medycznych, leki wzmacniające, 9 Okulary
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[optyka], okulary ochronne do uprawiania sportu, okulary
przeciwsłoneczne, etui na okulary, oprawki do okularów, słuchawki, 14 Biżuteria, biżuteria zegarkowa, kolczyki, naszyjniki
[biżuteria], szpilki ozdobne, ozdoby [biżuteria], 16 Książki, notesy podręczne, okładki na paszporty, okładki, obwoluty [papiernictwo], ołówki, ołówki węglikowe, opakowania [artykuły
papiernicze], opakowania do butelek z tektury lub papieru,
okładki do paszportów, piórniki, plakaty, przybory do pisania [materiały piśmienne], rysunki, torby na śmieci [z papieru
lub z tworzyw sztucznych], 18 Kuferki na kosmetyki [przenośne], kufry [bagaż], kufry podróżne, parasole, parasole
przeciwsłoneczne, parasolki, torby plażowe, plecaki, plecaki
szkolne, plecaki turystyczne, kosmetyczki podróżne [wyroby
skórzane], kufry podróżne, torby podróżne, portfele, portmonetki, torby szkolne, tornistry szkolne, torby alpinistyczne,
torby na kółkach, torby na narzędzia [skórzane], puste, torby na sprzęt do krykieta, torby na ubranie [podróżne], torby
na zakupy, torby ozdobne do wyrobów cukierniczych, torby
turystyczne, torebki, torebki damskie, 21 Butelki na napoje dla
podróżnych, butelki szklane [pojemniki], kubki nie z metali
szlachetnych, szczotki do obuwia, nieelektryczne urządzenia do czyszczenia obuwia, ściągacze do odzieży, rękawice
do ogrodnictwa, rozpylacze do perfum, koszyki piknikowe
[z naczyniami], kufle do piwa, przybory do pisania [zestawy],
szczoteczki do zębów, szczotki do butów, szklanki do napojów, termosy, 24 Bielizna domowa, dzianina, dżersej [materiał], tkaniny elastyczne, flanela [tkanina], bielizna kąpielowa,
pledy, pledy podróżne, poszewki na poduszki, poszewki,
pościel, 25 Bandany na szyję, biustonosze, bluzki koszulowe,
bielizna [cześć garderoby], bielizna damska, bielizna osobista, bielizna wchłaniająca pot, bryczesy, buty, buty sportowe,
buty piłkarskie [sportowe], buty sznurowane, chusty, czapki
[nakrycia głowy], czepki kąpielowe, odzież z dzianiny, dżerseje [ubrania], fartuchy [odzież], gabardyna [ubrania], garnitury,
getry, taśmy do getrów pod stopy, obuwie gimnastyczne,
gorsety, gorsety [bielizna], kalosze, kamasze, kamizelki, kapelusze, kaptury do ubrań, karczki koszul, kostiumy kąpielowe,
pantofle kąpielowe, płaszcze kąpielowe, sandały kąpielowe,
slipy kąpielowe, kąpielówki, kołnierzyki, przypinane kołnierzyki, kombinezony, kombinezony [odzież], kombinezony dla
narciarzy wodnych, kostiumy kąpielowe, kurtki wełniane lub
futrzane z kapturem, legginsy, majtki, majtki dziecinne, mufki,
mundury, mycki, piuski, koszule, przody koszul, koszule gimnastyczne, krawaty, nakrycia głowy, nakrycia głowy [odzież],
buty narciarskie, cholewki do obuwia, czubki do obuwia,
środki antypoślizgowe do obuwia, obuwie, odzież, odzież
gotowa, odzież na gimnastykę, odzież papierowa, odzież
wodoodporna, odzież z imitacji skóry, odzież ze skóry, ogrzewacze stóp nieelektryczne, okrycia wierzchnie [odzież],
domowe pantofle, paski [odzież], paski do butów, pasy
do przechowywania pieniędzy [odzież], peleryny, pelisy, pieluszki dla dzieci z materiałów tekstylnych, pasy na pieniądze
[odzież], pikowane żakiety [odzież], buty piłkarskie, piżamy,
obuwie plażowe, ubiory plażowe, płaszcze, płaszcze kąpielowe, podeszwy butów, podkoszulki, podwiązki, pończochy,
pończochy wchłaniające pot, bielizna wchłaniająca pot, półbuty, prochowce, rajstopy, rajtuzy, sandały, skarpetki, slipy,
spodnie, paski do spodni, spódnice, staniczki, staniki, stroje
kąpielowe, stroje na maskaradę, sukienki, swetry, szale, szaliki, szarfy [ubrania], szelki, śniegowce, t-shirty, ubrania, żakiety
[ubrania], żakiety pikowane [ubrania], 26 Ozdoby do włosów,
siatki na włosy, spinki do włosów, szpilki do włosów, szpilki
do układania włosów, 28 Przyrządy do ćwiczeń fizycznych,
liny do desek surfingowych, deskorolki, dyski sportowe, przyrządy do gimnastyki, przyrządy mechaniczne do gimnastyki,
kulki do gry, przyrządy stosowane w kulturystyce, łyżworolki, łyżwy, maski [zabawki], nakolanniki [artykuły sportowe],
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torby dla narciarzy, narty, krawędzie nart, pokrycie ślizgów
nart, wiązania do nart, wosk do nart, narty surfingowe, narty
wodne, ochraniacze [części strojów sportowych], ochraniacze [kołnierze], ochraniacze ciała, ochraniacze łokci [artykuły
sportowe], piłki do gier, małe piłki do gier, pluszowe misie,
pluszowe zabawki, płetwy do pływania, rękawice baseballowe, rękawice bokserskie, rękawice golfowe, rolki, wrotki, sanki
[artykuły sportowe], torby dla narciarzy, uprząż do wspinaczki, zabawki, 32 Napoje izotoniczne.
535373
(220) 2021 10 18
KOWALCZYK BEATA PK FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA BEATA KOWALCZYK, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PK Taśmy
(210)
(731)

(531) 25.01.01, 26.01.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 6 Taśmy do związywania metalowe, 16 Taśma
klejąca [materiały piśmienne], Taśmy [introligatorstwo], Taśmy elastyczne do użytku biurowego, Taśmy papierowe,
Taśmy przylepne do celów papierniczych lub do użytku
domowego, Dozowniki taśmy przylepnej [artykuły biurowe],
17 Taśmy izolacyjne, Taśmy uszczelniające do drzwi i okien,
22 Taśmy do związywania niemetalowe, Taśmy do żaluzji.
535477
(220) 2021 10 20
ZAKENS PIOTR EON AGENCJA
PROMOCYJNO - UBEZPIECZENIOWA, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Rialto KINO ART HOUSE JEŻYCE

(210)
(731)

(531) 26.11.02, 26.11.08, 26.11.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 Aparaty do projekcji przezroczy, film kinematograficzny, filmy rysunkowe animowane, filmowe
urządzenia edytujące, ekrany projekcyjne, ekrany wideo,
projektory, projektory wideo, projektory kinematograficzne, urządzenia systemów dźwiękowych stosowanych
w salach kinowych, symulatory ruchu, Publikacje elektroniczne, do pobrania, audiowizualne urządzenia dydaktyczne [do nauczania], epidiaskopy [rzutniki], urządzenia
do cięcia filmów, urządzenia do czyszczenia płyt fonograficznych, 16 Druki akcydensowe, kalendarze, foldery papierowe, prospekty, afisze, plakaty, publikacje drukowane,
materiały piśmienne, materiały drukowane, 35 Impresariat
w działalności artystycznej, obróbka tekstów, usługi reklamy w zakresie kultury i rozrywki, Usługi w zakresie pośrednictwa handlowego polegające na kompleksowej ofercie:
płyt kompaktowych, taśm muzycznych, kaset wideo, płyt
fonograficznych, wydawnictw muzycznych, czasopism
i książek, Książek muzycznych, albumów, fotografii, plakatów oraz afiszy, nut, Doradztwo fachowe w zakresie produkcji filmów reklamowych, reklamy kinowej, 41 Dostarczanie filmów, nie do pobrania, przy pomocy usług typu
transmisja wideo na żądanie, Dystrybucja filmów, Informacja o edukacji, Informacja o imprezach rozrywkowych,
Komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji
elektronicznej, Montaż taśm wideo, Nagrywanie na taśmach wideo, Organizowanie i prowadzenie koncertów,
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festiwali, imprez artystycznych i estradowych, Organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], Organizowanie widowisk [impresariat], Organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, Produkcja filmów, innych niż reklamowe, Publikowanie książek, Publikowanie
on-line elektronicznych książek i czasopism, Publikowanie
tekstów, innych niż teksty reklamowe, Redagowanie tekstów (innych niż teksty reklamowe), Sporządzanie napisów
[np. do filmów], Studia filmowe, Udostępnianie filmów
online nie do pobrania, Udostępnianie publikacji elektronicznych [nie do pobrania], Usługi agencji dystrybucji
biletów [rozrywka], Usługi edycji wideo na potrzeby realizacji wydarzeń, Usługi pokazów filmowych, Usługi w zakresie oświaty [nauczanie], Wynajem urządzeń kinematograficznych, Wypożyczanie filmów kinowych, Wypożyczanie nagrań dźwiękowych, Wypożyczanie kamer wideo,
Wypożyczanie sprzętu audio, Wypożyczanie taśm wideo,
obsługa i użytkowanie sal kinowych, organizacja imprez
filmowych i okołofilmowych, prowadzenie przeglądów,
festiwali i maratonów filmowych, organizacja wystaw i imprez kulturalnych, rezerwacja miejsc na spektakle i pokazy,
usługi rozrywkowe świadczone za pośrednictwem kina,
opracowywanie wersji dźwiękowej kopii filmowych, organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej, nagrań, Usługi
w zakresie wypożyczania: aparatów do projekcji przeźroczy, filmowych urządzeń edytujących, ekranów projekcyjnych, ekranów wideo, projektorów, projektorów wideo,
projektorów kinematograficznych, urządzeń systemów
dźwiękowych stosowanych w salach kinowych, publikacji
elektronicznych, do pobrania, audiowizualnych urządzeń
dydaktycznych [do nauczania], epidiaskopów [rzutników],
urządzeń do cięcia filmów, urządzeń do czyszczenia płyt
fonograficznych, usługi w zakresie: filmów kinematograficznych, filmów rysunkowych animowanych.
(210)
(731)
(540)
(540)

535975
(220) 2021 11 02
MAJKA ANDRZEJ FLOAT, Brzesko
(znak słowno-graficzny)
FLOAT
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do użytku w budownictwie, Szkło izolacyjne, Szkło izolacyjne [budownictwo], Szkło izolacyjne do budownictwa,
Szkło izolacyjne do celów budowlanych, Szkło odbijające
ciepło do budownictwa, Szkło okienne, Szkło okienne dla
budownictwa, Szkło okienne do użytku w budownictwie,
Szkło płaskie [okienne] dla budownictwa, Szkło płaskie
[okienne] do budynków, Szkło płaskie zbrojone do użytku
w budownictwie, Szkło termoizolacyjne do użytku w budownictwie, 20 Lustra (srebrzone szkło), Szkło do użytku
w oprawianiu dzieł sztuki, Szkło srebrzone [lustra], Lustra
łazienkowe, Lustra ścienne, Lustra z elektrycznym oświetleniem, Lustra z nadrukiem, Ozdobne lustra, Szafki z lustrami, 21 Szkło lustrzane, Szkło mleczne, Szkło płaskie
typu float [półprzetworzone], Szkło płaskie wygładzane,
37 Usługi szklarskie, Usługi szklarskie, wstawianie, konserwacja i naprawy szyb, okien i rolet.
536694
(220) 2021 11 21
PYRKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) Fifne Klunkry
(510), (511) 16 Kalendarze, Afisze, plakaty, Oprawione plakaty, Naklejki, Nalepki, Karty pocztowe, Fotografie, Torby
papierowe, Torby na prezenty, Pudełka kartonowe lub papierowe, Artykuły biurowe, Materiały piśmienne, Notesy,
18 Walizy, torby podróżne, torby, portfele i inne artykuły
służące do przenoszenia, Płócienne torby na zakupy, Podróżne torby na ubranie, Tekstylne torby na zakupy, Torby,
Torby płócienne, Torby podróżne, Torebki-worki, Worki, sakiewki, Worki podróżne, Worki ze sznurkiem, Torby
na pas i na biodra [nerki], 21 Kubki, Kubki podróżne, Kubki
termiczne, Kubki z uchem, nie z metali szlachetnych, Butelki izolowane, termosy, Termosy, Wyroby ceramiczne dla
gospodarstwa domowego, Podkładki na stół, nie z papieru ani materiałów tekstylnych, Podkładki pod szklanki,
nie z papieru i nie z tkanin, Kufle, Szklane filiżanki, szklanki, kieliszki, Szklanki do piwa, Otwieracze do butelek,
25 Nakrycia głowy, Odzież, Obuwie.
(210)
(731)

(210) 538307
(220) 2021 12 30
(731) ZALESKI MACIEJ, Warszawa
(540) (znak graficzny)
(540)

(531) 26.05.04, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 19 Czyste szkło do celów budowlanych, Izolacyjne (szkło -) [budownictwo], Kolorowe szkło okienne,
Laminowane szkło budowlane z folią ciekłokrystaliczną,
Modyfikowane szkło okienne [do budownictwa], Okienne
(Szkło -) dla budownictwa, Okienne szkło, z wyjątkiem stosowanego w pojazdach, Okna witrażowe (Szkło -), Płaskie
szkło do budynków, Podwójnie szklone elementy (Niemetalowe -), Szkło barwione do użytku w budownictwie,
Szkło bezpieczne do budownictwa, Szkło bezpieczne
do użytku w budownictwie, Szkło budowlane, Szkło budowlane laminowane zawierające cienkie przewodniki
elektryczne, Podwójnie szklone hermetycznie uszczelnione elementy (Niemetalowe -), Szkło bezodpryskowe, Szkło
budowlane (Niemetalowe -), Szkło dekoracyjne [do użytku w budownictwie], Szkło do celów budowlanych, Szkło
emaliowane, do celów budowlanych, Szkło hartowane

(531) 04.03.20, 24.17.25, 29.01.12
(510), (511) 45 Usługi świadczone przez prawników na rzecz
osób fizycznych, grup osób fizycznych, organizacji i przedsiębiorstw, Dochodzenia i nadzór związane z bezpieczeństwem osób i podmiotów gospodarczych.
(210) 538358
(220) 2021 12 31
(731) COOLING.PL ZDZIECH SPÓŁKA JAWNA, Sokołów
(540) (znak graficzny)
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(540)

Nr ZT30/2022

ganizacja i prowadzenie prezentacji produktów, Prezentacje
towarów i usług, Kampanie marketingowe, Organizowanie
i prowadzenie targów w celach handlowych lub reklamowych, Prezentowanie produktów w mediach dla celów
sprzedaży detalicznej, Rozpowszechnianie materiałów reklamowych i promocyjnych, Reklama i marketing, Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne.
538573
(220) 2022 01 11
GM KRAFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Miss Lovely
(210)
(731)

(531) 05.05.20
(510), (511) 9 Słuchawki, Słuchawki do gier, Nauszniki do słuchawek, Zestawy słuchawkowe do użytku z komputerami,
Mikrofony, Statywy mikrofonowe, Kable mikrofonowe, Wysięgniki do mikrofonów, Klawiatury komputerowe, Klawisze
klawiatury komputerowej, Myszy komputerowe, Wymienne
nóżki myszy, Podkładki pod mysz, Wsporniki na nadgarstki dla użytkowników myszy komputerowych, Podłokietniki
do użytku z komputerami, Wsporniki montażowe przystosowane do monitorów komputerowych, Wsporniki montażowe przystosowane do komputerów, Stojaki na komputery
specjalnie zaprojektowane do przechowywania komputera,
drukarki i komputerowych urządzeń peryferyjnych, Uchwyty
komputerowe, Podkładki chłodzące do notebooków, Stojaki
przystosowane do tabletów, Obudowy komputerowe, Radiatory do użytku w komputerach, Wentylatory wewnętrzne
do komputerów, Zasilacze do komputerów, Pasty termoprzewodzące do stosowania w komputerowych układach chłodzenia, Wysokowydajny sprzęt komputerowy z wyspecjalizowanymi funkcjami zwiększającymi możliwości grania w gry,
Ramy monitorów komputerowych, Regulatory oświetlenia,
Głośniki, Komputery i sprzęt komputerowy, Wzmacniacze
audio, Elektroakustyczne korektory częstotliwości, Zestawy
na biurko lub zestawy samochodowe z wmontowanym głośnikiem, umożliwiające używanie telefonów komórkowych
bez użycia rąk, Zasilacze sieciowe [transformatory], Zestawy
na głowę do rzeczywistości wirtualnej, Urządzenia optyczne,
wzmacniacze i korektory, Zasilacze sieciowe, Audiowizualne
zestawy słuchawkowe do grania w gry wideo, Części i akcesoria do urządzeń audio, mikrofony do urządzeń łączności,
Słuchawki do gier z wirtualną rzeczywistością, Radiatory, Korektory graficzne [urządzenia audio], Kable do komputerów,
Głośniki audio, Wentylatory do procesorów głównych [CPU],
Wzmacniacze dźwięku, Urządzenia mikrokomputerowe, Słuchawki bezprzewodowe, Wzmacniacze, Uchwyty do głośników, Uchwyty do kamer montowanych do kasków, Uchwyty na deskę rozdzielczą na telefony komórkowe, Uchwyty
na deskę rozdzielczą do urządzeń nawigacyjnych, Uchwyty
do korzystania z telefonów komórkowych bez użycia rąk,
Podstawki pod telewizory, Ramy montażowe do sprzętu
komputerowego, Stojaki na sprzęt komputerowy, 20 Biurka,
Biurka komputerowe, Krzesła, Krzesła biurowe, Biurka do celów biurowych, Stoliki komputerowe, Meble szkolne, Podnóżki, Fotele z regulowanym oparciem i podparciem dla nóg
[meble], Meble do siedzenia, Biurka i stoły, Zagłówki [meble],
Podłokietniki, Krzesła na kółkach, Stoły biurowe, Rozkładane
fotele, Meble biurowe, Krzesła obrotowe, Fotele, Stoły, Podgłówki, wałki, Meble, Krzesła, fotele z ruchomym oparciem,
Meble komputerowe, Rozkładane fotele [do siedzenia i spania], Przenośne podkładki pod plecy do użycia z krzesłami,
Poduszki-podkładki na krzesła, Maty pod krzesła [ochraniacze pod krzesło], Stojaki do komputerów, Stojaki ramowe,
Stojaki, półki, Stojaki na lady, Stojaki wielofunkcyjne [meble],
Wielopozycyjne stojaki [meble], Stojaki na głośniki [meble],
35 Informacja marketingowa, Organizowanie imprez w celach handlowych i reklamowych, Promocja sprzedaży, Or-

(531) 27.05.01, 27.05.13
(510), (511) 5 Suplementy diety.
539467
(220) 2022 02 04
STARKOWICZ MAŁGORZATA, Warszawa;
MISZCZAK MAŁGORZATA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Pet Paw HEALTHY DOG
(210)
(731)

(531) 03.06.03, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 Suplementy witaminowe i mineralne dla zwierząt domowych.
(551) wspólne prawo ochronne
(210)
(731)
(540)
(540)

540871
(220) 2022 03 11
KLIMEK MICHAŁ, Wieszczy Dół
(znak słowno-graficzny)
Čk Český král Světlé Výčepni Pivo original

Nr ZT30/2022

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

(531)

02.01.01, 05.11.15, 24.09.02, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.14,
06.07.25
(510), (511) 32 Piwo, Produkty piwowarskie, Wody mineralne, Wody źródlane, Napoje owocowe, Napoje warzywne,
Soki, Napoje bezalkoholowe, Bezalkoholowe napoje gazowane.
(210)
(731)
(540)
(540)

541136
(220) 2022 03 18
ZAKŁAD NARODOWY IM. OSSOLIŃSKICH, Wrocław
(znak słowno-graficzny)
BIBLIOTEKA NARODOWA ZAKŁAD NARODOWY IM.
OSSOLIŃSKICH

(531) 26.04.02, 26.04.16, 27.05.01, 25.01.09, 29.01.13
(510), (511) 9 Książki elektroniczne do pobrania, książki
audio, 16 Drukowane książki, ochronne okładki na książki,
35 Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne dotyczące książek elektronicznych do pobrania, książek audio i książek drukowanych (usługi w zakresie wystaw i prezentacji produktów, w zakresie targów i wystaw handlowych, usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych,
dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych
i promocyjnych), usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej
książek elektronicznych do pobrania, książek audio i książek
drukowanych.
(210)
(731)
(540)
(540)

541201
(220) 2022 03 25
BAGIŃSKI ADRIAN ADRIANO, Zielona Góra
(znak słowno-graficzny)
Pizzeria Roma

(540) OPOLSKA WINNICA RODZINNA
CWIELONG-OLSZEWSKI

(531)

07.11.25, 07.05.09, 07.01.03, 07.01.24, 05.07.10, 26.11.01,
26.11.12, 26.13.01, 27.05.01
(510), (511) 33 Wino z polskich winnic, napoje alkoholowe
w szczególności wino, Napoje alkoholowe wspomagające
trawienie [likiery i alkohole wysokoprocentowe], napoje alkoholowe zawierające owoce, wina musujące, 35 Usługi w zakresie gromadzenia napojów alkoholowych w celu umożliwienia klientom wygodnego zapoznania się z ofertą i dokonania zakupu w sklepach detalicznych i hurtowniach, barach, restauracjach, kawiarniach, Usługi w zakresie sprzedaży
napojów alkoholowych, 44 Usługi związane z rolnictwem,
ogrodnictwem, Porady z zakresu zakładania jak i prowadzenia winnic, Doradztwo w zakresie uprawy winorośli, Usługi
w zakresie uprawy winorośli.
(210)
(731)
(540)
(540)

541728
(220) 2022 04 06
CWIELONG MARCIN J&MC, Balcarzowice
(znak słowno-graficzny)
OPOLSKA WINNICA

(531)

05.07.10, 07.01.03, 07.01.24, 07.05.09, 07.11.25, 26.11.01,
26.11.12, 26.13.01, 27.05.01
(510), (511) 33 Wino z polskich winnic, napoje alkoholowe
w szczególności wino, Napoje alkoholowe wspomagające trawienie [likiery i alkohole wysokoprocentowe], napoje
alkoholowe zawierające owoce, wina musujące, 35 Usługi w zakresie gromadzenia napojów alkoholowych w celu
umożliwienia klientom wygodnego zapoznania się z ofertą
i dokonania zakupu w sklepach detalicznych i hurtowniach,
barach, restauracjach, kawiarniach, Usługi w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych, 44 Usługi związane z rolnictwem, ogrodnictwem, Porady z zakresu zakładania jak i prowadzenia winnic, Doradztwo w zakresie uprawy winorośli,
Usługi w zakresie uprawy winorośli.
541729
(220) 2022 04 06
PIETRZYKOWSKI MARIUSZ, SURMACZ MATEUSZ SP
GROUP SPÓŁKA CYWILNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BROWAR FERAJNA

(210)
(731)

(531)

01.17.03, 03.01.08, 05.03.17, 05.03.13, 26.04.03, 26.04.07,
26.04.15, 26.04.16, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 30 Pizza.

(210) 541726
(220) 2022 04 06
(731) CWIELONG MARCIN J&MC, Balcarzowice
(540) (znak słowno-graficzny)
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(531) 05.11.15, 25.03.03, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 32 Piwo, piwo pszeniczne, piwo rzemieślnicze,
piwo bezalkoholowe, piwo bezglutenowe, piwo słodowe,
piwo jasne pełne, piwo typu saison, piwo jasne typu ale,
piwa smakowe, napoje na bazie piwa, piwa o malej zawartości alkoholu, piwo chmielowe.
(210)
(731)
(540)
(540)

541732
(220) 2022 04 06
CWIELONG MARCIN J&MC, Balcarzowice
(znak słowno-graficzny)
DŻEM ZE ŚWINI

(540) STERLING

(531) 26.04.02, 26.04.16, 26.07.20, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 7 Maszyny - elektronarzędzia domowego użytku takie jak: wiertarki udarowe, szlifierki kątowe, piły tarczowe, narzędzia spalinowe (piły łańcuchowe, kos), wkrętarki akumulatorowe, pompy do wody, frezarki do drewna,
8 Narzędzia i przyrządy ręczne obsługiwane ręcznie.
(210)
(731)
(540)
(540)

(531) 27.05.01, 29.01.14, 03.04.18, 03.04.24
(510), (511) 29 Smalec, wieprzowina, tłuszcze jadalne, przetwory mięsne, przetwory wędliniarskie, słonina.
(210)
(731)
(540)
(540)

541735
(220) 2022 04 06
CWIELONG MARCIN J&MC, Balcarzowice
(znak słowno-graficzny)
J&M C WINNICA RODZINNA CWIELONG-OLSZEWSKI

(531) 27.05.01, 25.01.15, 05.13.25, 05.03.04, 05.07.10
(510), (511) 33 Wino z polskich winnic, napoje alkoholowe
w szczególności wino, Napoje alkoholowe wspomagające
trawienie [likiery i alkohole wysokoprocentowe], napoje alkoholowe zawierające owoce, wina musujące, 35 Usługi w zakresie gromadzenia napojów alkoholowych w celu umożliwienia klientom wygodnego zapoznania się z ofertą i dokonania zakupu w sklepach detalicznych i hurtowniach, barach, restauracjach, kawiarniach, Usługi w zakresie sprzedaży
napojów alkoholowych, 44 Usługi związane z rolnictwem,
ogrodnictwem, Porady z zakresu zakładania jak i prowadzenia winnic, Doradztwo w zakresie uprawy winorośli, Usługi
w zakresie uprawy winorośli.
(210) 541836
(220) 2022 04 08
(731) SKOWRONEK DANIEL, Czarna
(540) (znak słowno-graficzny)

Nr ZT30/2022

542043
(220) 2022 04 14
KLIMCZAK ŁUKASZ MOVISOND, Ząbki
(znak słowno-graficzny)
Pol Ub

(531) 27.05.01, 26.04.01, 26.04.09
(510), (511) 18 Torebki damskie, Torebki, Torebki do noszenia przy pasku, Torebki do przewieszania przez ramię,
Małe damskie torebki bez rączki, Małe torebki kopertówki,
Skórzane torebki, Stylowe torebki, Szkockie torebki futrzane lub skórzane [sporran], Torebki do ręki, Torebki-kuferki
[boston bag], Torebki męskie, Torebki na biodra [nerki],
Torebki-paski, Torebki-paski na biodra, Torebki, portmonetki i portfele, Torebki-worki, Torebki wykonane ze skóry,
Torebki wykonane z imitacji skóry, 25 Odzież codzienna,
Odzież, Odzież męska, Odzież damska, Kurtki [odzież],
Kurtki jako odzież sportowa, Buty damskie, Buty sportowe, Buty sznurowane, Buty turystyczne [do chodzenia
na wycieczki], Buty za kostkę, Buty wsuwane, Eleganckie
buty wyjściowe, Buty zimowe, Buty treningowe [obuwie
sportowe], Buty tenisowe [obuwie sportowe], Buty na rzepy, Buty do wody, Buty do biegania, Buty do kostki, Czapki
baseballowe, Czapki bejsbolówki, Czapki bez daszków,
Czapki dziane, Czapki futrzane, Czapki i czapeczki sportowe, Czapki jako nakrycia głowy, Czapki [nakrycia głowy],
Czapki wełniane, Czapki z daszkiem, Czapki z pomponem,
Ciepłe rękawiczki do urządzeń z ekranem dotykowym,
Rękawiczki, Rękawiczki bez palców, Rękawiczki dziane,
Rękawiczki dla rowerzystów, Rękawiczki [odzież], Skarpety
do kostek, Skarpety do spania, Skarpety sportowe, Skarpety wewnętrzne do obuwia [stopki], Skarpety termoaktywne, Skarpety do sportów wodnych, Koszulki bez rękawów, Funkcjonalne koszulki termoaktywne, Koszulki bez
rękawów do biegania, Koszulki polo, Koszulki z nadrukami,
Koszulki z krótkim rękawem, Bluzy dresowe, Bluzy polarowe, Bluzy sportowe, Bluzy sportowe z kapturem, Bluzy
z kapturem, Kurtki bluzy, Krótkie spodnie, Funkcjonalne
spodnie termoaktywne, Męskie i damskie kurtki, płaszcze,
spodnie i kamizelki, Spodnie, Swetry [odzież].
(210) 542134
(220) 2022 04 19
(731) PYDYNOWSKA-SKRYNNYK EWELINA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Jabanos
(510), (511) 29 Przekąski na bazie owoców.

Nr ZT30/2022
(210)
(731)
(540)
(540)
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542224
(220) 2022 04 21
PAWLICKI PIOTR RICHO POLSKA, Gdańsk
(znak słowno-graficzny)
R RICHO POLSKA

(531)

29.01.12, 26.11.02, 26.11.09, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10,
27.05.11, 27.05.21
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej, hurtowej oraz
prowadzonej za pośrednictwem światowych sieci informatycznych w zakresie: maszyn i urządzeń tnących, wiercących,
ścierających, ostrzących i do obróbki powierzchni, maszyn
i urządzeń do obróbki i przetwórstwa, obrabiarek do obróbki metalu, centrów obróbkowych, pionowych centrów
obróbczych CNC, tokarek [do obróbki metalu], automatycznych pras do obróbki metali, wytaczarek, frezarek, frezarek
[do obróbki metalu], szlifierek, przecinarek [obrabiarek],
przeciągaczy [obrabiarek], frezów, gwintowników, rozwiertarek, manipulatorów przemysłowych [maszyny], manipulatorów [ramiona] robotycznych do celów przemysłowych,
łączników do obrabiarek, elementów napinających będące
częściami maszyn, elementów do obrabiarek, elementów
podporowych śrub z nakrętką kulkową, magazyno-podajników prętów, laserów CNC wykorzystywanych do cięcia metalu, 40 Obróbka materiałowa w zakresie metali, mianowicie
za pomocą obróbki CNC, Produkcja na zamówienie (obróbka
CNC) towarów z metalu na rzecz innych osób, Zakontraktowane usługi cięcia, Informacje dotyczące obróbki materiałowej, techniki obróbki spawaniem i techniki laserowej, Obróbka [obróbka mechaniczna] metalu, Obróbka metali, Obróbka
skrawaniem części dla osób trzecich [usługi warsztatu mechanicznego], Frezowanie metali, Toczenie krótkich wałków
metalowych, Toczenie długich wałów metalowych, Gwintowanie, Wiercenie w metalach, Toczenie rowków, Frezowanie
otworów w metalach, Frezowanie form, rowków, wielowypustów, korpusów, łopat w elementach metalowych, Wytaczanie bloków, gniazd, korpusów w metalach, 42 Doradztwo techniczne dotyczące wykorzystania frezarek, narzędzi
do obróbki skrawaniem, obrabiarek do obróbki metalu,
świdrów, frezarek, tokarek, narzynek do gwintów, Analiza,
rozwój i badanie oraz planowanie konstrukcji w dziedzinie
techniki i narzędzi do obróbki skrawaniem, Opracowywanie
projektów technicznych, Badania w zakresie maszyn produkcyjnych, Badania związane ze skomputeryzowaną automatyzacją procesów przemysłowych, Opracowywanie procesów
przemysłowych, Projektowanie wspomagane komputerowo
dla procesów produkcyjnych, Usługi w zakresie monitorowania procesów przemysłowych.
(210) 542225
(220) 2022 04 21
(731) PAWLICKI PIOTR RICHO POLSKA, Gdańsk
(540) (znak słowny)
(540) RICHO POLSKA
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej, hurtowej oraz
prowadzonej za pośrednictwem światowych sieci informatycznych w zakresie: maszyn i urządzeń tnących, wiercących,
ścierających, ostrzących i do obróbki powierzchni, maszyn
i urządzeń do obróbki i przetwórstwa, obrabiarek do obróbki metalu, centrów obróbkowych, pionowych centrów
obróbczych CNC, tokarek [do obróbki metalu], automatycznych pras do obróbki metali, wytaczarek, frezarek, frezarek
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[do obróbki metalu], szlifierek, przecinarek [obrabiarek],
przeciągaczy [obrabiarek], frezów, gwintowników, rozwiertarek, manipulatorów przemysłowych [maszyny], manipulatorów [ramiona] robotycznych do celów przemysłowych,
łączników do obrabiarek, elementów napinających będące
częściami maszyn, elementów do obrabiarek, elementów
podporowych śrub z nakrętką kulkową, magazyno-podajników prętów, laserów CNC wykorzystywanych do cięcia metalu, 40 Obróbka materiałowa w zakresie metali, mianowicie
za pomocą obróbki CNC, Produkcja na zamówienie (obróbka
CNC) towarów z metalu na rzecz innych osób, Zakontraktowane usługi cięcia, Informacje dotyczące obróbki materiałowej, techniki obróbki spawaniem i techniki laserowej, Obróbka [obróbka mechaniczna] metalu, Obróbka metali, Obróbka
skrawaniem części dla osób trzecich [usługi warsztatu mechanicznego], Frezowanie metali, Toczenie krótkich wałków
metalowych, Toczenie długich wałów metalowych, Gwintowanie, Wiercenie w metalach, Toczenie rowków, Frezowanie
otworów w metalach, Frezowanie form, rowków, wielowypustów, korpusów, łopat w elementach metalowych, Wytaczanie bloków, gniazd, korpusów w metalach, 42 Doradztwo techniczne dotyczące wykorzystania frezarek, narzędzi
do obróbki skrawaniem, obrabiarek do obróbki metalu,
świdrów, frezarek, tokarek, narzynek do gwintów, Analiza,
rozwój i badanie oraz planowanie konstrukcji w dziedzinie
techniki i narzędzi do obróbki skrawaniem, Opracowywanie
projektów technicznych, Badania w zakresie maszyn produkcyjnych, Badania związane ze skomputeryzowaną automatyzacją procesów przemysłowych, Opracowywanie procesów
przemysłowych, Projektowanie wspomagane komputerowo
dla procesów produkcyjnych, Usługi w zakresie monitorowania procesów przemysłowych.
(210) 542515
(220) 2022 04 27
(731) PRYMAS ADRIAN CIOSS, Wieruszów
(540) (znak słowny)
(540) AQUAGO
(510), (511) 1 Oczyszczacze wody, Składniki chemiczne
do uzdatniania wody, sole (preparaty chemiczne), sorbenty
katalityczne i regenerowalne adsorbenty do oczyszczania
cieczy, gazów, gazu ziemnego, olejów technicznych i produktów ropopochodnych, 5 Detergenty o właściwościach
dezynfekujących.
542586
(220) 2022 04 29
COFFEE REPUBLIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SIE PRZELEWA

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 30 Kawa, Kawa aromatyzowana, Kawa liofilizowana, Kawa mielona, Kawa w formie parzonej, Kawa w formie mielonej, Kawa w postaci całych ziaren, Gotowa kawa
i napoje na bazie kawy, Kawa [palona, w proszku, granulowana lub w napojach], Kawa niepalona, Kawa słodowa, Esencje
kawowe, Palone ziarna kawy, Mielone ziarna kawy, Napoje
sporządzane z kawy, Napoje na bazie kawy, Ziarna kawy,
Ziarna kawy powlekane cukrem, Napoje składające się głównie z kawy, Mieszanina esencji i ekstraktów z kawy, Ciastka,
Kanapki, Chleb, Bułki, Płatki zbożowe, Płatki [Owsiane -], Muesli, Zawijane kanapki typu wrap (pieczywo), 40 Mielenie
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kawy, Palenie i przetwarzanie kawy, 43 Usługi zaopatrzenia
w żywność i napoje, Kawiarnie, Usługi kawiarni, Usługi barów
kawowych, Usługi restauracji sprzedających posiłki na wynos, Restauracje samoobsługowe, Serwowanie żywności
i napojów dla gości w restauracjach, Oferowanie żywności
i napojów w restauracjach i barach, Zapewnianie żywności i napojów w restauracjach, Restauracje oferujące dania
na wynos, Usługi barów i restauracji, Usługi kateringowe.
542587
(220) 2022 04 29
COFFEE REPUBLIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SIE PRZELEWA TROPIK
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 30 Kawa, Kawa aromatyzowana, Kawa liofilizowana, Kawa mielona, Kawa w formie parzonej, Kawa w formie mielonej, Kawa w postaci całych ziaren, Gotowa kawa
i napoje na bazie kawy, Kawa [palona, w proszku, granulowana lub w napojach], Kawa niepalona, Kawa słodowa, Esencje
kawowe, Palone ziarna kawy, Mielone ziarna kawy, Napoje
sporządzane z kawy, Napoje na bazie kawy, Ziarna kawy,
Ziarna kawy powlekane cukrem, Napoje składające się głównie z kawy, Mieszanina esencji i ekstraktów z kawy, Ciastka,
Kanapki, Chleb, Bułki, Płatki zbożowe, Płatki [Owsiane -], Muesli, Zawijane kanapki typu wrap (pieczywo), 40 Mielenie
kawy, Palenie i przetwarzanie kawy, 43 Usługi zaopatrzenia
w żywność i napoje, Kawiarnie, Usługi kawiarni, Usługi barów
kawowych, Usługi restauracji sprzedających posiłki na wynos, Restauracje samoobsługowe, Serwowanie żywności
i napojów dla gości w restauracjach, Oferowanie żywności
i napojów w restauracjach i barach, Zapewnianie żywności i napojów w restauracjach, Restauracje oferujące dania
na wynos, Usługi barów i restauracji, Usługi kateringowe.
542588
(220) 2022 04 29
COFFEE REPUBLIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SIE PRZELEWA KWIAT

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 30 Kawa, Kawa aromatyzowana, Kawa liofilizowana, Kawa mielona, Kawa w formie parzonej, Kawa w formie mielonej, Kawa w postaci całych ziaren, Gotowa kawa
i napoje na bazie kawy, Kawa [palona, w proszku, granulowana lub w napojach], Kawa niepalona, Kawa słodowa, Esencje
kawowe, Palone ziarna kawy, Mielone ziarna kawy, Napoje
sporządzane z kawy, Napoje na bazie kawy, Ziarna kawy,
Ziarna kawy powlekane cukrem, Napoje składające się głównie z kawy, Mieszanina esencji i ekstraktów z kawy, Ciastka,
Kanapki, Chleb, Bułki, Płatki zbożowe, Płatki [Owsiane -], Muesli, Zawijane kanapki typu wrap (pieczywo), 40 Mielenie
kawy, Palenie i przetwarzanie kawy, 43 Usługi zaopatrzenia
w żywność i napoje, Kawiarnie, Usługi kawiarni, Usługi barów
kawowych, Usługi restauracji sprzedających posiłki na wynos, Restauracje samoobsługowe, Serwowanie żywności
i napojów dla gości w restauracjach, Oferowanie żywności
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i napojów w restauracjach i barach, Zapewnianie żywności i napojów w restauracjach, Restauracje oferujące dania
na wynos, Usługi barów i restauracji, Usługi kateringowe.
542589
(220) 2022 04 29
COFFEE REPUBLIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SIE PRZELEWA KLASYK

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 30 Kawa, Kawa aromatyzowana, Kawa liofilizowana, Kawa mielona, Kawa w formie parzonej, Kawa w formie mielonej, Kawa w postaci całych ziaren, Gotowa kawa
i napoje na bazie kawy, Kawa [palona, w proszku, granulowana lub w napojach], Kawa niepalona, Kawa słodowa, Esencje
kawowe, Palone ziarna kawy, Mielone ziarna kawy, Napoje
sporządzane z kawy, Napoje na bazie kawy, Ziarna kawy,
Ziarna kawy powlekane cukrem, Napoje składające się głównie z kawy, Mieszanina esencji i ekstraktów z kawy, Ciastka,
Kanapki, Chleb, Bułki, Płatki zbożowe, Płatki [Owsiane -],
Muesli, Zawijane kanapki typu wrap (pieczywo), 40 Mielenie
kawy, Palenie i przetwarzanie kawy, 43 Usługi zaopatrzenia
w żywność i napoje, Kawiarnie, Usługi kawiarni, Usługi barów
kawowych, Usługi restauracji sprzedających posiłki na wynos, Restauracje samoobsługowe, Serwowanie żywności
i napojów dla gości w restauracjach, Oferowanie żywności
i napojów w restauracjach i barach, Zapewnianie żywności i napojów w restauracjach, Restauracje oferujące dania
na wynos, Usługi barów i restauracji, Usługi kateringowe.
542590
(220) 2022 04 29
COFFEE REPUBLIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SIE PRZELEWA OWOC
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 30 Kawa, Kawa aromatyzowana, Kawa liofilizowana, Kawa mielona, Kawa w formie parzonej, Kawa w formie mielonej, Kawa w postaci całych ziaren, Gotowa kawa
i napoje na bazie kawy, Kawa [palona, w proszku, granulowana lub w napojach], Kawa niepalona, Kawa słodowa, Esencje
kawowe, Palone ziarna kawy, Mielone ziarna kawy, Napoje
sporządzane z kawy, Napoje na bazie kawy, Ziarna kawy,
Ziarna kawy powlekane cukrem, Napoje składające się głównie z kawy, Mieszanina esencji i ekstraktów z kawy, Ciastka,
Kanapki, Chleb, Bułki, Płatki zbożowe, Płatki [Owsiane -],
Muesli, Zawijane kanapki typu wrap (pieczywo), 40 Mielenie
kawy, Palenie i przetwarzanie kawy, 43 Usługi zaopatrzenia
w żywność i napoje, Kawiarnie, Usługi kawiarni, Usługi barów
kawowych, Usługi restauracji sprzedających posiłki na wynos, Restauracje samoobsługowe, Serwowanie żywności
i napojów dla gości w restauracjach, Oferowanie żywności
i napojów w restauracjach i barach, Zapewnianie żywności i napojów w restauracjach, Restauracje oferujące dania
na wynos, Usługi barów i restauracji, Usługi kateringowe.
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542595
(220) 2022 04 29
PAYFOX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białystok
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PAYFOX

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.13.25
(510), (511) 9 Elektroniczna platforma do gromadzenia faktur, 36 Usługi doradcze i konsultingowe w zakresie finansów,
Analizy finansowe, Indywidualne planowanie finansowe,
Faktoring, Faktoring dyskontowy, Faktoring eksportowy, Faktoring długów, Usługi w zakresie faktoringu faktur, Usługi
w zakresie dyskonta faktur, Windykacja, Skomputeryzowana
windykacja wymagalnych należności, Elektroniczne usługi
windykacji należności, Windykacja należności i odzyskiwanie
długów, Windykacja należności i odzysk długu, Usługi w zakresie windykacji długu i faktoringu wierzytelności, Finansowanie projektów, Zapewnianie finansowania, Finansowanie pożyczek, Usługi finansowania, Gromadzenie funduszy
i sponsorowanie finansowe, Pomoc finansowa, Inwestycje
finansowe, Organizowanie transakcji finansowych, Zarządzanie wierzytelnościami i ryzykiem finansowym, Usługi
finansowo-inwestycyjne, Informacja finansowa, zapewnienie finansowania dla firm, Zapewnienie finansowania dla
przedsiębiorstw, Usługi finansowe dla spółek, Usługi finansowe, pieniężne i bankowe, Ściąganie należności i faktoring,
42 Platforma jako usługa [Paas], Usługi doradztwa informatycznego, Usługi programowania i wdrażania oprogramowania komputerowego, Hosting, oprogramowanie jako usługa
oraz wypożyczanie oprogramowania komputerowego.
542608
(220) 2022 04 30
GIFTS LIMITED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pełczyce
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Giftylandia
(210)
(731)

(531) 01.01.01, 01.01.03, 27.05.01, 26.04.02, 26.04.05, 09.01.10
(510), (511) 9 Etui na okulary, łańcuszki do binokli i okularów,
sznurki do okularów, magnesy dekoracyjne, okulary, okulary
przeciwsłoneczne, oprawki do okularów, paski do telefonów
komórkowych, etui na smartfony, pokrowce na smartfony,
laptopy i do tabletów, uchwyty dostosowane do telefonów
komórkowych i smartfonów, 16 Albumy do wklejania, artykuły biurowe [z wyjątkiem mebli], etui na identyfikatory [artykuły
biurowe], gumki do ścierania, kalendarze, karki z życzeniami,
karty pocztowe, korektory w taśmie, książeczki do kolorowania,
materiały do pisania i rysowania, materiały piśmienne, nalepki,
naklejki, notatniki, obrazy i zdjęcia, okładki na paszporty, ołówki,
osłony z papieru na doniczki, pióra i długopisy, pióra kulkowe,
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podkładki do pisania z klipsem, podkładki na biurko, pojemniki
na ołówki, przyrządy do pisania i rysowania, serwetki stołowe
papierosowe, tablice magnetyczne, teczki z notatnikiem i przyborami do pisania, torby do noszenia z papieru lub tworzywa
sztucznego, ramki do zdjęć, przybory szkolne i biurowe, 18 Etui
na karty, portfele, etui na klucze, kosmetyczki, moleskin [imitacja
skóry], parasole, pojemniki na wizytówki, przywieszki do bagażu, torby na zakupy wielokrotnego użytku, torby plażowe, torby
szkolne, torebki, 21 Butelki na napoje dla podróżnych, cukiernice, czajniczki do herbaty, deski do krojenia, doniczki na kwiaty,
dyfuzory do olejków zapachowych, dzbanki do kawy, dziadki
do orzechów, kubki, szklanki, filiżanki, art. kuchenne/stołowe,
miski dla zwierząt, przybory kosmetyczne, szczotki, 28 Ozdoby
choinkowe, party, gry i zabawki.
542921
(220) 2022 05 11
ABEL IT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielsko-Biała
(540) (znak słowny)
(540) smartbb
(510), (511) 41 Usługi w zakresie edukacji dzieci i młodzieży
związanych z przedmiotami ścisłymi, techniką i technologią,
Usługi w zakresie edukacji, zwłaszcza w zakresie inicjowania,
wspierania i pomocy w przedsięwzięciach edukacyjnych,
Usługi w zakresie zapewniania kursów szkoleniowych, związanych z przedmiotami ścisłymi, rozwijaniem kreatywnego
myślenia w zakresie techniki, technologii oraz rozwijanie zainteresowań dzieci i młodzieży, Prowadzenie pozaszkolnych
form kształcenia, doradztwo zawodowe i coaching [doradztwo szkoleniowe i edukacyjne].
(210)
(731)

542952
(220) 2022 05 11
OGNISKO TOWARZYSTWA KRZEWIENIA KULTURY
FIZYCZNEJ SOKÓŁ, Głogów Małopolski
(540) (znak graficzny)
(540)

(210)
(731)

(531) 29.01.14, 02.01.02, 03.01.08, 03.01.16, 05.01.08, 06.19.05
(510), (511) 41 Organizowanie i prowadzenie szkolnych
zawodów sportowych, Organizowanie imprez i zawodów
sportowych, Organizowanie imprez sportowych, zawodów
i turniejów sportowych, Organizowanie, przygotowywanie
i prowadzenie zawodów sportowych, Organizowanie zajęć
sportowych i zawodów sportowych, Organizowanie zawodów sportowych i imprez sportowych, Informacja o rekreacji,
Kultura fizyczna, Organizowanie i prowadzenie konferencji,
Organizowanie i prowadzenie seminariów, Organizowanie
i prowadzenie sympozjów, Przygotowywanie, organizowanie
i prowadzenie warsztatów [szkolenia], Udostępnianie obiektów i sprzętu sportowego, Usługi trenera osobistego [trening
sprawności fizycznej], Usługi trenerskie w zakresie sportu.
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(210) 542986
(220) 2022 05 13
(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, 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.
543042
(220) 2022 05 16
BUH DISTILLERY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin
(540) (znak słowny)
(540) B U H
(510), (511) 32 Piwo rzemieślnicze z suszem konopnym, Bezalkoholowe piwo rzemieślnicze z suszem konopnym.
(210)
(731)

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

543044
(220) 2022 05 13
ROŻEK TOMASZ, Gierałtowice
(znak słowno-graficzny)
Nauka to lubię

(531) 26.01.01, 26.01.06, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 Utrwalone na nośnikach informacje i dane,
Muzyka, filmy i inne rodzaje elektronicznych publikacji tekstowych i obrazowych utrwalone na nośnikach, Oprogramowanie, Oprogramowanie gier, Oprogramowanie użytkowe,
Oprogramowanie do mediów i publikowania, Oprogramowanie systemowe i do wspierania systemu oraz oprogramowanie sprzętowe, 16 Materiały drukowane i artykuły papiernicze oraz wyposażenie edukacyjne, Dzieła sztuki oraz
figurki z papieru i kartonu, modele architektoniczne, Materiały i środki dla artystów i do dekoracji, Materiały drukowane
i artykuły papiernicze oraz wyposażenie edukacyjne, Artykuły do pisania i stemplowania, Drukowane książki, czasopisma, gazety i inne media papierowe, 25 Odzież, 28 Sprzęt
do uprawiania sportu i ćwiczeń fizycznych, Dekoracje świąteczne, akcesoria dekoracyjne na przyjęcia i sztuczne choinki, Gry, zabawki i akcesoria do zabawy, Sprzęt do gier wideo,
gry na automatach i maszyny rozrywkowe, Gry planszowe
i urządzenia do hazardu, 35 Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, Dystrybucja materiałów reklamowych,
marketingowych i promocyjnych, 38 Usługi telekomunikacyjne, Łączność poprzez sieci komputerowe i dostęp do Internetu, Zapewnianie dostępu do treści, stron internetowych
i portali, 41 Usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe,
Usługi edukacyjne i instruktażowe, Produkcja nagrań audio
i video oraz produkcja multimedialna i usługi fotograficzne,
Usługi sportowe i w zakresie fitnessu, Usługi wynajmu związane ze sprzętem i obiektami dla edukacji, rozgrywki, sportu
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i kultury, Usługi biblioteczne i wynajem mediów, Wynajem
sprzętu i urządzeń audiowizualnych i fotograficznych, Usługi
w zakresie gier wideo, 42 Usługi w zakresie technologii informacyjnych, Rozwój, programowanie i wdrażanie oprogramowania komputerowego, Hosting, oprogramowanie jako
usługa oraz wypożyczanie oprogramowania komputerowego, Usługi naukowe i technologiczne, Usługi projektowania.
543056
(220) 2022 05 13
BAŁDYGA JÓZEF ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA
MIĘSNEGO JBB IMPORT-EKSPORT, Łyse
(540) (znak słowny)
(540) JBB BAŁDYGA KIEŁBASIAK
(510), (511) 5 Dietetyczna żywność do celów leczniczych,
Dodatki odżywcze do celów leczniczych, Tłuszcze zwierzęce
do celów leczniczych lub farmaceutycznych, Pokarm dla niemowląt, 29 Bekon, Chrupki na bazie mięsa, Drób, Dziczyzna,
Ekstrakty mięsne, Flaki, Galarety mięsne, Kaszanka, Kiełbaski
w cieście, Kiełbasy, Konserwy mięsne, Krokiety spożywcze,
Krwawa kiszka, Mięso, Mięso konserwowane, Mięso solone, Pasty zawierające tłuszcz do kanapek, Produkty gotowe
na bazie mięsa, Raki nieżywe, Smalec, Szynka, Tłuszcze jadalne, Wątroba, Wędliny, Produkty gotowe na bazie wędlin,
Wieprzowina, Wyroby gotowe na bazie drobiu, Zwierzęcy
szpik kostny jadalny, 35 Badania opinii publicznej, Badanie
rynku, Doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności
gospodarczej, Ekspertyzy w działalności gospodarczej, Sondaże, Organizowanie wystaw lub targów w celach handlowych lub reklamowych, Pokazy towarów, Promocja sprzedaży stosowana dla osób trzecich, Zaopatrzenie osób trzecich
stosowane jako zakupy i sprzedaż produktów dla innych
przedsiębiorstw, Usługi umożliwiające odbiorcom dogodny
wybór i zakup towarów w hurtowni, sklepach, przez Internet
z: dietetyczną żywnością do celów leczniczych, dodatkami
odżywczymi do celów leczniczych lub farmaceutycznych,
pokarmem dla niemowląt, towarami branży mięsnej: bekon,
chrupki na bazie mięsa, drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne,
flaki, galarety mięsne, kaszanka, kiełbaski w cieście, kiełbasy,
konserwy mięsne, krokiety spożywcze, krwawa kiszka, mięso, mięso konserwowane, mięso solone, pasty zawierające
tłuszcz do kanapek, produkty gotowe na bazie mięsa, produkty gotowe na bazie wędlin, przetwory z mięsa włączając
wyroby z drobiu i królików, konserwy mięsne, podroby mięsne i z krwi, produkty mięsopodobne, produkty z branż: spożywczej, odzieżowej, obuwniczej, raki nieżywe, smalec, sosy
mięsne, szynka, tłuszcze jadalne, wątroba, wędliny, wieprzowina, wyroby gotowe na bazie drobiu, zwierzęcy szpik kostny
jadalny.
(210)
(731)

543076
(220) 2022 05 16
PW DISCOVER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Swarzędz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Lulkove
(210)
(731)

Nr ZT30/2022
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(531) 21.01.16, 02.09.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 24 Tkaniny, 25 Odzież, 28 Gry, zabawki i akcesoria do zabawy, 41 Usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe.
543079
(220) 2022 05 16
JAKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kokanin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MUSZKIET PIWO JASNE

(210)
(731)

(531) 01.01.02, 03.05.19, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 32 Piwo, napoje na bazie piwa.
543101
(220) 2022 05 16
SYMPHAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Sympar
(510), (511) 5 Produkty lecznicze, Produkty farmaceutyczne.

(210)
(731)

543121
(220) 2022 05 17
HOOP POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kutno
(540) (znak słowny)
(540) HOOPTYMIZM
(510), (511) 32 Napoje bezalkoholowe, Wody mineralne
i gazowane, Wody mineralne z dodatkami smakowymi,
Wody mineralne z owocowymi dodatkami smakowymi,
Wody mineralne z dodatkiem witamin, Napoje bezalkoholowe wzbogacone witaminami i solami mineralnymi, Napoje energetyczne, Napoje owocowe i soki owocowe, Syropy
owocowe [napoje bezalkoholowe], Syropy i inne preparaty
bezalkoholowe do sporządzania napojów, Bezalkoholowe
ekstrakty z owoców używane do sporządzania napojów,
Esencje do produkcji napojów, Koncentraty do sporządzania napojów owocowych, Koncentraty do sporządzania
napojów bezalkoholowych, Słodkie napoje bezalkoholowe
na bazie soków owocowych, Syropy do wyrobu napojów,
Wyciągi do sporządzania napojów, Koncentraty soków
owocowych, Mrożone napoje owocowe, Napoje na bazie
wody zawierające ekstrakty z herbaty.
(210)
(731)

543131
(220) 2022 05 17
CZERNIKOWSKA JOANNA, NIETUBYĆ BOGDAN
DOM DORADCZO-INWESTYCYJNY AM AUREA
MEDIOCRITAS SPÓŁKA CYWILNA, Nadarzyn
(540) (znak słowny)
(540) DiORS
(510), (511) 5 Leki dla ludzi, leki pomocnicze [wspierające]
do celów medycznych.
(210)
(731)
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543133
(220) 2022 05 17
CZERNIKOWSKA JOANNA, NIETUBYĆ BOGDAN
DOM DORADCZO-INWESTYCYJNY AM AUREA
MEDIOCRITAS SPÓŁKA CYWILNA, Nadarzyn
(540) (znak słowny)
(540) AICORE
(510), (511) 3 Kosmetyki, 5 Leki, produkty farmaceutyczne
i weterynaryjne, suplementy diety dla ludzi i zwierząt.
(210)
(731)

(210) 543215
(220) 2022 05 20
(731) JARZĄBKOWSKI JAROSŁAW PAPITO, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Pasha Gaming Camp
(510), (511) 35 Usługi promocyjne związane z imprezami
w zakresie sportów elektronicznych, Usługi marketingowe
związane z imprezami w zakresie sportów elektronicznych,
Usługi reklamowe związane z imprezami e-sportowymi,
38 Transmisja strumieniowa imprez w zakresie sportów elektronicznych, 41 Usługi w zakresie e-sportu, Organizowanie
obozów sportowych, Organizacja aktywności sportowych
na obozach letnich, Organizacja aktywności kulturalnych
na obozach letnich, Organizacja aktywności edukacyjnych
na obozach letnich, Obozy rekreacyjne, Obozy sportowe,
Organizacja atrakcji na obozach letnich, Usługi rezerwacji
biletów na atrakcje i wydarzenia edukacyjne, rozrywkowe
i sportowe, Nauczanie, trening i instruktaż sportowy, Organizacja imprez i konkursów sportowych, Organizacja i przeprowadzanie wydarzeń sportowych, Organizacja turniejów
sportowych, Prowadzenie zajęć poprawiających kondycję
fizyczną, Zajęcia w zakresie ćwiczeń fizycznych, Zajęcia sportowe i rekreacyjne, Edukacja, rozrywka i sport, Organizowanie
i przeprowadzanie turniejów e-sportowych, Organizowanie
imprez w zakresie sportów elektronicznych, Organizowanie
zajęć w zakresie sportów elektronicznych, Organizowanie
zawodów e-sportowych, Prowadzenie imprez w zakresie
sportów elektronicznych na żywo, Rozrywka o charakterze
turniejów e-sportowych, Trenowanie w zakresie sportów
elektronicznych, Usługi wynajmu związane ze sprzętem
i obiektami dla edukacji, rozrywki, sportu i kultury.
543275
(220) 2022 05 23
CHOMICZ-WLAZŁY JOANNA FIZJOSENSORYCZNIE,
Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SOO sprzedam oddam oferuję

(210)
(731)

(531) 29.01.14, 26.01.05, 26.01.06, 26.11.03, 26.11.05, 27.05.05
(510), (511) 9 Oprogramowanie komputerowe do pobrania
przeznaczone do działań reklamowych i promocyjnych oraz
do porównywania cen, spersonalizowanych treści i komunikacji elektronicznej, analizy danych, w tym porównywania
cen, analizy i informacji dotyczących zachowania użytkowników, handlu elektronicznego i publikowania ogłoszeń, Oprogramowanie mobilne do pobrania przeznaczone do działań
reklamowych i promocyjnych oraz do porównywania cen,
spersonalizowanych treści i komunikacji elektronicznej, analizy danych, w tym porównywania cen, analizy i informacji
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dotyczących zachowania użytkowników, handlu elektronicznego i publikowania ogłoszeń, Publikacje elektroniczne,
35 Usługi zarządzania działalnością gospodarczą dotyczące
handlu elektronicznego, Ogłoszenia drobne, Zapewnianie
platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, Dostarczanie informacji na temat zatrudnienia
za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej, Promowanie towarów i usług osób trzecich, Agencje reklamowe,
Wynajmowanie przestrzeni reklamowej, Usługi reklamowe
i marketingowe, Usługi reklamowe i marketingowe online,
Zarządzanie działalnością gospodarczą, Administrowanie
działalnością gospodarczą, Badania dotyczące działalności
gospodarczej, Usługi doradcze i informacyjne w zakresie
organizowania działalności gospodarczej i zarządzania nią,
Udostępnianie informacji z zakresu działalności gospodarczej, również za pośrednictwem Internetu, sieci kablowych
lub innych form przekazu danych, Usługi doradcze i konsultingowe w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą,
Usługi w zakresie księgowości i rachunkowości, Usługi dotyczące badania i informacji w dziedzinie działalności gospodarczej, Skomputeryzowane usługi przetwarzania informacji
z zakresu działalności gospodarczej, Skomputeryzowane
usługi w zakresie informacji dotyczących działalności gospodarczej, Badania i pozyskiwanie informacji o działalności
gospodarczej, Udostępnianie informacji na temat działalności gospodarczej, Analiza informacji w zakresie działalności
gospodarczej, Dostarczanie informacji dotyczących działalności gospodarczej, Zarządzanie relacjami z klientami, Strategiczna analiza biznesowa, Analiza danych i statystyk dotyczących badań rynkowych, Analiza danych statystycznych
z badań rynku, Analiza danych biznesowych, Doradztwo
w zakresie analizy zachowań zakupowych konsumentów,
Badania rynkowe, Wystawianie rachunków, Reklama i marketing, Organizowanie subskrypcji w zakresie publikacji online dla osób trzecich, Organizowanie i prowadzenie targów
i wystaw w celach handlowych, Przetwarzanie danych, Rozpowszechnianie materiałów reklamowych i promocyjnych,
Dostarczanie skomputeryzowanych informacji w zakresie
zarządzania działalnością gospodarczą, Zbieranie i analizy
informacji i danych związanych z zarządzaniem działalnością
gospodarczą.
(210)
(731)
(540)
(540)

Nr ZT30/2022

ne i informacyjne w zakresie artykułów spożywczych, kawy
wszelkiego rodzaju, herbaty wszelkiego rodzaju, kakao, czekolady i ich substytutów, wyrobów czekoladowych, bakalii,
słodyczy, wyrobów cukierniczych, ciastek, napojów, soków,
owoców kandyzowanych, owoców suszonych, owoców liofilizowanych, lodów, syropów spożywczych, syropów owocowych, sorbetów, musów, miodów, przypraw smakowych,
ziół, aromatów do żywności, opakowań artykułów spożywczych, pojemników do przechowywania artykułów spożywczych, młynków do kawy, czajniczków do herbaty, zestawów
do zaparzania kawy i herbaty, filtrów do zaparzania kawy
i herbaty, kubków, filiżanek.
543390
(220) 2022 05 25
UNIWERSYTET PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNY
W SIEDLCACH, Siedlce
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny
w Siedlcach
(210)
(731)

(531) 26.03.23, 24.01.03, 27.05.01, 29.01.04, 29.01.11
(510), (511) 35 Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, rozpowszechniania materiałów reklamowych, 41 Usługi edukacyjne, porady w zakresie edukacji
i kształcenia, organizowania kongresów, konferencji, sympozjów, seminariów i zjazdów naukowych, publikowanie książek, 42 Opracowywanie projektów technicznych, projektowanie systemów komputerowych.
543396
(220) 2022 05 25
OLEOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) jonolit

(210)
(731)

543374
(220) 2022 05 24
ZAWADZKI ŁUKASZ ARKOM, Słupno
(znak słowno-graficzny)
Arkom KAWY I HERBATY ŚWIATA
(531) 27.05.01, 26.01.01
(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, 32 Napoje bezalkoholowe, Napoje izotoniczne, Napoje
energetyzujące, Napoje owocowe, Wody mineralne, Wody
gazowane.

(531) 05.03.15, 05.07.01, 05.07.27, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 30 Kawa wszelkiego rodzaju, herbata wszelkiego rodzaju, kakao, czekolada i substytuty tych produktów,
napoje kawowe, kakaowe, czekoladowe, nielecznicze napoje herbaciane z owocowymi dodatkami smakowymi lub
bez dodatków, zioła do celów spożywczych, zioła suszone
do celów kulinarnych, słodycze nielecznicze, miody, owoce
suszone, 35 Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej, także
za pomocą globalnych sieci komputerowych i telekomunikacyjnych oraz usługi reklamowe, marketingowe, promocyj-

543413
(220) 2022 05 26
CREDIPASS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) credipass
(210)
(731)

Nr ZT30/2022
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(531) 26.05.01, 26.05.10, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 Usługi doradztwa w zakresie prowadzenia
działalności gospodarczej finansowej, Usługi dotyczące zarządzania działalnością gospodarczą finansową, Usługi doradztwa w zakresie organizowania i zarządzania działalnością
gospodarczą finansową, Usługi doradztwa specjalistycznego w sprawach działalności gospodarczej finansowej, Usługi
agencji public relations, Usługi w zakresie kreowania wizerunku towaru, usługi, firmy, Usługi marketingowe, Usługi pozyskiwanie i udostępnianie informacji o działalności gospodarczej finansowej, Usługi doradztwa w zakresie zarządzania
personalnego, Doradztwo podatkowe, Usługi księgowości
i rachunkowości, Ekspertyzy w działalności gospodarczej,
Promocja sprzedaży, Reklama, Reklama za pośrednictwem
sieci komputerowych, Publikowanie tekstów reklamowych,
Reklama radiowa i telewizyjna, Organizowanie targów i wystaw celach handlowych i reklamowych, Rozpowszechnianie
ogłoszeń i materiałów reklamowych, Badania rynku, Badanie
opinii publicznej, Usługi w zakresie marketingu i prezentacji,
Pokazy towarów i prezentowanie usług w celach handlowych i reklamowych, Rozpowszechnianie materiałów reklamowych, Wynajmowanie miejsc na umieszczanie ogłoszeń
lub reklam, Uaktualnianie materiałów reklamowych, Zarządzanie zbiorami informatycznymi, Pozyskiwanie oraz systematyzowanie danych dla komputerowych baz danych, Sortowanie danych w bazach danych, Komputerowe zarządzanie plikami, Powielanie dokumentów, Wycena działalności
gospodarczej, Audyt, Pozyskiwanie informacji o działalności
gospodarczej, Prognozy ekonomiczne, Weryfikacja rachunków, 36 Działalność finansowa, Usługi w zakresie operacji
finansowych, Doradztwo finansowe, Usługi pośrednictwa
w sprawach finansowych oraz ubezpieczeniowych, Usługi
doradztwa w sprawach finansowych oraz ubezpieczeniowych, Usługi inwestycyjne ze środków własnych i powierzonych, Pozyskiwanie środków finansowych, Pośrednictwo
kredytowe, Pośrednictwo inwestycyjne, Agencje nieruchomości, Usługi agencji pośrednictwa w handlu i wynajmu nieruchomości, Usługi obsługi wynajmu nieruchomości, Wynajmowanie i dzierżawa majątku nieruchomego, Administrowanie i zarządzanie nieruchomościami, Sporządzanie umów
najmu, Usługi w zakresie wyceny nieruchomości, Wynajmowanie powierzchni biurowych, Sprzedaż hurtowa i detaliczna papierów wartościowych, akcji, papierów dłużnych, walut
i kryptowalut, Sprzedaż za pośrednictwem Internetu papierów wartościowych akcji, papierów dłużnych, walut i kryptowalut, Pośrednictwo i doradztwo przy udzielaniu kredytów
inwestycyjnych, konsumpcyjnych i hipotecznych, usług leasingowych, sprzedaży na raty, Obsługa transakcji finansowych dotyczących kredytów inwestycyjnych, konsumpcyjnych i hipotecznych, usług leasingowych, sprzedaży na raty,
Zarządzanie finansami, Zarządzanie majątkiem ruchomym
i nieruchomym, Prowadzenie rachunków finansowych, Prowadzenie rozliczeń pieniężnych, Pośrednictwo w transakcjach finansowych inwestycyjnych, konsumpcyjnych i hipotecznych, Usługi w zakresie ubezpieczeń, Prowadzenie analiz
finansowych, Ekspertyzy dla celów finansowych, Informacja
finansowa, Ekspertyzy i wyceny dla celów podatkowych,
Usługi powiernicze, Sporządzanie i publikowanie raportów
i ocen ekonomiczno - finansowych przedsiębiorstw, Opracowanie i publikowanie raportów w sprawach zobowiązań finansowych osób fizycznych i przedsiębiorstw wobec
banków i instytucji finansowych, Inwestycje kapitałowe,
Deponowanie walorów, Przyjmowanie wkładów oszczędnościowych i lokat terminowych, Maklerstwo giełdowe, Pośrednictwo giełdowe, Agencje finansowe, Agencje ściągania
wierzytelności, Usługi monetarne, Kantory wymiany walut,
41 Usługi dotyczące organizowania szkoleń o tematyce fi-
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nansowo - ekonomicznej i prawniczej, Edukacja, Kształcenie
praktyczne, Informacja o edukacji, Doskonalenie zawodowe,
Publikowanie tekstów i książek ekonomicznych i prawniczych, Publikacje elektroniczne on-line książek i periodyków
o tematyce ekonomicznej i prawniczej, Obsługa oraz udostępnianie publikacji elektronicznych on-line, Komputerowe
przygotowanie materiałów do publikacji, Organizowanie
i obsługa konferencji, kongresów, seminariów, sympozjów,
zjazdów.
(210)
(731)
(540)
(540)

543453
(220) 2022 05 26
E. GRYCAN, M. GRYCAN SPÓŁKA JAWNA, Majdan
(znak słowno-graficzny)
GRYCAN LODY OD POKOLEŃ Sorbet z Truskawek
Łyżeczka w środku JAKOŚĆ GWARANTUJĘ OSOBIŚCIE
Z.GRYCAN ZGrycan

(531) 05.07.08, 27.05.01, 29.01.15, 19.03.01
(510), (511) 30 Sorbety, lody, desery lodowe, desery z sorbetów.
(210)
(731)
(540)
(540)

543454
(220) 2022 05 26
E. GRYCAN, M. GRYCAN SPÓŁKA JAWNA, Majdan
(znak słowno-graficzny)
GRYCAN LODY OD POKOLEŃ SŁONY KARMEL
Z SOLĄ MORSKĄ W GĘSTYM KARMELU JAKOŚĆ
GWARANTUJĘ OSOBIŚCIE Z.GRYCAN ZGrycan BEZ
GLUTENU

(531) 08.01.18, 29.01.15, 05.07.02, 27.05.01, 19.03.03
(510), (511) 30 Lody, desery lodowe.
(210) 543455
(220) 2022 05 26
(731) E. GRYCAN, M. GRYCAN SPÓŁKA JAWNA, Majdan
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) GRYCAN LODY OD POKOLEŃ SŁONY KARMEL
Z SOLA MORSKĄ W GĘSTYM KARMELU JAKOŚĆ
GWARANTUJĘ OSOBIŚCIE Z.GRYCAN ZGrycan BEZ
GLUTENU

(531) 27.05.01, 29.01.15, 19.03.01, 05.07.02, 08.01.18
(510), (511) 30 Lody, desery lodowe.
543466
(220) 2022 05 26
TLP PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Aptego
(510), (511) 3 Kosmetyki, Mydła, Środki perfumeryjne i zapachowe, Płyny do pielęgnacji włosów, Środki do czyszczenia
zębów, Środki toaletowe, Preparaty do czyszczenia i odświeżania, Waciki do celów kosmetycznych, Wata do celów kosmetycznych, Perfumy, Preparaty higieniczne w postaci
środków toaletowych, Chusteczki perfumowane, Nawilżane
chusteczki kosmetyczne, Chusteczki pielęgnacyjne dla niemowląt, 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, Żywność dla diabetyków, Żywność
dietetyczna do celów leczniczych, Preparaty diagnostyczne
do celów medycznych, Leki dla ludzi, Spraye do nosa
do użytku leczniczego, Maści do celów farmaceutycznych,
Maści lecznicze, Olejki lecznicze, Krople do nosa do celów
medycznych, Krople do oczu, Kompresy, 9 Oprogramowanie
komputerowe, Oprogramowanie komputerowe w zakresie
obsługiwania aptek online, Aplikacje mobilne w zakresie obsługiwania aptek online, Oprogramowanie do przetwarzania
płatności elektronicznych dokonywanych na rzecz osób trzecich i przez osoby trzecie, Oprogramowanie do uwierzytelniania, Oprogramowanie do potwierdzania tożsamości, Oprogramowanie zabezpieczające, Aplikacje mobilne do przetwarzania płatności elektronicznych dokonywanych na rzecz
osób trzecich i przez osoby trzecie, Aplikacje mobilne
do uwierzytelniania, Aplikacje mobilne do potwierdzania
tożsamości, 35 Reklama i marketing, Usługi reklamowe, Usługi reklamowe związane z produktami farmaceutycznymi
i produktami do obrazowania in-vivo, Promocja sprzedaży,
Marketing handlowy [inny niż sprzedaż], Usługi reklamowe
i promocyjne w zakresie sprzedaży, Prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, Usługi handlu elektronicznego, mianowicie dostarczanie informacji
(210)
(731)
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o produktach za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych
do celów reklamowych i sprzedaży, Organizowanie wystaw
i targów w celach handlowych lub reklamowych, Reklama
w czasopismach, broszurach i gazetach, Pokazy towarów
i usług za pośrednictwem mediów elektronicznych, Promocja, reklama i marketing stron internetowych on-line, Sprzedaż detaliczna lub hurtowa środków farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz zaopatrzenia medycznego,
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z produktami kosmetycznymi, upiększającymi i higienicznymi, Zawieranie
transakcji handlowych na rzecz innych, przez sklepy online,
Usługi reklamowe za pośrednictwem Internetu, Reklama
za pośrednictwem mediów elektronicznych, w szczególności Internetu, Obsługa rynków on-line w celu umożliwienia
negocjacji transakcji handlowych między osobami trzecimi
podczas sprzedaży i zakupu towarów, Udostępnianie przestrzeni reklamowej on-line dla osób trzecich, Usługi w zakresie ogłoszeń drobnych, Udostępnianie przestrzeni reklamowej on-line w zakresie ogłoszeń drobnych, Usługi porównywania cen, Pomoc w prowadzeniu przedsiębiorstw handlowych polegająca na: udostępnianiu witryny internetowej
w światowej sieci komputerowej, za pomocą której osoby
trzecie mogą oferować i zaopatrywać się w towary i usługi,
umieszczać, określać status oraz realizować zlecenia i zamówienia handlowe, zawierać umowy i dokonywać transakcji,
Usługi promocyjne polegające na dostarczaniu pakietu korzyści w ramach internetowej platformy sprzedaży towarów,
Reklama on-line, Opracowywanie i uaktualnianie materiałów
reklamowych, Dystrybucja materiałów reklamowych, Pisanie
tekstów reklamowych i ich publikacja, Wynajem powierzchni
reklamowej, w tym w Internecie i innych sieciach komputerowych, Wynajmowanie czasu reklamowego w mediach komunikacyjnych, Badania i analizy marketingowe, Zarządzanie w działalności gospodarczej i konsultacje dotyczące działalności gospodarczej, Usługi administracyjne w działalności
gospodarczej, Informacja i pomoc dotycząca działalności
gospodarczej, Pomoc w zakupie towarów i usług oraz w zaopatrywaniu w towary i usługi na rzecz osób trzecich, Usługi
w dziedzinie porównywania cen, Usługi w zakresie porównywania i omawiania produktów/usług, Przygotowywanie
i rozpowszechnianie informacji dotyczących cech charakterystycznych, jakości i cen towarów/usług, Kompilacja on-line
komputerowych baz danych i baz komputerowych przeszukiwalnych on-line w dziedzinie serwisów społecznościowych, Informacja, doradztwo i konsultacje dotyczące wyżej
wymienionych usług, Usługi informacyjne dotyczące wyżej
wymienionych usług, 38 Usługi telekomunikacyjne, Obsługa
on-line blogów, forów, fotogalerii, czatów i elektronicznych
tablic ogłoszeniowych w celu transmisji i rozpowszechniania
wiadomości pomiędzy użytkownikami, Zapewnianie multimedialnej przestrzeni on-line gdzie osoby trzecie mogą kopiować na serwer (upload), mogą mieć dostęp, mogą komentować oraz oceniać treści tekstowe, graficzne, fotograficzne, wideo i/lub audio, Obsługa systemów on-line umożliwiających użytkownikom stron internetowych kopiowanie
na serwer ocen i komentarzy o innych użytkownikach tej
samej strony internetowej w odniesieniu do wzajemnych
transakcji handlowych, Transmisje i przesyłanie dalej bieżących wiadomości, informacji, obrazów, nagrań wideo i nagrań dźwiękowych, Usługi agencji informacyjnych, Umożliwianie dostępu do baz danych, publikacji elektronicznych,
sieci komputerowych i Internetu, Usługi dostawców usług
internetowych, Usługi portali internetowych, Informacja, doradztwo i konsultacje dotyczące wyżej wymienionych usług,
39 Składowanie farmaceutyków, Składowanie towarów, Magazynowanie i składowanie, Pakowanie i składowanie towarów, Transport i składowanie towarów, Składowanie i dostar-
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czanie towarów, Usługi pośrednictwa związane ze składowaniem, Składowanie towarów przed i po transporcie, 42 Usługi
komputerowe, mianowicie udostępnianie wyszukiwarki produktów w ramach serwisu internetowego, Tworzenie i utrzymywanie, w imieniu osób trzecich, informatycznych systemów marketingowych dostępnych przez Internet, Oprogramowanie jako usługa w zakresie obsługiwania sklepów online,
Usługi komputerowe, Projektowanie i opracowywanie oprogramowania komputerowego do przetwarzania opłat elektronicznych, elektronicznego przetwarzania transferu funduszy, procesów uwierzytelniania, Projektowanie, udoskonalanie i/lub implementacja oprogramowania komputerowego
i rozwiązań internetowych, Uaktualnianie i instalacja oprogramowania komputerowego, Analizy systemów komputerowych, Projektowanie, tworzenie, hosting, zarządzanie i/lub
konserwacja stron internetowych dla osób trzecich, Projektowanie i udoskonalanie procesów weryfikacji użytkowników on-line, Projektowanie i udoskonalanie interfejsu programów użytkowych (API), Projektowanie, zarządzanie i monitorowanie stron serwisów społecznościowych bazujących
na Internecie, Administrowanie stronami komputerowymi
(sieciowymi), pozyskiwanie danych do komputerowych baz
danych, projektowanie oprogramowania komputerowego,
sortowanie danych w bazach komputerowych, tworzenie
i utrzymywanie w imieniu osób trzecich informatycznych
systemów marketingowych dostępnych przez Internet, tworzenie i utrzymywanie systemów obsługi klienta dostępnych
przez Internet, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych w imieniu osób trzecich, Informacja, doradztwo i konsultacje dotyczące wyżej wymienionych usług, 44 Sporządzanie receptur w aptekach, Usługi doradcze świadczone
przez apteki, Usługi farmaceutyczne, Usługi farmaceutyczne
w zakresie sporządzania leków recepturowych, Wydawanie
środków farmaceutycznych, Udzielanie informacji farmaceutycznych, Usługi doradztwa farmaceutycznego, Porady
w zakresie farmakologii, Usługi doradcze w zakresie farmakologii, Usługi doradcze i informacyjne związane z produktami
farmaceutycznymi, Usługi doradcze i informacyjne świadczone za pośrednictwem Internetu, związane z produktami
farmaceutycznymi, Higiena i pielęgnacja urody, Usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody, Udzielanie informacji medycznej, Usługi farm zdrowia [medyczne], Testy ciążowe,
Usługi telemedyczne.
543467
(220) 2022 05 26
TLP PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Aptego.pl
(510), (511) 3 Kosmetyki, Mydła, Środki perfumeryjne i zapachowe, Płyny do pielęgnacji włosów, Środki do czyszczenia
zębów, Środki toaletowe, Preparaty do czyszczenia i odświeżania, Waciki do celów kosmetycznych, Wata do celów kosmetycznych, Perfumy, Preparaty higieniczne w postaci
środków toaletowych, Chusteczki perfumowane, Nawilżane
chusteczki kosmetyczne, Chusteczki pielęgnacyjne dla niemowląt, 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, Żywność dla diabetyków, Żywność
dietetyczna do celów leczniczych, Preparaty diagnostyczne
do celów medycznych, Leki dla ludzi, Spraye do nosa
do użytku leczniczego, Maści do celów farmaceutycznych,
Maści lecznicze, Olejki lecznicze, Krople do nosa do celów
(210)
(731)
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medycznych, Krople do oczu, Kompresy, 9 Oprogramowanie
komputerowe, Oprogramowanie komputerowe w zakresie
obsługiwania aptek online, Aplikacje mobilne w zakresie obsługiwania aptek online, Oprogramowanie do przetwarzania płatności elektronicznych dokonywanych na rzecz osób
trzecich i przez osoby trzecie, Oprogramowanie do uwierzytelniania, Oprogramowanie do potwierdzania tożsamości, Oprogramowanie zabezpieczające, Aplikacje mobilne
do przetwarzania płatności elektronicznych dokonywanych
na rzecz osób trzecich i przez osoby trzecie, Aplikacje mobilne do uwierzytelniania, Aplikacje mobilne do potwierdzania
tożsamości, 35 Reklama i marketing, Usługi reklamowe, Usługi reklamowe związane z produktami farmaceutycznymi
i produktami do obrazowania in-vivo, Promocja sprzedaży,
Marketing handlowy [inny niż sprzedaż], Usługi reklamowe
i promocyjne w zakresie sprzedaży, Prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, Usługi handlu elektronicznego, mianowicie dostarczanie informacji
o produktach za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych
do celów reklamowych i sprzedaży, Organizowanie wystaw
i targów w celach handlowych lub reklamowych, Reklama
w czasopismach, broszurach i gazetach, Pokazy towarów
i usług za pośrednictwem mediów elektronicznych, Promocja, reklama i marketing stron internetowych on-line, Sprzedaż detaliczna lub hurtowa środków farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz zaopatrzenia medycznego,
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z produktami kosmetycznymi, upiększającymi i higienicznymi, Zawieranie
transakcji handlowych na rzecz innych, przez sklepy online,
Usługi reklamowe za pośrednictwem Internetu, Reklama
za pośrednictwem mediów elektronicznych, w szczególności Internetu, Obsługa rynków on-line w celu umożliwienia
negocjacji transakcji handlowych między osobami trzecimi
podczas sprzedaży i zakupu towarów, Udostępnianie przestrzeni reklamowej on-line dla osób trzecich, Usługi w zakresie ogłoszeń drobnych, Udostępnianie przestrzeni reklamowej on-line w zakresie ogłoszeń drobnych, Usługi porównywania cen, Pomoc w prowadzeniu przedsiębiorstw handlowych polegająca na: udostępnianiu witryny internetowej
w światowej sieci komputerowej, za pomocą której osoby
trzecie mogą oferować i zaopatrywać się w towary i usługi,
umieszczać, określać status oraz realizować zlecenia i zamówienia handlowe, zawierać umowy i dokonywać transakcji,
Usługi promocyjne polegające na dostarczaniu pakietu korzyści w ramach internetowej platformy sprzedaży towarów,
Reklama on-line, Opracowywanie i uaktualnianie materiałów
reklamowych, Dystrybucja materiałów reklamowych, Pisanie
tekstów reklamowych i ich publikacja, Wynajem powierzchni
reklamowej, w tym w Internecie i innych sieciach komputerowych, Wynajmowanie czasu reklamowego w mediach komunikacyjnych, Badania i analizy marketingowe, Zarządzanie w działalności gospodarczej i konsultacje dotyczące działalności gospodarczej, Usługi administracyjne w działalności
gospodarczej, Informacja i pomoc dotycząca działalności
gospodarczej, Pomoc w zakupie towarów i usług oraz w zaopatrywaniu w towary i usługi na rzecz osób trzecich, Usługi
w dziedzinie porównywania cen, Usługi w zakresie porównywania i omawiania produktów/usług, Przygotowywanie
i rozpowszechnianie informacji dotyczących cech charakterystycznych, jakości i cen towarów/usług, Kompilacja on-line
komputerowych baz danych i baz komputerowych przeszukiwalnych on-line w dziedzinie serwisów społecznościowych, Informacja, doradztwo i konsultacje dotyczące wyżej
wymienionych usług, Usługi informacyjne dotyczące wyżej
wymienionych usług, 38 Usługi telekomunikacyjne, Obsługa
on-line blogów, forów, fotogalerii, czatów i elektronicznych
tablic ogłoszeniowych w celu transmisji i rozpowszechniania
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wiadomości pomiędzy użytkownikami, Zapewnianie multimedialnej przestrzeni on-line gdzie osoby trzecie mogą kopiować na serwer (upload), mogą mieć dostęp, mogą komentować oraz oceniać treści tekstowe, graficzne, fotograficzne, wideo i/lub audio, Obsługa systemów on-line umożliwiających użytkownikom stron internetowych kopiowanie
na serwer ocen i komentarzy o innych użytkownikach tej
samej strony internetowej w odniesieniu do wzajemnych
transakcji handlowych, Transmisje i przesyłanie dalej bieżących wiadomości, informacji, obrazów, nagrań wideo i nagrań dźwiękowych, Usługi agencji informacyjnych, Umożliwianie dostępu do baz danych, publikacji elektronicznych,
sieci komputerowych i Internetu, Usługi dostawców usług
internetowych, Usługi portali internetowych, Informacja, doradztwo i konsultacje dotyczące wyżej wymienionych usług,
39 Składowanie farmaceutyków, Składowanie towarów, Magazynowanie i składowanie, Pakowanie i składowanie towarów, Transport i składowanie towarów, Składowanie i dostarczanie towarów, Usługi pośrednictwa związane ze składowaniem, Składowanie towarów przed i po transporcie, 42 Usługi
komputerowe, mianowicie udostępnianie wyszukiwarki produktów w ramach serwisu internetowego, Tworzenie i utrzymywanie, w imieniu osób trzecich, informatycznych systemów marketingowych dostępnych przez Internet, Oprogramowanie jako usługa w zakresie obsługiwania sklepów online, Usługi komputerowe, Projektowanie i opracowywanie
oprogramowania komputerowego do przetwarzania opłat
elektronicznych, elektronicznego przetwarzania transferu
funduszy, procesów uwierzytelniania, Projektowanie, udoskonalanie i/lub implementacja oprogramowania komputerowego i rozwiązań internetowych, Uaktualnianie i instalacja
oprogramowania komputerowego, Analizy systemów komputerowych, Projektowanie, tworzenie, hosting, zarządzanie
i/lub konserwacja stron internetowych dla osób trzecich,
Projektowanie i udoskonalanie procesów weryfikacji użytkowników on-line, Projektowanie i udoskonalanie interfejsu
programów użytkowych (API), Projektowanie, zarządzanie
i monitorowanie stron serwisów społecznościowych bazujących na Internecie, Administrowanie stronami komputerowymi (sieciowymi), pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, projektowanie oprogramowania komputerowego, sortowanie danych w bazach komputerowych,
tworzenie i utrzymywanie w imieniu osób trzecich informatycznych systemów marketingowych dostępnych przez Internet, tworzenie i utrzymywanie systemów obsługi klienta
dostępnych przez Internet, tworzenie i utrzymywanie stron
internetowych w imieniu osób trzecich, Informacja, doradztwo i konsultacje dotyczące wyżej wymienionych usług,
44 Sporządzanie receptur w aptekach, Usługi doradcze
świadczone przez apteki, Usługi farmaceutyczne, Usługi farmaceutyczne w zakresie sporządzania leków recepturowych, Wydawanie środków farmaceutycznych, Udzielanie
informacji farmaceutycznych, Usługi doradztwa farmaceutycznego, Porady w zakresie farmakologii, Usługi doradcze
w zakresie farmakologii, Usługi doradcze i informacyjne
związane z produktami farmaceutycznymi, Usługi doradcze
i informacyjne świadczone za pośrednictwem Internetu,
związane z produktami farmaceutycznymi, Higiena i pielęgnacja urody, Usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody,
Udzielanie informacji medycznej, Usługi farm zdrowia [medyczne], Testy ciążowe, Usługi telemedyczne.
543468
(220) 2022 05 26
TLP PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(210)
(731)
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(540) Aptego

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.03.23
(510), (511) 3 Kosmetyki, Mydła, Środki perfumeryjne i zapachowe, Płyny do pielęgnacji włosów, Środki do czyszczenia
zębów, Środki toaletowe, Preparaty do czyszczenia i odświeżania, Waciki do celów kosmetycznych, Wata do celów kosmetycznych, Perfumy, Preparaty higieniczne w postaci
środków toaletowych, Chusteczki perfumowane, Nawilżane
chusteczki kosmetyczne, Chusteczki pielęgnacyjne dla niemowląt, 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, Żywność dla diabetyków, Żywność
dietetyczna do celów leczniczych, Preparaty diagnostyczne
do celów medycznych, Leki dla ludzi, Spraye do nosa
do użytku leczniczego, Maści do celów farmaceutycznych,
Maści lecznicze, Olejki lecznicze, Krople do nosa do celów
medycznych, Krople do oczu, Kompresy, 9 Oprogramowanie
komputerowe, Oprogramowanie komputerowe w zakresie
obsługiwania aptek online, Aplikacje mobilne w zakresie
obsługiwania aptek online, Oprogramowanie do przetwarzania płatności elektronicznych dokonywanych
na rzecz osób trzecich i przez osoby trzecie, Oprogramowanie do uwierzytelniania, Oprogramowanie do potwierdzania tożsamości, Oprogramowanie zabezpieczające, Aplikacje mobilne do przetwarzania płatności elektronicznych
dokonywanych na rzecz osób trzecich i przez osoby trzecie,
Aplikacje mobilne do uwierzytelniania, Aplikacje mobilne
do potwierdzania tożsamości, 35 Reklama i marketing, Usługi
reklamowe, Usługi reklamowe związane z produktami farmaceutycznymi i produktami do obrazowania in-vivo, Promocja
sprzedaży, Marketing handlowy [inny niż sprzedaż], Usługi
reklamowe i promocyjne w zakresie sprzedaży, Prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej,
Usługi handlu elektronicznego, mianowicie dostarczanie informacji o produktach za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych do celów reklamowych i sprzedaży, Organizowanie wystaw i targów w celach handlowych lub reklamowych,
Reklama w czasopismach, broszurach i gazetach, Pokazy towarów i usług za pośrednictwem mediów elektronicznych,
Promocja, reklama i marketing stron internetowych on-line,
Sprzedaż detaliczna lub hurtowa środków farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz zaopatrzenia medycznego, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z produktami kosmetycznymi, upiększającymi i higienicznymi, Zawieranie transakcji handlowych na rzecz innych, przez sklepy
online, Usługi reklamowe za pośrednictwem Internetu, Reklama za pośrednictwem mediów elektronicznych, w szczególności Internetu, Obsługa rynków on-line w celu umożliwienia negocjacji transakcji handlowych między osobami
trzecimi podczas sprzedaży i zakupu towarów, Udostępnianie przestrzeni reklamowej on-line dla osób trzecich, Usługi
w zakresie ogłoszeń drobnych, Udostępnianie przestrzeni
reklamowej on-line w zakresie ogłoszeń drobnych, Usługi
porównywania cen, Pomoc w prowadzeniu przedsiębiorstw
handlowych polegająca na: udostępnianiu witryny internetowej w światowej sieci komputerowej, za pomocą której
osoby trzecie mogą oferować i zaopatrywać się w towary

Nr ZT30/2022
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i usługi, umieszczać, określać status oraz realizować zlecenia
i zamówienia handlowe, zawierać umowy i dokonywać
transakcji, Usługi promocyjne polegające na dostarczaniu
pakietu korzyści w ramach internetowej platformy sprzedaży
towarów, Reklama on-line, Opracowywanie i uaktualnianie
materiałów reklamowych, Dystrybucja materiałów reklamowych, Pisanie tekstów reklamowych i ich publikacja, Wynajem powierzchni reklamowej, w tym w Internecie i innych
sieciach komputerowych, Wynajmowanie czasu reklamowego w mediach komunikacyjnych, Badania i analizy marketingowe, Zarządzanie w działalności gospodarczej i konsultacje
dotyczące działalności gospodarczej, Usługi administracyjne
w działalności gospodarczej, Informacja i pomoc dotycząca
działalności gospodarczej, Pomoc w zakupie towarów i usług
oraz w zaopatrywaniu w towary i usługi na rzecz osób trzecich, Usługi w dziedzinie porównywania cen, Usługi w zakresie porównywania i omawiania produktów/usług, Przygotowywanie i rozpowszechnianie informacji dotyczących cech
charakterystycznych, jakości i cen towarów/usług, Kompilacja on-line komputerowych baz danych i baz komputerowych przeszukiwalnych on-line w dziedzinie serwisów społecznościowych, Informacja, doradztwo i konsultacje dotyczące wyżej wymienionych usług, Usługi informacyjne dotyczące wyżej wymienionych usług, 38 Usługi telekomunikacyjne, Obsługa on-line blogów, forów, fotogalerii, czatów
i elektronicznych tablic ogłoszeniowych w celu transmisji
i rozpowszechniania wiadomości pomiędzy użytkownikami,
Zapewnianie multimedialnej przestrzeni on-line gdzie osoby
trzecie mogą kopiować na serwer (upload), mogą mieć dostęp, mogą komentować oraz oceniać treści tekstowe, graficzne, fotograficzne, wideo i/lub audio, Obsługa systemów
on-line umożliwiających użytkownikom stron internetowych
kopiowanie na serwer ocen i komentarzy o innych użytkownikach tej samej strony internetowej w odniesieniu do wzajemnych transakcji handlowych, Transmisje i przesyłanie dalej bieżących wiadomości, informacji, obrazów, nagrań wideo i nagrań dźwiękowych, Usługi agencji informacyjnych,
Umożliwianie dostępu do baz danych, publikacji elektronicznych, sieci komputerowych i Internetu, Usługi dostawców
usług internetowych, Usługi portali internetowych, Informacja, doradztwo i konsultacje dotyczące wyżej wymienionych
usług, 39 Składowanie farmaceutyków, Składowanie towarów, Magazynowanie i składowanie, Pakowanie i składowanie towarów, Transport i składowanie towarów, Składowanie
i dostarczanie towarów, Usługi pośrednictwa związane
ze składowaniem, Składowanie towarów przed i po transporcie, 42 Usługi komputerowe, mianowicie udostępnianie
wyszukiwarki produktów w ramach serwisu internetowego,
Tworzenie i utrzymywanie, w imieniu osób trzecich, informatycznych systemów marketingowych dostępnych przez Internet, Oprogramowanie jako usługa w zakresie obsługiwania sklepów online, Usługi komputerowe, Projektowanie
i opracowywanie oprogramowania komputerowego
do przetwarzania opłat elektronicznych, elektronicznego
przetwarzania transferu funduszy, procesów uwierzytelniania, Projektowanie, udoskonalanie i/lub implementacja oprogramowania komputerowego i rozwiązań internetowych,
Uaktualnianie i instalacja oprogramowania komputerowego,
Analizy systemów komputerowych, Projektowanie, tworzenie, hosting, zarządzanie i/lub konserwacja stron internetowych dla osób trzecich, Projektowanie i udoskonalanie procesów weryfikacji użytkowników on-line, Projektowanie
i udoskonalanie interfejsu programów użytkowych (API),
Projektowanie, zarządzanie i monitorowanie stron serwisów
społecznościowych bazujących na Internecie, Administrowanie stronami komputerowymi (sieciowymi), pozyskiwanie
danych do komputerowych baz danych, projektowanie
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oprogramowania komputerowego, sortowanie danych
w bazach komputerowych, tworzenie i utrzymywanie
w imieniu osób trzecich informatycznych systemów marketingowych dostępnych przez Internet, tworzenie i utrzymywanie systemów obsługi klienta dostępnych przez Internet,
tworzenie i utrzymywanie stron internetowych w imieniu
osób trzecich, Informacja, doradztwo i konsultacje dotyczące wyżej wymienionych usług, 44 Sporządzanie receptur
w aptekach, Usługi doradcze świadczone przez apteki, Usługi farmaceutyczne, Usługi farmaceutyczne w zakresie sporządzania leków recepturowych, Wydawanie środków farmaceutycznych, Udzielanie informacji farmaceutycznych, Usługi doradztwa farmaceutycznego, Porady w zakresie farmakologii, Usługi doradcze w zakresie farmakologii, Usługi doradcze i informacyjne związane z produktami farmaceutycznymi, Usługi doradcze i informacyjne świadczone za pośrednictwem Internetu, związane z produktami farmaceutycznymi, Higiena i pielęgnacja urody, Usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody, Udzielanie informacji medycznej,
Usługi farm zdrowia [medyczne], Testy ciążowe, Usługi telemedyczne.
543469
(220) 2022 05 26
TLP PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Aptego.pl

(210)
(731)

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.03.23
(510), (511) 3 Kosmetyki, Mydła, Środki perfumeryjne i zapachowe, Płyny do pielęgnacji włosów, Środki do czyszczenia
zębów, Środki toaletowe, Preparaty do czyszczenia i odświeżania, Waciki do celów kosmetycznych, Wata do celów kosmetycznych, Perfumy, Preparaty higieniczne w postaci
środków toaletowych, Chusteczki perfumowane, Nawilżane
chusteczki kosmetyczne, Chusteczki pielęgnacyjne dla niemowląt, 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, Żywność dla diabetyków, Żywność
dietetyczna do celów leczniczych, Preparaty diagnostyczne
do celów medycznych, Leki dla ludzi, Spraye do nosa
do użytku leczniczego, Maści do celów farmaceutycznych,
Maści lecznicze, Olejki lecznicze, Krople do nosa do celów
medycznych, Krople do oczu, Kompresy, 9 Oprogramowanie
komputerowe, Oprogramowanie komputerowe w zakresie
obsługiwania aptek online, Aplikacje mobilne w zakresie obsługiwania aptek online, Oprogramowanie do przetwarzania płatności elektronicznych dokonywanych na rzecz osób trzecich
i przez osoby trzecie, Oprogramowanie do uwierzytelniania,
Oprogramowanie do potwierdzania tożsamości, Oprogramowanie zabezpieczające, Aplikacje mobilne do przetwarzania płatności elektronicznych dokonywanych na rzecz
osób trzecich i przez osoby trzecie, Aplikacje mobilne
do uwierzytelniania, Aplikacje mobilne do potwierdzania
tożsamości, 35 Reklama i marketing, Usługi reklamowe, Usługi reklamowe związane z produktami farmaceutycznymi
i produktami do obrazowania in-vivo, Promocja sprzedaży,
Marketing handlowy [inny niż sprzedaż], Usługi reklamowe
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i promocyjne w zakresie sprzedaży, Prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, Usługi handlu elektronicznego, mianowicie dostarczanie informacji
o produktach za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych
do celów reklamowych i sprzedaży, Organizowanie wystaw
i targów w celach handlowych lub reklamowych, Reklama
w czasopismach, broszurach i gazetach, Pokazy towarów
i usług za pośrednictwem mediów elektronicznych, Promocja, reklama i marketing stron internetowych on-line, Sprzedaż detaliczna lub hurtowa środków farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz zaopatrzenia medycznego,
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z produktami kosmetycznymi, upiększającymi i higienicznymi, Zawieranie
transakcji handlowych na rzecz innych, przez sklepy online,
Usługi reklamowe za pośrednictwem Internetu, Reklama
za pośrednictwem mediów elektronicznych, w szczególności Internetu, Obsługa rynków on-line w celu umożliwienia
negocjacji transakcji handlowych między osobami trzecimi
podczas sprzedaży i zakupu towarów, Udostępnianie przestrzeni reklamowej on-line dla osób trzecich, Usługi w zakresie ogłoszeń drobnych, Udostępnianie przestrzeni reklamowej on-line w zakresie ogłoszeń drobnych, Usługi porównywania cen, Pomoc w prowadzeniu przedsiębiorstw handlowych polegająca na: udostępnianiu witryny internetowej
w światowej sieci komputerowej, za pomocą której osoby
trzecie mogą oferować i zaopatrywać się w towary i usługi,
umieszczać, określać status oraz realizować zlecenia i zamówienia handlowe, zawierać umowy i dokonywać transakcji,
Usługi promocyjne polegające na dostarczaniu pakietu korzyści w ramach internetowej platformy sprzedaży towarów,
Reklama on-line, Opracowywanie i uaktualnianie materiałów
reklamowych, Dystrybucja materiałów reklamowych, Pisanie
tekstów reklamowych i ich publikacja, Wynajem powierzchni
reklamowej, w tym w Internecie i innych sieciach komputerowych, Wynajmowanie czasu reklamowego w mediach komunikacyjnych, Badania i analizy marketingowe, Zarządzanie w działalności gospodarczej i konsultacje dotyczące działalności gospodarczej, Usługi administracyjne w działalności
gospodarczej, Informacja i pomoc dotycząca działalności
gospodarczej, Pomoc w zakupie towarów i usług oraz w zaopatrywaniu w towary i usługi na rzecz osób trzecich, Usługi
w dziedzinie porównywania cen, Usługi w zakresie porównywania i omawiania produktów/usług, Przygotowywanie
i rozpowszechnianie informacji dotyczących cech charakterystycznych, jakości i cen towarów/usług, Kompilacja on-line
komputerowych baz danych i baz komputerowych przeszukiwalnych on-line w dziedzinie serwisów społecznościowych, Informacja, doradztwo i konsultacje dotyczące wyżej
wymienionych usług, Usługi informacyjne dotyczące wyżej
wymienionych usług, 38 Usługi telekomunikacyjne, Obsługa
on-line blogów, forów, fotogalerii, czatów i elektronicznych
tablic ogłoszeniowych w celu transmisji i rozpowszechniania
wiadomości pomiędzy użytkownikami, Zapewnianie multimedialnej przestrzeni on-line gdzie osoby trzecie mogą kopiować na serwer (upload), mogą mieć dostęp, mogą komentować oraz oceniać treści tekstowe, graficzne, fotograficzne, wideo i/lub audio, Obsługa systemów on-line umożliwiających użytkownikom stron internetowych kopiowanie
na serwer ocen i komentarzy o innych użytkownikach tej
samej strony internetowej w odniesieniu do wzajemnych
transakcji handlowych, Transmisje i przesyłanie dalej bieżących wiadomości, informacji, obrazów, nagrań wideo i nagrań dźwiękowych, Usługi agencji informacyjnych, Umożliwianie dostępu do baz danych, publikacji elektronicznych,
sieci komputerowych i Internetu, Usługi dostawców usług
internetowych, Usługi portali internetowych, Informacja, doradztwo i konsultacje dotyczące wyżej wymienionych usług,
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39 Składowanie farmaceutyków, Składowanie towarów, Magazynowanie i składowanie, Pakowanie i składowanie towarów, Transport i składowanie towarów, Składowanie i dostarczanie towarów, Usługi pośrednictwa związane ze składowaniem, Składowanie towarów przed i po transporcie, 42 Usługi
komputerowe, mianowicie udostępnianie wyszukiwarki produktów w ramach serwisu internetowego, Tworzenie i utrzymywanie, w imieniu osób trzecich, informatycznych systemów marketingowych dostępnych przez Internet, Oprogramowanie jako usługa w zakresie obsługiwania sklepów online, Usługi komputerowe, Projektowanie i opracowywanie
oprogramowania komputerowego do przetwarzania opłat
elektronicznych, elektronicznego przetwarzania transferu
funduszy, procesów uwierzytelniania, Projektowanie, udoskonalanie i/lub implementacja oprogramowania komputerowego i rozwiązań internetowych, Uaktualnianie i instalacja
oprogramowania komputerowego, Analizy systemów komputerowych, Projektowanie, tworzenie, hosting, zarządzanie
i/lub konserwacja stron internetowych dla osób trzecich,
Projektowanie i udoskonalanie procesów weryfikacji użytkowników on-line, Projektowanie i udoskonalanie interfejsu
programów użytkowych (API), Projektowanie, zarządzanie
i monitorowanie stron serwisów społecznościowych bazujących na Internecie, Administrowanie stronami komputerowymi (sieciowymi), pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, projektowanie oprogramowania komputerowego, sortowanie danych w bazach komputerowych,
tworzenie i utrzymywanie w imieniu osób trzecich informatycznych systemów marketingowych dostępnych przez Internet, tworzenie i utrzymywanie systemów obsługi klienta
dostępnych przez Internet, tworzenie i utrzymywanie stron
internetowych w imieniu osób trzecich, Informacja, doradztwo i konsultacje dotyczące wyżej wymienionych usług,
44 Sporządzanie receptur w aptekach, Usługi doradcze
świadczone przez apteki, Usługi farmaceutyczne, Usługi farmaceutyczne w zakresie sporządzania leków recepturowych, Wydawanie środków farmaceutycznych, Udzielanie
informacji farmaceutycznych, Usługi doradztwa farmaceutycznego, Porady w zakresie farmakologii, Usługi doradcze
w zakresie farmakologii, Usługi doradcze i informacyjne
związane z produktami farmaceutycznymi, Usługi doradcze
i informacyjne świadczone za pośrednictwem Internetu,
związane z produktami farmaceutycznymi, Higiena i pielęgnacja urody, Usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody,
Udzielanie informacji medycznej, Usługi farm zdrowia [medyczne], Testy ciążowe, Usługi telemedyczne.
(210)
(731)
(540)
(540)

543545
(220) 2022 05 30
GRUSZECKI LUCJAN LG-PUMICE, Wisznia Mała
(znak słowno-graficzny)
GL PUMEKS

(531) 27.05.01, 27.05.17, 27.05.19, 29.01.12
(510), (511) 3 Pumeks, Pumeks sztuczny, Pumeksy do ciała,
Pumeksy do użytku osobistego.
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543732
(220) 2022 06 03
ZPC FLIS SPÓŁKA JAWNA, Kuranów
(znak słowno-graficzny)
FLIS HAPPY KARPATKA choco
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(210) 543746
(220) 2022 06 04
(731) MIODUSZEWSKI ADAM, Wrocław
(540) (znak graficzny)
(540)

(531) 26.11.02, 26.11.13, 26.13.25
(510), (511) 4 Parafina.
(531)

29.01.14, 27.05.01, 27.05.10, 27.05.17, 27.05.23, 25.01.15,
24.09.02, 26.01.18
(510), (511) 30 Słodycze, Wyroby cukiernicze, Wafle, Rurki
waflowe, Ciastka.
(210)
(731)
(540)
(540)

543733
(220) 2022 06 03
ZPC FLIS SPÓŁKA JAWNA, Kuranów
(znak słowno-graficzny)
FLIS HAPPY KARPATKA sesame

29.01.15, 27.05.01, 27.05.10, 27.05.17, 27.05.24, 24.09.02,
25.01.15, 26.01.18
(510), (511) 30 Słodycze, Wyroby cukiernicze, Wafle, Rurki
waflowe, Ciastka.

543753
(220) 2022 06 05
MLASK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DOBRY FERMENT żywa & naturalna Lemoniada
z kiszonych cytryn PRODUKT DOSTĘPNY TYLKO
W SIECI LiDL
(210)
(731)

(531)

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

(531)

543734
(220) 2022 06 03
ZPC FLIS SPÓŁKA JAWNA, Kuranów
(znak słowno-graficzny)
FLIS HAPPY KARPATKA hazelnut

29.01.14, 27.05.01, 27.05.10, 27.05.17, 27.05.24, 26.01.18,
24.09.02, 26.01.01, 26.01.18
(510), (511) 30 Słodycze, Wyroby cukiernicze, Wafle, Rurki
waflowe, Ciastka.

(531) 29.01.15, 05.07.12, 27.05.01, 26.11.03
(510), (511) 32 Napoje bezalkoholowe, Napoje orzeźwiające,
Bazy do koktajli bez alkoholu, Bezalkoholowe gazowane napoje na bazie soków owocowych, Koktajle bezalkoholowe,
Koktajle [bezalkoholowe napoje owocowe], Koktajle owocowe, bezalkoholowe.
(210) 543787
(220) 2022 06 06
(731) WYSZYŃSKI ARTUR WILD PIXEL GAMES, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) LAWCRAFT Deal with IT
(510), (511) 45 Doradztwo prawne, Doradztwo w sporach
sądowych, Doradztwo w zakresie własności intelektualnej,
Doradztwo dotyczące własności przemysłowej, Doradztwo
w zakresie zarządzania prawami autorskimi, Doradztwo
związane z zarządzaniem własnością intelektualną i prawami autorskimi, Doradztwo związane z licencjonowaniem
oprogramowania komputerowego, Dostarczanie informacji
prawnych, Mediacja [usługi prawne], Organizowanie świadczenia usług prawnych, Pomoc prawna przy tworzeniu
umów, Porady prawne i zastępstwo procesowe, Pośrednictwo w procedurach prawnych, Profesjonalne usługi doradcze dotyczące zagadnień prawnych, Sporządzanie ekspertyz
prawnych, Usługi prawne pro bono, Usługi prawne świadczone w związku z procesami sądowymi, Usługi prawne
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związane z negocjacją kontraktów dla osób trzecich, Usługi
w zakresie pomocy prawnej, Usługi w zakresie przygotowywania dokumentów prawnych, Usługi wsparcia prawnego,
Usługi informacji prawnej, Licencjonowanie praw własności przemysłowej i praw autorskich [usługi prawne], Usługi
rejestracyjne (prawne), Rejestrowanie nazw domen [usługi
prawne], Programy komputerowe (licencjonowanie -) [usługi
prawne], Usługi informacyjne w zakresie praw konsumenta,
Usługi informacyjne w zakresie standardów handlowych,
Usługi informacyjne w zakresie standardów produkcyjnych,
Usługi prawne związane z tworzeniem i rejestracją firm.
543791
(220) 2022 06 06
SOLINEA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Elizówka
(540) (znak słowny)
(540) ARALID
(510), (511) 5 Preparaty łagodzące podrażnione okolice
oczu.

(210)
(731)

543792
(220) 2022 06 06
SOLINEA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Elizówka
(540) (znak słowny)
(540) ECTOGEL
(510), (511) 5 Preparaty nawilżające do oczu, preparaty
o działaniu przeciwzapalnym.
(210)
(731)

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

543796
(220) 2022 06 06
REDOUANI-HUBERT ANNA, Siechnice
(znak słowno-graficzny)
Hamsa grill & kebab JEDZENIE NA WYNOS
I Z DOSTAWĄ DO DOMU

(531) 02.09.14, 02.09.15, 27.05.01, 25.01.05, 27.07.01
(510), (511) 29 Gotowe posiłki składające się głównie
z kebaba.
543816
(220) 2022 06 06
BONI FRATRES PHARMACEUTICAL SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PRODUKTY BONIFRATERSKIE

(210)
(731)

Nr ZT30/2022

(531) 26.13.25, 27.05.01
(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 aplikatory, 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 terapeu-
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tycznych 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, Cukierki 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: farma-
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ceutycznej, 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.
543817
(220) 2022 06 06
BONI FRATRES PHARMACEUTICAL SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PRODUKTY BONIFRATERSKIE
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 27.05.24, 26.13.25
(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,
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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 aplikatory, 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 medycz-
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nej, 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, Cukierki 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 ze-
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wnętrzna, 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.

komputerowych baz danych, Komputerowe zarządzanie zbiorami informatycznymi, 42 Projektowanie oprogramowania
komputerowego oraz systemów komputerowych, Instalowanie i konserwacja oprogramowania komputerowego, aktualizacja programów komputerowych, Elektroniczna konwersja
danych lub programów komputerowych.

543839
(220) 2022 06 07
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE
KOSTRZEWA SPÓŁKA JAWNA, Giżycko
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) H2O KOSTRZEWA

(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.22, 29.01.12
(510), (511) 41 Edukacja.

(210)
(731)

(531) 26.11.01, 26.11.08, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.12
(510), (511) 6 Metalowe zbiorniki na wodę, Metalowe zbiorniki do przechowywania cieczy, Zbiorniki metalowe, Zbiorniki metalowe [konstrukcje], Przemysłowe metalowe zbiorniki
na wodę, Zbiorniki na wodę z metalu do celów domowych,
Ocieplane osłony metalowe do izolowania zbiorników z gorącą wodą, 11 Zbiorniki ciśnieniowe do wody, Zbiorniki chłodzące do pieców, Zbiorniki do oczyszczania wody, Ciśnieniowe zbiorniki wody, Zbiorniki na wodę, Zbiorniki wody pod
ciśnieniem, Nawilżacze powietrza [zbiorniki wody do grzejników centralnego ogrzewania], Zbiorniki specjalnie przystosowane do podgrzewaczy wody w celu zabezpieczenia ich przed skraplaniem, przeciekaniem i przelewaniem,
19 Zbiorniki niemetalowe [konstrukcje].
543874
(220) 2022 06 07
MACOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Złotniki
(540) (znak słowny)
(540) MACOD DUO FORTE
(510), (511) 5 Produkty i preparaty lecznicze, Produkty i preparaty farmaceutyczne, Preparaty witaminowe, Suplementy
diety.
(210)
(731)

543882
(220) 2022 06 07
INSOFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) UFO-Market
(510), (511) 9 Programy komputerowe, 35 Sprzedaż oprogramowania komputerowego systemem „on-line”, a także
w sklepach i w sklepach internetowych, Pozyskiwanie danych
do komputerowych baz danych, usługi systematyzacji danych
(210)
(731)

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

543922
(220) 2022 06 08
GRABOWSKI JAKUB, Toruń
(znak słowno-graficzny)
Spotęgowani

543926
(220) 2022 06 08
LATIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LATIS

(210)
(731)

(531) 29.01.11, 27.05.05, 27.05.17
(510), (511) 39 Usługi logistyczne.
543958
(220) 2022 06 09
DNP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Polanowo
(540) (znak słowny)
(540) Dolina Noteci Czysta Ochłoda
(510), (511) 32 Bezalkoholowe preparaty do produkcji napojów, Napoje bezalkoholowe, Piwo i piwo bezalkoholowe,
Napoje odalkoholizowane, Napoje orzeźwiające, Piwo i produkty piwowarskie, 33 Cydr, Esencje i ekstrakty alkoholowe,
Napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), Preparaty alkoholowe do sporządzania napojów, Preparaty do produkcji napojów alkoholowych.
(210)
(731)

(210) 543964
(220) 2022 06 09
(731) GRYGLICKI KAMIL GRIZZLA, Borne Sulinowo
(540) (znak słowny)
(540) GRIZZLA
(510), (511) 12 Monocykle elektryczne, Pojazdy elektryczne
jednokołowe, Samobalansujące się rowery jednokołowe, Akcesoria i części do monocykli elektrycznych, 35 Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej związane ze sprzedażą towarów
takich jak: monocykle elektryczne, akcesoria i części do monocykli elektrycznych, Usługi sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie o towarów takich jak: monocykle
elektryczne, akcesoria i części do monocykli elektrycznych,
Usługi w zakresie reklamy, Usługi w zakresie reklamy i promocji sprzedaży, Usługi pośrednictwa i doradztwa handlowego
w dziedzinie sprzedaży produktów i świadczenia usług, Promocja sprzedaży, Administrowanie sprzedażą, 40 Drukowanie 3D, Usługi druku 3D, Szycie osłon na monocykle.
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544012
(220) 2022 06 10
MICHALSKI TOMASZ VISIONX, Gdańsk
(znak słowno-graficzny)
ViSiONX

Nr ZT30/2022

nologii komputerowej, Usługi doradztwa technologicznego
na potrzeby transformacji cyfrowej, Usługi inżynierii oprogramowania dla przetwarzania danych, Usługi inżynieryjne,
Usługi konsultacyjne w dziedzinie technologii informacyjnej.
544023
(220) 2022 06 11
OLSZEWSKI MARIUSZ FIRMA USŁUGOWO-HANDLOWA ADMAR, Wilanów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FILEROSA tech device
(210)
(731)

(531) 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 9 Dalmierze, Diody świecące, Ekrany wideo,
Elektroniczne tablice wyświetlające, Elektryczne ściemniacze światła, Elektryczne urządzenia kontrolno-sterujące,
Elektryczne urządzenia pomiarowe, Elektryczne urządzenia
uruchamiające [wzbudniki], Fotometry, Instalacje elektryczne, Instalacje elektryczne do zdalnego sterowania procesami
przemysłowymi, Interaktywne tablice elektroniczne, Interaktywne terminale z ekranami dotykowymi, Interfejsy komputerowe, Kamery termowizyjne, Kamery wideo, Komparatory,
Komputery, Kondensory optyczne, Lampy błyskowe [fotografia], Lampy optyczne, Lampy rentgenowskie, nie do celów medycznych, Lasery, nie do celów medycznych, Liczniki,
Liczniki obrotów, Logi [instrumenty pomiarowe], Lupy [optyka], Lustra [optyka], Mierniki, Mikrometry, Mikroskopy, Monitory [programy komputerowe], Obiektywy [soczewki] optyka,
Obiektywy powiększające, Optyczne czytniki znaków, Osłony obiektywów, Programy komputerowe [oprogramowanie
do pobrania], Programy sterujące komputerowe, nagrane,
Programy komputerowe nagrane, Pryzmaty [optyka], Przyrządy pomiarowe, Przyrządy zawierające okular, Przysłony
[fotografia], Roboty humanoidalne wyposażone w sztuczną
inteligencję do użytku w badaniach naukowych, Roboty laboratoryjne, Skanery [urządzenia do przetwarzania danych],
Skanery 3D, Soczewki optyczne, Sprzęt komputerowy, Sprzęt
peryferyjny do komputerów, Stroboskopy, Światła błyskowe
[sygnały świetlne], Tablice sterownicze [elektryczność], Tablice sygnalizacyjne, świetlne lub mechaniczne, Urządzenia do pomiarów precyzyjnych, Urządzenia elektroniczne
do przetwarzania danych, Urządzenia i instalacje do wytwarzania promieni rentgenowskich, nie do celów medycznych,
Urządzenia i przyrządy optyczne, Elektroniczne urządzenia
monitorujące temperaturę, inne niż do celów medycznych,
Urządzenia testujące do celów diagnostycznych, inne niż
do celów medycznych, Urządzenia zdalnego sterowania,
Zdjęcia rentgenowskie, inne niż do celów medycznych,
42 Aktualizowanie oprogramowania komputerowego, Analizy systemów komputerowych, Badania naukowe, Badania
technologiczne, Badania w dziedzinie mechaniki, Badania
w dziedzinie sztucznej inteligencji, Doradztwo i konsultacje
w zakresie sprzętu i oprogramowania komputerowego, Doradztwo w zakresie projektowania i rozbudowy sprzętu komputerowego, Doradztwo w zakresie sztucznej inteligencji,
Instalacja oprogramowania komputerowego, Konserwacja
oprogramowania komputerowego, Kontrola jakości, Miernictwo [pomiary], Monitoring systemów komputerowych przy
użyciu dostępu zdalnego, Ocena jakości drewna na pniu,
Ocena jakości wełny, Opracowywanie oprogramowania
w ramach publikacji oprogramowania, Opracowywanie
platform komputerowych, Opracowywanie projektów technicznych, Oprogramowanie jako usługa [SaaS], Pisanie kodu
komputerowego, Prace badawczo-rozwojowe nad nowymi
produktami dla osób trzecich, Powielanie programów komputerowych, Programowanie komputerowe do przetwarzania danych, Programowanie komputerów, Projektowanie
modeli symulowanych komputerowo, Projektowanie oprogramowania komputerowego, Przechowywanie danych
elektronicznych, Testowanie materiałów, Usługi doradcze
w dziedzinie technologii, Usługi doradcze w dziedzinie tech-

(531) 26.03.04, 26.03.05, 27.05.05, 27.05.09, 27.05.10
(510), (511) 9 Urządzenia technologii informacyjnej i audiowizualne, multimedialne i fotograficzne, Kable do przewodzenia sygnału dla urządzeń informatycznych, audio-video i telekomunikacji, Sprzęt do komunikacji, Sprzęt i akcesoria do przetwarzania danych (elektryczne i mechaniczne), Urządzenia audiowizualne i fotograficzne, Urządzenia
do kopiowania, Urządzenia i nośniki do przechowywania
danych.
544139
(220) 2022 06 15
ARONPHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk
(540) (znak słowny)
(540) dry shot
(510), (511) 1 Substancje, materiały i preparaty chemiczne
oraz surowce naturalne, Witaminy do użytku w produkcji
farmaceutyków, Witaminy do użytku w produkcji suplementów żywnościowych, 5 Preparaty farmaceutyczne, Preparaty
witaminowe, Produkty lecznicze, Ekstrakty roślinne do celów
farmaceutycznych, Ekstrakty ziołowe do celów medycznych,
Leki dla ludzi, Leki wzmacniające, Leki pomocnicze [wspierające] do celów medycznych, Odżywcze suplementy diety,
Dodatki dietetyczne, Dodatki homeopatyczne, Dodatki witaminowe, Dodatki odżywcze, Dietetyczne dodatki do żywności, Dodatki witaminowe i mineralne, Dodatki witaminowe
w płynie, Dodatki dietetyczne w formie napojów, Dodatki
do żywności do celów niemedycznych, Batony energetyzujące stanowiące zamienniki posiłków zawierające dodatki
odżywcze, Ziołowe dodatki dietetyczne dla osób ze specjalnymi wymaganiami dietetycznymi, Probiotyki (suplementy),
Suplementy diety, Suplementy żywnościowe, Suplementy
ziołowe, Suplementy prebiotyczne, Przeciwutleniające suplementy, Przeciwutleniające suplementy diety, Mineralne
suplementy odżywcze, Białkowe suplementy diety, Mineralne suplementy diety, Suplementy diety dla niemowląt,
Suplementy dietetyczne i odżywcze, Suplementy mineralne
do żywności, Suplementy diety dla ludzi, Suplementy ziołowe w płynie, Suplementy diety do użytku dietetycznego,
Mineralne suplementy diety dla ludzi, Suplementy diety
i preparaty dietetyczne, Suplementy witaminowe w postaci plastrów, Suplementy diety o działaniu kosmetycznym,
Suplementy diety składające się z witamin, Nutraceutyki
do stosowania jako suplementy diety, Ziołowe suplementy
diety dla osób o szczególnych wymaganiach dietetycznych,
Napoje witaminizowane, Napoje dla niemowląt, Herbata ziołowa [napoje lecznicze], Woda termalna, Herbata lecznicza,
Preparaty diagnostyczne, Tabletki witaminowe, Musujące
tabletki witaminowe, Tabletki do ssania do celów farmaceutycznych, Proszek perłowy do celów medycznych.

(210)
(731)
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544150
(220) 2022 06 15
BIELSKI MACIEJ, Gdańsk
(znak słowno-graficzny)
UGOT2BESTRONG

(210)
(731)
(540)
(540)
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544169
(220) 2022 06 17
4SOFT SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław
(znak słowno-graficzny)
4 soft

(531) 26.11.03, 26.11.08, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.13
(510), (511) 42 Projektowanie i opracowywanie systemów
komputerowych, Komputery (oprogramowanie), Oprogramowanie komputerowe (doradztwo w zakresie), Projektowanie oprogramowania komputerowego, Projektowanie
systemów komputerowych, Utrzymywanie (tworzenie -)
stron internetowych dla osób trzecich, Oprogramowanie
komputerowe (aktualizacja -).
(531) 26.01.01, 26.01.16, 26.11.02, 07.05.08, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 41 Zajęcia sportowe, Zajęcia sportowe i rekreacyjne, Udzielanie informacji związanych z ćwiczeniami
fizycznymi za pośrednictwem strony internetowej online,
Szkolenia sportowe, Usługi klubów sportowych, Organizowanie szkoleń sportowych, Usługi edukacyjne dotyczące
sportu, Fitness kluby, Prowadzenie zajęć fitness, Usługi fitness
klubów, Usługi klubów zdrowia i klubów sprawności fizycznej [fitness klub], Treningi zdrowotne i treningi fitness, Wydawanie czasopism i książek w postaci elektronicznej, Kursy
szkoleniowe dotyczące zajęć sportowych, Usługi siłowni,
Usługi siłowni związane z treningiem siłowym, Udostępnianie informacji dotyczących treningu fitness za pomocą portalu on-line, Usługi trenerskie w zakresie ćwiczeń fizycznych
[fitness].
(210)
(731)
(540)
(540)

544158
(220) 2022 06 15
DUDA GRZEGORZ FIRMA DUDA-AUTO, Ryglice
(znak słowno-graficzny)
D DUDE

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 12 Pojazdy i środki transportu.
(210)
(731)
(540)
(540)

544159
(220) 2022 06 15
DUDA GRZEGORZ FIRMA DUDA-AUTO, Ryglice
(znak słowno-graficzny)
Polecam Grzegorz Duda

(531) 27.05.01, 27.05.10
(510), (511) 12 Pojazdy i środki transportu.

544170
(220) 2022 06 17
BNP PARIBAS BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BIZNES UP! BNP Paribas
(210)
(731)

(531)

29.01.12, 24.15.01, 25.01.15, 10.03.12, 24.17.01, 24.17.04,
27.05.01
(510), (511) 9 Aplikacje komputerowe do pobrania, Bankomaty, Biochipy, Biometryczne dokumenty tożsamości, Chipy
[układy scalone], Chipy z kodem DNA, Czytniki [sprzęt
do przetwarzania danych], Czytniki książek cyfrowych, Dyski
kompaktowe [CD-ROM-y], Dyski magnetyczne, Dyski optyczne, Dyskietki, Ekrany [fotografia], Elektroniczne pióra [ekranopisy], Elektroniczne tablice wyświetlające, Elektroniczne terminarze osobiste, Etui na okulary, Etui na smartfony, Folie
ochronne dostosowane do smartfonów, Folie ochronne
przystosowane do ekranów komputerowych, Grafika do pobrania do telefonów komórkowych, Hologramy, Identyfikacyjne karty magnetyczne, Inteligentne bransoletki (przyrządy pomiarowe), Inteligentne pierścionki, Interaktywne tablice elektroniczne, Interaktywne terminale z ekranami dotykowymi, Interfejsy audio, Interfejsy komputerowe, Kalkulatory,
Kalkulatory kieszonkowe, Karty inteligentne [karty z układem
scalonym], Klucze kryptograficzne do pobrania do otrzymywania i wydawania kryptowaluty, Klucze kryptograficzne
do pobrania do otrzymywania i wydawania kryptoaktywów,
Kodowane identyfikacyjne bransoletki magnetyczne, Kodowane karty magnetyczne, Kodowane karty-klucze, Komputery, Komputery cienki klient, Komputery do noszenia na ciele lub w ubraniach, Komputery kieszonkowe [PDA], Komputery przenośne [podręczne], Liczydła, Magnetyczne nośniki
danych, Maszyny do liczenia i sortowania pieniędzy, Maszyny sumujące, Miarki [przyrządy miernicze], Mierniki, Monitory
[programy komputerowe], Monitory [sprzęt komputerowy],
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Nośniki do rejestracji dźwięku, Numeryczne wyświetlacze
elektroniczne, Okulary, Okulary 3D, Okulary inteligentne,
Okulary ochronne do uprawiania sportu, Okulary przeciwoślepieniowe, Okulary przeciwsłoneczne, Oprawki do okularów, Oprogramowanie komputerowych wygaszaczy ekranu,
nagrane lub do pobrania, Optyczne czytniki znaków, Optyczne nośniki danych, Pagery radiowe, Pamięci komputerowe,
Pamięci zewnętrzne USB, Paski do telefonów komórkowych,
Paszporty biometryczne, Platformy oprogramowania komputerowego, nagrane lub do pobrania, Pliki graficzne do pobierania, Pliki muzyczne do pobierania, Płyty gramofonowe,
Płyty kompaktowe [audio-wideo], Podkładki pod myszy
komputerowe, Podpórki pod nadgarstki do użytku z komputerem, Podręczne słowniki elektroniczne, Pojemniczki
na szkła kontaktowe, Pokrowce do komputerów kieszonkowych [PDA], Pokrowce do tabletów, Pokrowce na laptopy,
Pokrowce na smartfony, Portfele elektroniczne do pobrania,
Programy komputerowe [oprogramowanie do pobrania],
Programy komputerowe nagrane, Programy sterujące komputerowe, nagrane, Przenośne odtwarzacze multimedialne,
Przyrządy do śledzenia aktywności do noszenia na sobie,
Przyrządy matematyczne, Przyrządy nawigacyjne, Przyrządy
obserwacyjne, Przyrządy pomiarowe, Publikacje elektroniczne, do pobrania, Ramki cyfrowe do zdjęć, Skanery [urządzenia do przetwarzania danych], Słuchawki [zakładane na głowę], Słuchawki do komunikacji zdalnej, Słuchawki telefoniczne, Smartfony, Sprzęt komputerowy, Sprzęt peryferyjny
do komputerów, Stojaki przystosowane do laptopów, Sznurki do okularów, Tablety, Tarcze odblaskowe noszone na ubraniu w celu zapobiegania wypadkom drogowym, Telefony,
Telefony bezprzewodowe, Telefony komórkowe, Terminale
do kart kredytowych, Tokeny bezpieczeństwa [urządzenia
szyfrujące], Torby do noszenia komputerów, Urządzenia
do fakturowania, Urządzenia do komunikacji wewnętrznej,
Urządzenia do kontroli frankowania, Urządzenia do nauczania, Urządzenia do odtwarzania dźwięku, Urządzenia
do przetwarzania danych, Urządzenia do rejestrowania czasu
i daty, Urządzenia do rejestrowania dźwięku, Urządzenia
do transmisji dźwięku, Urządzenia monitorujące, inne niż
do celów medycznych, Urządzenia telekomunikacyjne w postaci biżuterii, Wskaźniki ilości, Wykrywacze fałszywych monet, Zegarki inteligentne, Zestawy do korzystania z telefonu
bez użycia rąk, Zestawy na głowę do rzeczywistości wirtualnej, 16 Adresarki, Afisze, plakaty, Afisze, plakaty z papieru lub
kartonu, Aktówki [artykuły biurowe], Akwaforty [grafika], Albumy do wklejania, Almanachy [roczniki], Arkusze z wiskozy
do zawijania, Artykuły biurowe [z wyjątkiem mebli], Atlasy,
Atrament, Atrament korektorski [heliografia], Banknoty, Bibuły, Bielizna stołowa papierowa, Bieżniki stołowe papierowe,
Bilety, Biuletyny informacyjne, Biurowe maszyny do stemplowania, Bloki [artykuły papiernicze], Bony wartościowe, Brokat
do celów biurowych, Broszury, Chorągiewki papierowe,
Chromolitografie, Chusteczki do nosa [papierowe], Chusteczki papierowe do usuwania makijażu, Czasopisma [periodyki], Diagramy, Dozowniki taśmy przylepnej [artykuły biurowe], Drukowane rozkłady, Ekierki do rysowania, Etui na identyfikatory [artykuły biurowe], Etykiety [owijki] na butelki z papieru lub kartonu, Etykiety z papieru lub kartonu, Fiszki, Folia
z tworzywa sztucznego do opakowywania, Folie z bąbelkami z tworzywa sztucznego do opakowywania, Formularze
[blankiety, druki], Fotografie [wydrukowane], Fotograwiura,
Frankownice do użytku biurowego, Gazety, Girlandy papierowe, Globusy, Identyfikatory [artykuły biurowe], Indeksy,
skorowidze, Kalendarze, Kałamarze (wpuszczane w pulpit),
Kartki muzyczne z życzeniami, Kartki z życzeniami, Karton,
Karton z miazgi drzewnej [artykuły papiernicze], Karty do kolekcjonowania, inne niż do gier, Kasetki na biurko na materia-
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ły biurowe [artykuły biurowe], Kasetki na stemple [pieczątki],
Katalogi, Klamerki, klipsy do papieru, Kleje do materiałów
papierniczych lub do użytku domowego, Klipsy do etui
na identyfikatory [artykuły biurowe], Klipsy do piór i długopisów, Koperty [artykuły piśmienne], Koperty na butelki z papieru lub kartonu, Książki, Lak do pieczętowania, Litograficzne dzieła sztuki, Mapy geograficzne, Masy specjalne do pieczętowania do użytku piśmiennego, Maszynki do ostrzenia
ołówków, elektryczne lub nie, Maszyny do pisania, Materiały
do pisania, Materiały do rysowania, Materiały drukowane,
Materiały opakowaniowe [amortyzujące, do wyściełania]
z papieru lub kartonu, Materiały piśmienne, Materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem aparatów), Maty stołowe
z papieru, Nalepki, naklejki [materiały piśmienne], Nawilżacze
[artykuły biurowe], Nawilżacze do powierzchni klejących
[artykuły biurowe], Niszczarki do papieru do użytku biurowego, Notatniki [notesy], Noże do papieru [artykuły biurowe],
Numeratory, Obciągi offsetowe z materiałów nietekstylnych,
Obrazy [malarstwo], oprawione lub nie, Obrazy i zdjęcia, Obsadki do piór, Ochraniacze na palce do użytku biurowego,
Ochronne okładki na książki, Odciskarki do kart kredytowych,
nieelektryczne, Okładki na książeczki czekowe, Okładki, obwoluty [artykuły papiernicze], Oleodruki, Ołówki, Ołówki
na grafit [ołówki automatyczne], Ołówki węglowe, Opaski
na rękę do przytrzymywania przyborów do pisania, Opaski
papierowe na cygara, Opłatki do pieczętowania, Papier
do malarstwa i kaligrafii, Papier do pisania [listowy], Papier
do zawijania, Papier higieniczny, Papier mâché, Papier parafinowany, Papier pergaminowy, Papier przebitkowy, Papier
ryżowy, Papier srebrny, Papier świecący, Papier w arkuszach
[artykuły piśmienne], Papier z miazgi drzewnej, Papierowe
nakrycia [obrusy] stołowe, Papierowe podkładki pod szklanki,
Perforatory biurowe, Periodyki [czasopisma], Pędzle, Pędzle
do pisania, Pieczątki z adresem, Pinezki, Pióra i długopisy
[artykuły biurowe], Pióra kulkowe, Pióra ze stali, Piórka do rysowania [grafiony], Plany, Płytki adresowe do adresarek, Podkładki do pisania z klipsem, Podkładki na biurko, Podpórki
do książek, Podręczniki [książki], Podstawki do długopisów
i ołówków, Poduszki do stempli, pieczęci, Pojemniki na ołówki, Portrety, Prospekty, Przebitki [materiały piśmienne], Przezrocza [materiały piśmienne], Przybory do wycierania tablic
do pisania, Przybory szkolne [artykuły piśmienne], Przyciski
do papieru, Przyrządy do pisania, Przyrządy do rysowania,
Publikacje drukowane, Pudełka na pióra, Pudełka z papieru
lub kartonu, Ramki i stojaki do fotografii, Rejestry, księgi
główne [książki], Reprodukcje graficzne, Ryciny [grawerowanie], Rysunki, Segregatory na luźne kartki, Skoroszyty, Skoroszyty do dokumentów, Skoroszyty na dokumenty, Skrobaki
wymazujące biurowe, Spinacze do papieru, Spinacze do pieniędzy, Stalówki, Stalówki ze złota, Stemple do pieczętowania, Suszki do piór, Szablony [artykuły piśmienne], Szablony
do dekorowania żywności i napojów, Szablony do wymazywania, Szyldy z papieru lub z kartonu, Tablice arytmetyczne,
Tablice ogłoszeniowe z kartonu lub papieru, Tace do sortowania i liczenia pieniędzy, Taśma klejąca [materiały piśmienne], Taśmy elastyczne do użytku biurowego, Taśmy i karty
papierowe do zapisu programów komputerowych, Teczki
z notatnikiem i przyborami do pisania [artykuły papiernicze],
Teczki z notatnikiem i przyborami do pisania [zestawy], Temperówki do ołówków, elektryczne lub nieelektryczne, Torby
papierowe, Torebki do pakowania [koperty, woreczki] z papieru lub tworzyw sztucznych, Transparenty z papieru, Tuby
z tektury, Tusz chiński, Uchwyty do stempli, pieczęci, Ulotki,
Urządzenia do laminowania dokumentów do użytku biurowego, Urządzenia do oprawiania fotografii, Urządzenia
do zaklejania kopert do biura, Urządzenia i maszyny do introligatorstwa [sprzęt biurowy], Usuwalne znaczki (stemple),
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Washi [papier japoński], Wieczne pióra, Wskaźniki do pokazywania szczegółów na tablicy, nieelektryczne, Wstążki papierowe, inne niż pasmanteria lub dekoracje do włosów, Wypełnienie z papieru lub kartonu, Wyroby przeznaczone
do wymazywania, Wzorce pisma do kopiowania, Zakładki
do książek, Zakładki do stron, Zakreślacze, Zawiadomienia
[artykuły papiernicze], Zestawy drukarskie, przenośne [artykuły biurowe], Zeszyty do pisania lub rysowania, Zszywacze
[artykuły biurowe], Zszywki biurowe, Zwijacze do identyfikatorów [artykuły biurowe], 35 Administrowanie programami
lojalności konsumenta, Agencje informacji handlowej, Aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach
danych, Aktualizacja i utrzymywanie informacji w rejestrach,
Analizy kosztów, Audyt działalności gospodarczej, Audyt finansowy, Badania biznesowe, Badania dotyczące działalności gospodarczej, Badania opinii publicznej, Badania rynkowe, Badania w zakresie biznesu, Doradztwo w zakresie organizacji działalności gospodarczej, Doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, Doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, Doradztwo w zakresie zarządzania personelem, Dostarczanie informacji dotyczących kontaktów handlowych i biznesowych, Ekonomiczne prognozy, Handlowe informacje i porady udzielane
konsumentom w wyborze towarów i usług, Indeksowanie
stron internetowych w celach handlowych lub reklamowych, Informacja o działalności gospodarczej, Pozyskiwanie
danych do komputerowych baz danych, Komputerowe zarządzanie plikami, Marketing ukierunkowany, Marketing
w ramach wydawania oprogramowania, Obróbka tekstów,
Organizacja pokazów mody w celach promocyjnych, Outsourcing [doradztwo biznesowe], Pokazy towarów, Pomoc
przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub
handlowymi, Pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, Prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, Produkcja filmów reklamowych, Profilowanie konsumentów do celów komercyjnych lub marketingowych, Promocja sprzedaży dla osób trzecich, Promowanie
towarów i usług w formie sponsorowania wydarzeń sportowych, Publikowanie tekstów reklamowych, Rejestracja komunikatów pisemnych i danych, Reklama, Reklama korespondencyjna, Reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, Reklama typu „płać za kliknięcie”, Reklama zewnętrzna, Rozwijanie koncepcji reklamowych, Sporządzanie
indeksów informacji do celów handlowych lub reklamowych, Reklamy radiowe i telewizyjne, Sporządzanie wyciągów z konta, Statystyczne zestawienia, Systematyzacja danych w komputerowych bazach danych, Telefoniczne udzielanie informacji [dla nieobecnych abonentów], Telemarketing, Tworzenie tekstów reklamowych, Uaktualnianie materiałów reklamowych, Udostępnianie informacji o działalności
gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej, Usługi
doradcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą, Usługi
doradztwa w zakresie działalności gospodarczej, Usługi ekspertów w zakresie efektywności biznesowej, Usługi komunikacji korporacyjnej, Usługi lobbingu handlowego, Usługi
marketingowe, Usługi pośrednictwa biznesowego dotyczące kontaktowania ze sobą potencjalnych inwestorów prywatnych z przedsiębiorcami potrzebującymi finansowania,
Usługi pośrednictwa w handlu, Usługi prenumeraty gazet
dla osób trzecich, Usługi przeglądu prasy, Usługi public relations, Usługi relacji z mediami, Usługi w zakresie opracowania
graficznego do celów reklamowych, Usługi w zakresie wywiadu rynkowego, Usługi związane z listami prezentów, Wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu, Wynajmowanie przestrzeni reklamowej, Wystawy w celach handlowych lub reklamowych, Wyszukiwanie informacji
w plikach komputerowych dla osób trzecich, Zapewnianie
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platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, Zapewnianie rankingów użytkowników w celach
handlowych lub reklamowych, Zapewnianie recenzji użytkowników w celach handlowych lub reklamowych, Zarządzanie w działalności gospodarczej dla usługodawców pracujących jako wolni strzelcy, Zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, 36 Analizy finansowe, Bankowość hipoteczna, Bankowość online, Depozyty kosztowności, Doradztwo w sprawach finansowych, Doradztwo w sprawach
ubezpieczeniowych, Doradztwo w zakresie długów, Emisja
bonów wartościowych, Emisja czeków podróżnych, Fundusze inwestycyjne wzajemne, Handel walutami i wymiana
walut, Inwestycje finansowe, Inwestycje kapitałowe, Leasing
finansowy, Maklerstwo, Notowania giełdowe, Ocena finansowa aktywów własności intelektualnej, Opracowywanie kosztorysów do celów wyceny kosztów, Organizacja zbiórek pieniężnych, Organizowanie finansowania projektów budowlanych, Pośrednictwo giełdowe [akcje i obligacje], Pośrednictwo w obrocie akcjami i obligacjami, Powiernictwo, Pożyczanie pod zastaw, Pożyczki [finansowanie], Pożyczki ratalne,
Przetwarzanie płatności dokonanych za pomocą kart debetowych, Przetwarzanie płatności dokonanych za pomocą
kart kredytowych, Sponsorowanie finansowe, Transakcje finansowe, Transfer elektroniczny środków pieniężnych, Transfery elektroniczne wirtualnych walut, Udostępnianie informacji finansowych za pośrednictwem strony internetowej,
Udzielanie informacji finansowych, Udzielanie rabatów
w uczestniczących obiektach innych osób poprzez wykorzystanie karty członkowskiej, Usługi aktuarialne, Usługi badań
dotyczących finansów, Usługi banków oszczędnościowych,
Usługi depozytów sejfowych, Usługi dotyczące maklerstwa
giełdowego, Usługi finansowania, Usługi gwarancyjne, Usługi gwarantowania ubezpieczeń morskich, Usługi gwarantowania ubezpieczeń od pożarów, Usługi gwarantowania
ubezpieczeń od wypadków, Usługi gwarantowania ubezpieczeń zdrowotnych, Usługi portfela elektronicznego (usługi
w zakresie płatności), Usługi ubezpieczeniowe, Usługi w zakresie świadczeń emerytalnych, Usługi związane z majątkiem nieruchomym, Weryfikacja czeków, Wycena antyków,
Wycena dzieł sztuki, Wycena finansowa [ubezpieczenia, bankowość, nieruchomości], Wycena nieruchomości, Wycena
zbiorów numizmatycznych, Wycena znaczków, Wyceny fiskalne, Wymiana finansowa waluty wirtualnej, Zarządzanie
finansami, Zbiórki funduszy na cele dobroczynne, Emisja kart
kredytowych i debetowych, Usługi związane z kartami kredytowymi i kartami płatniczymi, 41 Doradztwo zawodowe,
Informacja o edukacji, Informacja o imprezach rozrywkowych, Informacja o rekreacji, Komputerowe przygotowanie
materiałów do publikacji elektronicznej, Kultura fizyczna,
Kursy korespondencyjne, Nauczanie indywidualne, Organizowanie balów, Organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, Organizowanie i prowadzenie koncertów, Organizowanie i prowadzenie konferencji, Organizowanie i prowadzenie kongresów, Organizowanie i prowadzenie seminariów, Organizowanie i prowadzenie sympozjów, Organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie],
Organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], Organizowanie loterii, Organizowanie widowisk [impresariat],
Organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, Organizowanie zawodów sportowych, Przekazywanie
know-how [szkolenia], Publikowanie książek, Publikowanie
on-line elektronicznych książek i czasopism, Publikowanie
tekstów, innych niż teksty reklamowe, Radiowe programy
rozrywkowe, Redagowanie tekstów (innych niż teksty reklamowe), Udostępnianie filmów online nie do pobrania, Udostępnianie muzyki cyfrowej [nie do pobrania] w Internecie,
Udostępnianie publikacji elektronicznych [nie do pobrania],
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Usługi biblioteczne, Usługi reporterskie, Usługi rozrywkowe,
Usługi w zakresie oświaty [nauczanie], Wystawianie spektakli
na żywo, Zapewnianie rankingów użytkowników w celach
rozrywkowych lub kulturalnych, Zapewnianie recenzji użytkowników w celach rozrywkowych lub kulturalnych.
544171
(220) 2022 06 17
BNP PARIBAS BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) GOksięgowość
(510), (511) 9 Aplikacje komputerowe do pobrania, Bankomaty, Biochipy, Biometryczne dokumenty tożsamości, Chipy
[układy scalone], Chipy z kodem DNA, Czytniki [sprzęt
do przetwarzania danych], Czytniki książek cyfrowych, Dyski
kompaktowe [CD-ROM-y], Dyski magnetyczne, Dyski optyczne, Dyskietki, Ekrany [fotografia], Elektroniczne pióra [ekranopisy], Elektroniczne tablice wyświetlające, Elektroniczne terminarze osobiste, Etui na okulary, Etui na smartfony, Folie
ochronne dostosowane do smartfonów, Folie ochronne
przystosowane do ekranów komputerowych, Grafika do pobrania do telefonów komórkowych, Hologramy, Identyfikacyjne karty magnetyczne, Inteligentne bransoletki (przyrządy pomiarowe), Inteligentne pierścionki, Interaktywne tablice elektroniczne, Interaktywne terminale z ekranami dotykowymi, Interfejsy audio, Interfejsy komputerowe, Kalkulatory,
Kalkulatory kieszonkowe, Karty inteligentne [karty z układem
scalonym], Klucze kryptograficzne do pobrania do otrzymywania i wydawania kryptowaluty, Klucze kryptograficzne
do pobrania do otrzymywania i wydawania kryptoaktywów,
Kodowane identyfikacyjne bransoletki magnetyczne, Kodowane karty magnetyczne, Kodowane karty-klucze, Komputery, Komputery cienki klient, Komputery do noszenia na ciele lub w ubraniach, Komputery kieszonkowe [PDA], Komputery przenośne [podręczne], Liczydła, Magnetyczne nośniki
danych, Maszyny do liczenia i sortowania pieniędzy, Maszyny sumujące, Miarki [przyrządy miernicze], Mierniki, Monitory
[programy komputerowe], Monitory [sprzęt komputerowy],
Nośniki do rejestracji dźwięku, Numeryczne wyświetlacze
elektroniczne, Okulary, Okulary 3D, Okulary inteligentne,
Okulary ochronne do uprawiania sportu, Okulary przeciwoślepieniowe, Okulary przeciwsłoneczne, Oprawki do okularów, Oprogramowanie komputerowych wygaszaczy ekranu,
nagrane lub do pobrania, Optyczne czytniki znaków, Optyczne nośniki danych, Pagery radiowe, Pamięci komputerowe,
Pamięci zewnętrzne USB, Paski do telefonów komórkowych,
Paszporty biometryczne, Platformy oprogramowania komputerowego, nagrane lub do pobrania, Pliki graficzne do pobierania, Pliki muzyczne do pobierania, Płyty gramofonowe,
Płyty kompaktowe [audio-wideo], Podkładki pod myszy
komputerowe, Podpórki pod nadgarstki do użytku z komputerem, Podręczne słowniki elektroniczne, Pojemniczki
na szkła kontaktowe, Pokrowce do komputerów kieszonkowych [PDA], Pokrowce do tabletów, Pokrowce na laptopy,
Pokrowce na smartfony, Portfele elektroniczne do pobrania,
Programy komputerowe [oprogramowanie do pobrania],
Programy komputerowe nagrane, Programy sterujące komputerowe, nagrane, Przenośne odtwarzacze multimedialne,
Przyrządy do śledzenia aktywności do noszenia na sobie,
Przyrządy matematyczne, Przyrządy nawigacyjne, Przyrządy
obserwacyjne, Przyrządy pomiarowe, Publikacje elektroniczne, do pobrania, Ramki cyfrowe do zdjęć, Skanery [urządzenia do przetwarzania danych], Słuchawki [zakładane na głowę], Słuchawki do komunikacji zdalnej, Słuchawki telefoniczne, Smartfony, Sprzęt komputerowy, Sprzęt peryferyjny
do komputerów, Stojaki przystosowane do laptopów, Sznur(210)
(731)
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ki do okularów, Tablety, Tarcze odblaskowe noszone na ubraniu w celu zapobiegania wypadkom drogowym, Telefony,
Telefony bezprzewodowe, Telefony komórkowe, Terminale
do kart kredytowych, Tokeny bezpieczeństwa [urządzenia
szyfrujące], Torby do noszenia komputerów, Urządzenia
do fakturowania, Urządzenia do komunikacji wewnętrznej,
Urządzenia do kontroli frankowania, Urządzenia do nauczania, Urządzenia do odtwarzania dźwięku, Urządzenia
do przetwarzania danych, Urządzenia do rejestrowania czasu
i daty, Urządzenia do rejestrowania dźwięku, Urządzenia
do transmisji dźwięku, Urządzenia monitorujące, inne niż
do celów medycznych, Urządzenia telekomunikacyjne w postaci biżuterii, Wskaźniki ilości, Wykrywacze fałszywych monet, Zegarki inteligentne, Zestawy do korzystania z telefonu
bez użycia rąk, Zestawy na głowę do rzeczywistości wirtualnej, 16 Adresarki, Afisze, plakaty, Afisze, plakaty z papieru lub
kartonu, Aktówki [artykuły biurowe], Akwaforty [grafika],
Albumy do wklejania, Almanachy [roczniki], Arkusze z wiskozy do zawijania, Artykuły biurowe [z wyjątkiem mebli], Atlasy,
Atrament, Atrament korektorski [heliografia], Banknoty, Bibuły, Bielizna stołowa papierowa, Bieżniki stołowe papierowe,
Bilety, Biuletyny informacyjne, Biurowe maszyny do stemplowania, Bloki [artykuły papiernicze], Bony wartościowe, Brokat
do celów biurowych, Broszury, Chorągiewki papierowe,
Chromolitografie, Chusteczki do nosa [papierowe], Chusteczki papierowe do usuwania makijażu, Czasopisma [periodyki], Diagramy, Dozowniki taśmy przylepnej [artykuły biurowe], Drukowane rozkłady, Ekierki do rysowania, Etui na identyfikatory [artykuły biurowe], Etykiety [owijki] na butelki z papieru lub kartonu, Etykiety z papieru lub kartonu, Fiszki, Folia
z tworzywa sztucznego do opakowywania, Folie z bąbelkami z tworzywa sztucznego do opakowywania, Formularze
[blankiety, druki], Fotografie [wydrukowane], Fotograwiura,
Frankownice do użytku biurowego, Gazety, Girlandy papierowe, Globusy, Identyfikatory [artykuły biurowe], Indeksy,
skorowidze, Kalendarze, Kałamarze (wpuszczane w pulpit),
Kartki muzyczne z życzeniami, Kartki z życzeniami, Karton,
Karton z miazgi drzewnej [artykuły papiernicze], Karty do kolekcjonowania, inne niż do gier, Kasetki na biurko na materiały biurowe [artykuły biurowe], Kasetki na stemple [pieczątki],
Katalogi, Klamerki, klipsy do papieru, Kleje do materiałów
papierniczych lub do użytku domowego, Klipsy do etui
na identyfikatory [artykuły biurowe], Klipsy do piór i długopisów, Koperty [artykuły piśmienne], Koperty na butelki z papieru lub kartonu, Książki, Lak do pieczętowania, Litograficzne dzieła sztuki, Mapy geograficzne, Masy specjalne do pieczętowania do użytku piśmiennego, Maszynki do ostrzenia
ołówków, elektryczne lub nie, Maszyny do pisania, Materiały
do pisania, Materiały do rysowania, Materiały drukowane,
Materiały opakowaniowe [amortyzujące, do wyściełania]
z papieru lub kartonu, Materiały piśmienne, Materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem aparatów), Maty stołowe
z papieru, Nalepki, naklejki [materiały piśmienne], Nawilżacze
[artykuły biurowe], Nawilżacze do powierzchni klejących
[artykuły biurowe], Niszczarki do papieru do użytku biurowego, Notatniki [notesy], Noże do papieru [artykuły biurowe],
Numeratory, Obciągi offsetowe z materiałów nietekstylnych,
Obrazy [malarstwo], oprawione lub nie, Obrazy i zdjęcia, Obsadki do piór, Ochraniacze na palce do użytku biurowego,
Ochronne okładki na książki, Odciskarki do kart kredytowych,
nieelektryczne, Okładki na książeczki czekowe, Okładki, obwoluty [artykuły papiernicze], Oleodruki, Ołówki, Ołówki
na grafit [ołówki automatyczne], Ołówki węglowe, Opaski
na rękę do przytrzymywania przyborów do pisania, Opaski
papierowe na cygara, Opłatki do pieczętowania, Papier
do malarstwa i kaligrafii, Papier do pisania [listowy], Papier
do zawijania, Papier higieniczny, Papier mâché, Papier parafi-
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nowany, Papier pergaminowy, Papier przebitkowy, Papier
ryżowy, Papier srebrny, Papier świecący, Papier w arkuszach
[artykuły piśmienne], Papier z miazgi drzewnej, Papierowe
nakrycia [obrusy] stołowe, Papierowe podkładki pod szklanki,
Perforatory biurowe, Periodyki [czasopisma], Pędzle, Pędzle
do pisania, Pieczątki z adresem, Pinezki, Pióra i długopisy [artykuły biurowe], Pióra kulkowe, Pióra ze stali, Piórka do rysowania [grafiony], Plany, Płytki adresowe do adresarek, Podkładki do pisania z klipsem, Podkładki na biurko, Podpórki
do książek, Podręczniki [książki], Podstawki do długopisów
i ołówków, Poduszki do stempli, pieczęci, Pojemniki na ołówki, Portrety, Prospekty, Przebitki [materiały piśmienne], Przezrocza [materiały piśmienne], Przybory do wycierania tablic
do pisania, Przybory szkolne [artykuły piśmienne], Przyciski
do papieru, Przyrządy do pisania, Przyrządy do rysowania,
Publikacje drukowane, Pudełka na pióra, Pudełka z papieru
lub kartonu, Ramki i stojaki do fotografii, Rejestry, księgi
główne [książki], Reprodukcje graficzne, Ryciny [grawerowanie], Rysunki, Segregatory na luźne kartki, Skoroszyty, Skoroszyty do dokumentów, Skoroszyty na dokumenty, Skrobaki
wymazujące biurowe, Spinacze do papieru, Spinacze do pieniędzy, Stalówki, Stalówki ze złota, Stemple do pieczętowania, Suszki do piór, Szablony [artykuły piśmienne], Szablony
do dekorowania żywności i napojów, Szablony do wymazywania, Szyldy z papieru lub z kartonu, Tablice arytmetyczne,
Tablice ogłoszeniowe z kartonu lub papieru, Tace do sortowania i liczenia pieniędzy, Taśma klejąca [materiały piśmienne], Taśmy elastyczne do użytku biurowego, Taśmy i karty
papierowe do zapisu programów komputerowych, Teczki
z notatnikiem i przyborami do pisania [artykuły papiernicze],
Teczki z notatnikiem i przyborami do pisania [zestawy], Temperówki do ołówków, elektryczne lub nieelektryczne, Torby
papierowe, Torebki do pakowania [koperty, woreczki] z papieru lub tworzyw sztucznych, Transparenty z papieru, Tuby
z tektury, Tusz chiński, Uchwyty do stempli, pieczęci, Ulotki,
Urządzenia do laminowania dokumentów do użytku biurowego, Urządzenia do oprawiania fotografii, Urządzenia
do zaklejania kopert do biura, Urządzenia i maszyny do introligatorstwa [sprzęt biurowy], Usuwalne znaczki (stemple),
Washi [papier japoński], Wieczne pióra, Wskaźniki do pokazywania szczegółów na tablicy, nieelektryczne, Wstążki papierowe, inne niż pasmanteria lub dekoracje do włosów, Wypełnienie z papieru lub kartonu, Wyroby przeznaczone
do wymazywania, Wzorce pisma do kopiowania, Zakładki
do książek, Zakładki do stron, Zakreślacze, Zawiadomienia
[artykuły papiernicze], Zestawy drukarskie, przenośne [artykuły biurowe], Zeszyty do pisania lub rysowania, Zszywacze
[artykuły biurowe], Zszywki biurowe, Zwijacze do identyfikatorów [artykuły biurowe], 35 Administrowanie programami
lojalności konsumenta, Agencje informacji handlowej, Aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach
danych, Aktualizacja i utrzymywanie informacji w rejestrach,
Analizy kosztów, Audyt działalności gospodarczej, Audyt finansowy, Badania biznesowe, Badania dotyczące działalności gospodarczej, Badania opinii publicznej, Badania rynkowe, Badania w zakresie biznesu, Doradztwo w zakresie organizacji działalności gospodarczej, Doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, Doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, Doradztwo w zakresie zarządzania personelem, Dostarczanie informacji dotyczących kontaktów handlowych i biznesowych, Ekonomiczne prognozy, Handlowe informacje i porady udzielane
konsumentom w wyborze towarów i usług, Indeksowanie
stron internetowych w celach handlowych lub reklamowych, Informacja o działalności gospodarczej, Komputerowe
bazy danych (pozyskiwanie danych do -), Komputerowe zarządzanie plikami, Marketing ukierunkowany, Marketing
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w ramach wydawania oprogramowania, Obróbka tekstów,
Organizacja pokazów mody w celach promocyjnych, Outsourcing [doradztwo biznesowe], Pokazy towarów, Pomoc
przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub
handlowymi, Pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, Prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, Produkcja filmów reklamowych, Profilowanie konsumentów do celów komercyjnych lub marketingowych, Promocja sprzedaży dla osób trzecich, Promowanie
towarów i usług w formie sponsorowania wydarzeń sportowych, Publikowanie tekstów reklamowych, Rejestracja komunikatów pisemnych i danych, Reklama, Reklama korespondencyjna, Reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, Reklama typu „płać za kliknięcie”, Reklama zewnętrzna, Rozwijanie koncepcji reklamowych, Sporządzanie
indeksów informacji do celów handlowych lub reklamowych, Reklamy radiowe i telewizyjne, Sporządzanie wyciągów z konta, Statystyczne zestawienia, Systematyzacja danych w komputerowych bazach danych, Telefoniczne udzielanie informacji [dla nieobecnych abonentów], Telemarketing, Tworzenie tekstów reklamowych, Uaktualnianie materiałów reklamowych, Udostępnianie informacji o działalności
gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej, Usługi
doradcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą, Usługi
doradztwa w zakresie działalności gospodarczej, Usługi ekspertów w zakresie efektywności biznesowej, Usługi komunikacji korporacyjnej, Usługi lobbingu handlowego, Usługi
marketingowe, Usługi pośrednictwa biznesowego dotyczące kontaktowania ze sobą potencjalnych inwestorów prywatnych z przedsiębiorcami potrzebującymi finansowania,
Usługi pośrednictwa w handlu, Usługi prenumeraty gazet
dla osób trzecich, Usługi przeglądu prasy, Usługi public relations, Usługi relacji z mediami, Usługi w zakresie opracowania
graficznego do celów reklamowych, Usługi w zakresie wywiadu rynkowego, Usługi związane z listami prezentów, Wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu, Wynajmowanie przestrzeni reklamowej, Wystawy w celach handlowych lub reklamowych, Wyszukiwanie informacji
w plikach komputerowych dla osób trzecich, Zapewnianie
platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, Zapewnianie rankingów użytkowników w celach
handlowych lub reklamowych, Zapewnianie recenzji użytkowników w celach handlowych lub reklamowych, Zarządzanie w działalności gospodarczej dla usługodawców pracujących jako wolni strzelcy, Zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, 36 Analizy finansowe, Bankowość hipoteczna, Bankowość online, Depozyty kosztowności, Doradztwo w sprawach finansowych, Doradztwo w sprawach
ubezpieczeniowych, Doradztwo w zakresie długów, Emisja
bonów wartościowych, Emisja czeków podróżnych, Fundusze inwestycyjne wzajemne, Handel walutami i wymiana
walut, Inwestycje finansowe, Inwestycje kapitałowe, Leasing
finansowy, Maklerstwo, Notowania giełdowe, Ocena finansowa aktywów własności intelektualnej, Opracowywanie kosztorysów do celów wyceny kosztów, Organizacja zbiórek pieniężnych, Organizowanie finansowania projektów budowlanych, Pośrednictwo giełdowe [akcje i obligacje], Pośrednictwo w obrocie akcjami i obligacjami, Powiernictwo, Pożyczanie pod zastaw, Pożyczki [finansowanie], Pożyczki ratalne,
Przetwarzanie płatności dokonanych za pomocą kart debetowych, Przetwarzanie płatności dokonanych za pomocą
kart kredytowych, Sponsorowanie finansowe, Transakcje finansowe, Transfer elektroniczny środków pieniężnych, Transfery elektroniczne wirtualnych walut, Udostępnianie informacji finansowych za pośrednictwem strony internetowej,
Udzielanie informacji finansowych, Udzielanie rabatów
w uczestniczących obiektach innych osób poprzez wykorzy-
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stanie karty członkowskiej, Usługi aktuarialne, Usługi badań
dotyczących finansów, Usługi banków oszczędnościowych,
Usługi depozytów sejfowych, Usługi dotyczące maklerstwa
giełdowego, Usługi finansowania, Usługi gwarancyjne, Usługi gwarantowania ubezpieczeń morskich, Usługi gwarantowania ubezpieczeń od pożarów, Usługi gwarantowania
ubezpieczeń od wypadków, Usługi gwarantowania ubezpieczeń zdrowotnych, Usługi portfela elektronicznego (usługi
w zakresie płatności), Usługi ubezpieczeniowe, Usługi w zakresie świadczeń emerytalnych, Usługi związane z majątkiem nieruchomym, Weryfikacja czeków, Wycena antyków,
Wycena dzieł sztuki, Wycena finansowa [ubezpieczenia, bankowość, nieruchomości], Wycena nieruchomości, Wycena
zbiorów numizmatycznych, Wycena znaczków, Wyceny fiskalne, Wymiana finansowa waluty wirtualnej, Zarządzanie
finansami, Zbiórki funduszy na cele dobroczynne, Emisja kart
kredytowych i debetowych, Usługi związane z kartami kredytowymi i kartami płatniczymi.
544184
(220) 2022 06 15
STEPINSKI MAGDALENA, STEPINSKI PIOTR RASPBERRY
REPUBLIC SPÓŁKA CYWILNA, Konstancin-Jeziorna
(540) (znak słowny)
(540) RASPBERRY REPUBLIC
(510), (511) 25 Akcesoria na szyję, Apaszki, Bandany, Bermudy, Bielizna, Bielizna i odzież ciążowa, Bielizna damska,
Bielizna dla mężczyzn, Bielizna dla dzieci i niemowląt, Bielizna nocna, Bielizna termoaktywna, Bielizna sportowa,
Bluzy, Bokserki, Buty sportowe, Obuwie, Czapki, Kapelusze,
Chustki na głowę, Nakrycia głowy, Daszki przeciwsłoneczne,
Dresy, Fartuszki, Getry, Japonki, Kamizelki, Koszule, Koszulki,
Kurtki, Legginsy, Marynarki, Maski na oczy, Maski ochronne
(odzież), Mundurki szkolne, Narzutki na ramiona, Nauszniki,
Nieprzemakalna odzież wierzchnia, Obuwie damskie, Obuwie dla dzieci, Obuwie dla mężczyzn, Obuwie dla niemowląt,
Obuwie gimnastyczne, Obuwie na plażę, Odzież sportowa,
Odzież wiatroszczelna, Ogrodniczki, Opaski na głowę, Bluzy
dresowe, Paski [odzież], Paski skórzane [odzież], Paski tekstylne, Paski wykonane z imitacji skóry, Paski z materiału, Piżamy,
Płaszcze, Podkolanówki, Podkoszulki, Polary, Poncza, Rajstopy, Rajtuzy, Rękawiczki, Sandały, Skarpetki, Skarpetki antypoślizgowe, Skarpetki dla niemowląt i małych dzieci, Skarpetki
sportowe, Spodenki, Spódnice, Spodnie, Spodnie sportowe,
Stroje na maskaradę, Swetry, Szale, Szaliki, Szlafroki, Szorty, Tenisówki, Ubrania codzienne, Kostiumy, Kostiumy kąpielowe,
Kostiumy na halloween, Kostiumy do użytku podczas dziecięcych zabaw przebieranych, Odzież do jogi, Kombinezony
i odzież jednoczęściowa, 35 Sprzedaż detaliczna i hurtowa
odzieży, obuwia, zabawek, artykułów dla dzieci, tkanin i artykułów tekstylnych, artykułów pościelowych, artykułów przemysłowych, w szczególności w sklepie stacjonarnym, sklepie
internetowym, z katalogu, za pomocą środków komunikacji
na odległość, Administracja biznesowa w zakresie transportu i dostaw, Administracyjne zarządzanie przedsiębiorstwami handlowymi, Administrowanie dotyczące marketingu,
Administrowanie dotyczące planowania działalności gospodarczej, Administrowanie działalnością gospodarczą firm
zagranicznych, Administrowanie działalnością gospodarczą
w zakresie franchisingu, Administrowanie działalnością gospodarczą w zakresie sklepów detalicznych, Administrowanie działalnością gospodarczą, Administrowanie i organizacja usług sprzedaży wysyłkowej, Administrowanie sprzedażą,
Analiza danych biznesowych, Analiza odbioru reklamy, Analizy gospodarcze, Doradztwo i konsultacje w zakresie działalności gospodarczej, Doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie reklamy, marketingu i promocji, Dostarczanie infor(210)
(731)
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macji handlowych, Dystrybucja materiałów promocyjnych,
mianowicie ulotek, prospektów, broszur, próbek, zwłaszcza
w zakresie sprzedaży katalogowej dalekodystansowej [zarówno poza granice jak i w kraju], Dystrybucja materiałów
reklamowych, marketingowych i promocyjnych, Inwentaryzacja towaru, Organizacja konkursów w celach reklamowych,
Organizacja i przeprowadzanie wystaw w ramach targów
handlowych, Organizacja i przeprowadzanie imprez reklamowych, Organizacja wystaw do celów reklamowych, Organizacja wydarzeń komercyjnych, Organizacja wystaw w celach handlowych lub reklamowych, Organizowanie imprez,
wystaw, targów i pokazów do celów handlowych, promocyjnych i reklamowych, Pośrednictwo w kontraktach na kupno
i sprzedaż produktów, Pośrednictwo w kontaktach handlowych i gospodarczych, Pośrednictwo w zakresie reklamy,
Prezentacje towarów i usług, Promocja sprzedaży, Reklama
za pośrednictwem mediów elektronicznych, w szczególności internetu, Pomoc przy prowadzeniu franszyzy, Administrowanie działalnością gospodarczą w zakresie franchisingu, Pomoc w zakresie działalności gospodarczej dotycząca
franchisingu, Usługi doradcze w zakresie zakładania przedsiębiorstw franchisingowych, Usługi reklamowe w zakresie
działalności gospodarczej dotyczące franchisingu, 45 Licencjonowanie własności intelektualnej, Licencjonowanie zarejestrowanych i niezarejestrowanych wzorów, szczególnie
z zakresu branży odzieżowej, Usługi w zakresie udzielania
licencji, Licencjonowanie praw autorskich, Licencjonowanie koncepcji franczyzowych, Licencjonowanie znaków towarowych, Zarządzanie i wykorzystywanie praw własności
przemysłowej i praw autorskich poprzez licencjonowanie
na rzecz osób trzecich.
(210)
(731)
(540)
(540)

544188
(220) 2022 06 17
Medicine Holding Inc., Wilmington, US
(znak słowno-graficzny)
APKLAN

(531) 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 36 Wynajem nieruchomości, Organizowanie
najmu nieruchomości na wynajem, Zarządzanie nieruchomościami, Usługi zarządzania nieruchomościami, Wycena
i zarządzanie nieruchomościami, Usługi w zakresie nieruchomości, Usługi agencji nieruchomości dotyczące sprzedaży
i wynajmu budynków, Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, 37 Budowanie domów, Budowa budynków mieszkalnych i komercyjnych, Usługi budowlane, konstrukcyjne,
rozbiórkowe i wyburzeniowe, Usługi budowlane, Budowa
bloków mieszkalnych.
(210)
(731)
(540)
(540)

544189
(220) 2022 06 17
Medicine Holding Inc., Wilmington, US
(znak słowno-graficzny)
AKRODOM

(531) 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 36 Wynajem nieruchomości, Organizowanie
najmu nieruchomości na wynajem, Zarządzanie nieruchomościami, Usługi zarządzania nieruchomościami, Wycena
i zarządzanie nieruchomościami, Usługi w zakresie nierucho-
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mości, Usługi agencji nieruchomości dotyczące sprzedaży
i wynajmu budynków, Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, 37 Budowanie domów, Budowa budynków mieszkalnych i komercyjnych, Usługi budowlane, konstrukcyjne,
rozbiórkowe i wyburzeniowe, Usługi budowlane, Budowa
bloków mieszkalnych.
544196
(220) 2022 06 17
TUSSA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kaleń
(540) (znak słowny)
(540) TUSSA
(510), (511) 3 Środki toaletowe, 5 Preparaty i artykuły higieniczne.
(210)
(731)

544197
(220) 2022 06 17
TUSSA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kaleń
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SS TUSSA

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 27.05.22, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.18
(510), (511) 3 Środki toaletowe, 5 Preparaty i artykuły higieniczne.
(210) 544203
(220) 2022 06 17
(731) BARTNIK ADAM, Parczew
(540) (znak słowny)
(540) Abi
(510), (511) 9 Fotowoltaiczne urządzenia i instalacje do wytwarzania energii elektrycznej z energii słonecznej, Instalacje elektryczne, Urządzenia fotowoltaiczne do wytwarzania
energii elektrycznej, Urządzenia fotowoltaiczne do przekształcania promieniowania słonecznego na energię elektryczną, 11 Pompy ciepła, Instalacje i urządzenia do ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji i oczyszczania powietrza,
35 Usługi handlu detalicznego w odniesieniu do domowego
sprzętu elektronicznego, Usługi handlu detalicznego w odniesieniu do domowego sprzętu elektrycznego, 37 Naprawa
i konserwacja urządzeń do klimatyzacji, Naprawa urządzeń
do klimatyzacji.
(210)
(731)
(540)
(540)

544204
(220) 2022 06 17
BARTNIK ADAM, Parczew
(znak słowno-graficzny)
ABI ENERGY
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(531) 27.05.01, 27.05.10, 26.01.01, 26.01.18, 29.01.12
(510), (511) 9 Fotowoltaiczne urządzenia i instalacje do wytwarzania energii elektrycznej z energii słonecznej, Instalacje elektryczne, Urządzenia fotowoltaiczne do wytwarzania
energii elektrycznej, Urządzenia fotowoltaiczne do przekształcania promieniowania słonecznego na energię elektryczną, 11 Pompy ciepła, Instalacje i urządzenia do ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji i oczyszczania powietrza,
35 Usługi handlu detalicznego w odniesieniu do domowego
sprzętu elektronicznego, Usługi handlu detalicznego w odniesieniu do domowego sprzętu elektrycznego, 37 Naprawa
i konserwacja urządzeń do klimatyzacji, Naprawa urządzeń
do klimatyzacji.
(210)
(731)
(540)
(540)

544208
(220) 2022 06 17
BIJOK KATARZYNA POSITIVECARE, Skoczów
(znak słowno-graficzny)
POSITIVECARE holistyczna marka dla psów

(531) 27.05.01, 03.01.16
(510), (511) 3 Preparaty do pielęgnacji zwierząt, Aerozole
pielęgnujące dla zwierząt, Deozodoranty dla zwierząt, Kosmetyki dla zwierząt, Nielecznicze balsamy do łap zwierząt
domowych, Niemedyczne płyny do płukania jamy ustnej dla
zwierząt, Odświeżacze oddechu dla zwierząt, Odświeżacze
zapachów dla zwierząt, Preparaty do kąpieli dla zwierząt,
Preparaty i produkty do pielęgnacji futra, Produkty do pielęgnacji skóry zwierząt, Środki do czyszczenia do użytku w hodowli inwentarza żywego, Środki do pielęgnacji zębów dla
zwierząt, Szampony dla zwierząt, Szampony dla zwierząt domowych, Szampony dla zwierząt domowych [nielecznicze
preparaty do pielęgnacji], Szampony dla zwierząt [nielecznicze preparaty pielęgnacyjne], 31 Karmy i pasze dla zwierząt.
544212
(220) 2022 06 17
GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Bobolen D
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 26.04.04, 29.01.11
(510), (511) 3 Aerozole do gardła [nielecznicze], Aerozole
do odświeżania i oczyszczania skóry, Antyperspiranty [przybory toaletowe], Balsamy, inne niż do celów medycznych, Balsamy do celów kosmetycznych, Chusteczki nawilżane do celów higienicznych i kosmetycznych, Chusteczki oczyszczające
do higieny intymnej dla kobiet, Chusteczki pielęgnacyjne dla
niemowląt, Dezodoranty i antyperspiranty, Emulsje do ciała,
Koncentraty nawilżające [kosmetyki], Kosmetyki, Kostki mydła
do mycia ciała, Kremy dermatologiczne [inne niż lecznicze],
Kremy dla niemowląt [nielecznicze], Kremy do mycia, Kremy
do oczyszczania skóry, Kremy do pielęgnacji skóry [kosmetyki],
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Kremy do skóry, Kremy i balsamy kosmetyczne, Kremy kosmetyczne, Maści [nielecznicze], Maseczki do skóry [kosmetyki],
Maski kosmetyczne, Mleczka do ciała, Mleczka kosmetyczne,
Mydła i żele, Nasączone chusteczki do oczyszczania [nielecznicze, do użytku osobistego], Nasączone chusteczki do użytku
kosmetycznego, Nielecznicze preparaty do pielęgnacji urody,
Nielecznicze preparaty do masażu, Nielecznicze preparaty toaletowe, Nielecznicze produkty do pielęgnacji niemowląt,
Nielecznicze produkty do pielęgnacji twarzy, Nielecznicze
produkty ochronne do ust, Nielecznicze produkty toaletowe,
Nielecznicze preparaty do pielęgnacji ciała, Nielecznicze preparaty do pielęgnacji stóp, Nielecznicze preparaty do pielęgnacji włosów do celów kosmetycznych, Nielecznicze preparaty do pielęgnacji skóry, Nielecznicze preparaty do pielęgnacji ust, Nielecznicze serum do skóry, Nielecznicze sole do kąpieli, Nielecznicze spraye do jamy ustnej, Nielecznicze środki
do mycia zębów, Nielecznicze płyny do oczyszczania skóry,
Nielecznicze płyny do płukania ust, Nielecznicze płyny do włosów, Olejki esencjonalne i ekstrakty aromatyczne, Opakowania
uzupełniające do dozowników kosmetyków, Pianki [kosmetyki], Płynne kremy [kosmetyki], Płyny do pielęgnacji skóry [kosmetyki], Płyny do mycia, Preparaty do kąpieli, Preparaty
do depilacji i golenia, Preparaty aromaterapeutyczne, Preparaty blokujące promieniowanie słoneczne [kosmetyki], Preparaty do higieny intymnej lub do celów dezodorujących [przybory toaletowe], Preparaty do demakijażu, Preparaty do mycia
i pielęgnacji ciała, Preparaty do pielęgnacji skóry, oczu i paznokci, Preparaty do ochrony przeciwsłonecznej, Preparaty
do opalania, Preparaty do pielęgnacji zębów, Preparaty do pielęgnacji włosów, Preparaty do włosów, Preparaty higieniczne
w postaci środków toaletowych, Preparaty fitokosmetyczne,
Preparaty przeciwpotne, Preparaty toaletowe, Spraye do ciała,
Sole do kąpieli, Środki toaletowe, Środki do higieny jamy ustnej, Środki perfumeryjne i zapachowe, Szampony, Talki do ciała, Toniki do skóry, Waciki do celów kosmetycznych, Wata kosmetyczna, Wazelina kosmetyczna, Zasypki do ciała [talk], Żele
do użytku kosmetycznego, Zioła do kąpieli, 5 Alkohol leczniczy, Antybakteryjne środki do mycia, Antybakteryjne żele
na bazie alkoholu do odkażania skóry, Antyseptyczne preparaty do mycia, Antyseptyczne preparaty do pielęgnacji ciała, Antyseptyki, Apteczki pierwszej pomocy, wyposażone, Artykuły
spożywcze dla diabetyków [specjalnie wyprodukowane], Balsamy do użytku medycznego, Bandaże elastyczne [opatrunki], Chemiczne tabletki dopochwowe, Chusteczki antybakteryjne, Chusteczki odkażające, Czopki, Dietetyczna żywność
do celów medycznych, Dietetyczna żywność przystosowana
dla niemowląt, Dietetyczne dodatki do żywności, Dietetyczne
napoje przystosowane do celów medycznych, Dietetyczne
preparaty żywnościowe przystosowane do celów medycznych, Dietetyczne środki spożywcze do celów medycznych,
Dietetyczne substancje przystosowane do celów medycznych, Dodatki dietetyczne, Dodatki odżywcze, Dodatki witaminowe i mineralne, Drażetki [lekarstwa], Ekstrakty roślinne
i ziołowe do celów leczniczych, Farmaceutyczne preparaty
i substancje antyalergiczne, Farmaceutyczne produkty dermatologiczne, Farmaceutyczne słodycze, Farmaceutyczne substancje dermatologiczne, Farmaceutyki i naturalne środki lecznicze, Gaza, Guma do żucia do celów medycznych, Herbata
lecznicza, Higieniczne środki nawilżające, Bandaże higieniczne, Intymne preparaty nawilżające, Kapsułki na lekarstwa, Kapsułki do celów farmaceutycznych, Kompresy, Kremy dla dzieci
[lecznicze], Kremy do użytku dermatologicznego, Kremy
do pielęgnacji skóry do użytku medycznego, Kremy farmaceutyczne, Kremy lecznicze, Krople do oczu, Krople do uszu,
Krople do nosa do celów medycznych, Krople witaminowe,
Kultury mikroorganizmów do celów medycznych i weterynaryjnych, Lecznicze balsamy, Lecznicze dodatki do żywności,
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Lecznicze kremy do ciała, Lecznicza guma do żucia, Lecznicze
napoje mineralne, Lecznicze napary ziołowe, Lecznicze oliwki
dla niemowląt, Lecznicze pastylki do ssania, Lecznicze płyny
do płukania jamy ustnej, Lecznicze preparaty do leczenia skóry, Lecznicze preparaty do pielęgnacji włosów, Lecznicze preparaty toaletowe, Lecznicze preparaty w sprayu do nosa, Lecznicze płyny do przemywania oczu, Lecznicze płyny do włosów, Lecznicze płyny po goleniu, Lecznicze płyny na wysypkę
pieluszkową, Lecznicze maści na wysypkę pieluszkową, Lecznicze kuracje do skóry głowy, Lecznicze kremy do skóry, Lecznicze pudry dla niemowląt, Lecznicze pudry do ciała, Lecznicze szampony, Lecznicze żele do ciała, Lekarstwa, Leki dla ludzi, Maści lecznicze, Maści antyseptyczne, Materiał opatrunkowy do celów medycznych, Materiały opatrunkowe, medyczne, Mieszaniny farmaceutyczne, Mineralne preparaty spożywcze do celów medycznych, Mineralne suplementy diety, Mineralne suplementy odżywcze, Mleko w proszku [żywność dla
niemowląt], Multiwitaminy, Musujące tabletki witaminowe,
Mydła antybakteryjne, Mydła i detergenty lecznicze i odkażające, Mydła dezynfekujące, napoje dla niemowląt, Napoje stosowane w lecznictwie, Napoje witaminizowane, Napoje z dodatkami dietetycznymi, Napoje ziołowe do użytku leczniczego, Napary lecznicze, Nasączane chusteczki antyseptyczne,
Nasączone płatki lecznicze, Nasączone chusteczki lecznicze,
Nasączone płatki zawierające preparaty lecznicze, Nasączone
waciki lecznicze, Nutraceutyki do stosowania jako suplementy
diety, Odkażający preparat do mycia rąk, Odżywcze suplementy diety, Odżywcze mieszanki do picia do stosowania jako
zamienniki posiłków, Okłady, Opatrunki medyczne, materiały
opatrunkowe i aplikatory, Olejki lecznicze, Opatrunki elastyczne, Opatrunki do ran, Pastylki do ssania do celów farmaceutycznych, Peelingi [preparaty] do użytku medycznego, Pieluchy dla niemowląt i dorosłych, Pieluchy jednorazowe, Pieluszki
dla niemowląt, Pieluszki jednorazowe, Plastry, Płyny do celów
farmaceutycznych, Podpaski, Preparaty antybakteryjne, Preparaty antyseptyczne, Preparaty bakteriobójcze [inne niż mydło],
Preparaty chemiczno-farmaceutyczne, Preparaty dermatologiczne, Preparaty dietetyczne i odżywcze, Preparaty farmaceutyczne, Preparaty enzymatyczne do celów medycznych,
Preparaty farmakologiczne do pielęgnacji skóry, Preparaty i artykuły higieniczne, Preparaty i substancje farmaceutyczne,
Preparaty i substancje lecznicze, Preparaty i substancje mineralne do celów medycznych, Preparaty medyczne, Preparaty
multiwitaminowe, Preparaty mineralne do celów medycznych, Preparaty nutraceutyczne dla ludzi, Produkty higieniczne dla kobiet, Preparaty witaminowe w postaci suplementów
diety, Preparaty witaminowe i mineralne, Preparaty wzbogacające organizm w niezbędne witaminy i mikroelementy, Preparaty z pierwiastkami śladowymi dla ludzi, Preparaty ziołowe
do celów medycznych, Probiotyki (suplementy), Produkty dietetyczne do celów medycznych, Produkty żywnościowe dla
niemowląt, Puste kapsułki na środki farmaceutyczne, Roztwory do szkieł kontaktowych, Roztwory do sterylizacji, Roztwory
soli do irygacji zatok i nosa, Roztwory oczyszczające do użytku
medycznego, Słodziki dietetyczne do celów medycznych,
Sole do celów medycznych, Słodycze do celów leczniczych,
Sole mineralne do celów medycznych, Spraye antyalergiczne,
Spraye antybakteryjne, Spraye antyseptyczne w formie aerozolu do stosowania na skórę, Spraye lecznicze, Spraye do nosa
udrożniające górne drogi oddechowe, Spraye do gardła [lecznicze], Spraye ziołowe do celów medycznych, Środki bakteriobójcze, Środki dezynfekcyjne i antyseptyczne, Środki dezynfekcyjne do celów higienicznych, Środki dezynfekcyjne do celów medycznych, Środki dezynfekujące do użytku domowego, Środki do higieny intymnej dla kobiet, Środki do płukania
nosa, Środki do uwalniania leków, Środki do sterylizacji, Środki
odkażające, Środki odkażające do użytku domowego, Strzy-
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kawki napełnione preparatami farmaceutycznymi do celów
medycznych, Substancje chłonne do higieny osobistej, Substancje dietetyczne dla niemowląt, Substytuty mleka matki,
Suplementy diety, Suplementy diety i preparaty dietetyczne,
Suplementy mineralne do żywności, Suplementy prebiotyczne, Suplementy ziołowe, Suplementy żywnościowe, Tabletki
do ssania do celów farmaceutycznych, Tabletki przeciwutleniające, Tabletki witaminowe, Talk leczniczy, Tampony, Toniki
[lecznicze], Tłuszcze do celów medycznych, Terapeutyczne
lecznicze preparaty do kąpieli, Tran, Wchłaniające artykuły higieniczne, Wazelina do celów medycznych, Wata do celów
farmaceutycznych, Wata do celów medycznych, Waciki
do użytku medycznego, Waciki odkażające, Wata antyseptyczna, Wata aseptyczna, Węgiel aktywny do użytku medycznego, Wilgotne ręczniki papierowe do rąk nasączone płynem
farmaceutycznym, Witaminy i preparaty witaminowe, Witaminy prenatalne, Wkładki higieniczne, Wkładki do stanika dla karmiących matek, Woda utleniona do celów medycznych, Woda
źródlana do celów medycznych, Wody mineralne do celów
medycznych, Wstępnie wypełnione strzykawki do celów medycznych, Wyciągi z ziół leczniczych, Wyciągi z roślin leczniczych, Wyroby chemiczne do celów farmaceutycznych, Wywary do celów farmaceutycznych, Żele antybakteryjne, Żele
do ciała do użytku farmaceutycznego, Żele do użytku dermatologicznego, Żele nawilżające do użytku osobistego, Żelki
witaminowe, zioła lecznicze, Ziołowe suplementy diety dla
osób o szczególnych wymaganiach dietetycznych, Żywność
dla diabetyków, Żywność dla diet medycznych, Żywność dla
niemowląt, Żywność liofilizowana przystosowana do celów
medycznych, Żywność homogenizowana przystosowana
do celów medycznych, 10 Aplikatory do leków, Aplikatory
do preparatów farmaceutycznych, Aplikatory do preparatów
antybakteryjnych, Aplikatory do preparatów antyseptycznych,
Artykuły do karmienia i smoczki, Aplikatory pigułek, Aplikatory
w postaci gąbek [do użytku medycznego], Aplikatory bandaży, Artykuły do opieki nad niemowlętami, Bandaże elastyczne,
Bandaże nieelastyczne [usztywniające], Bandaże uciskowe,
Buteleczki z kroplomierzem do celów medycznych, Buteleczki
do karmienia niemowląt, Butelki dla dzieci, Buteleczki z kroplomierzem do podawania lekarstw, Butelki do przechowywania
mleka matki, Butelki do karmienia niemowląt, Gryzaki na ząbkowanie, Inhalatory, Laktatory, Lateksowe rękawice medyczne,
Łyżki do podawania leków, Maski higieniczne do celów medycznych, Maski medyczne, Maski na twarz do użytku medycznego, Maski ochronne na nos do użytku medycznego,
Maski ochronne na twarz do użytku medycznego, Maski
ochronne na usta do użytku medycznego, Maski sanitarne
do celów medycznych, Osłonki laktacyjne do karmienia piersią, Osłony ochronne na twarz do użytku medycznego, Pojemniki do aplikowania leków, Pojemniki na butelki do karmienia, Pompki do użytku medycznego przy podawaniu lekarstw
z pojemników, Rękawiczki ochronne do celów medycznych,
Smoczki, Spraye [aerozole] do celów medycznych, Strzykawki
do celów medycznych i do zastrzyków, Strzykawki do zastrzyków, Termometry do pomiaru gorączki, Termometry lekarskie,
Wyroby medyczne mianowicie wyroby do aplikowania substancji aktywnych, w tym tych znajdujących się w suplementach diety lub w lekach, Zakraplacze do oczu, Zakraplacze
do celów medycznych, Zakraplacze do podawania lekarstw,
sprzedawane puste, Zamknięcia do butelek do karmienia, Zawieszki do smoczków.

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

43

544231
(220) 2022 06 19
RUDAWIEC IGNACY, Ruda Śląska
(znak słowno-graficzny)
LORO EYEWEAR

(531) 27.05.01, 27.05.10
(510), (511) 9 Artykuły optyczne [okulary] korekcyjne,
Etui na okulary, Etui na okulary dziecięce, Etui na okulary
i okulary przeciwsłoneczne, Etui na okulary przeciwsłoneczne, Etui na okulary słoneczne, Futerały na okulary,
Futerały na okulary słoneczne, Modne okulary, Modne
okulary przeciwsłoneczne, Okulary, Okulary antyrefleksyjne, Okulary dla dzieci, Okulary do uprawiania sportu,
Okulary korekcyjne, Okulary, okulary słoneczne i soczewki kontaktowe, Okulary [optyka], Okulary (Oprawki do -),
Okulary polaryzacyjne, Okulary przeciwsłoneczne, Woreczki na okulary, Przeciwsłoneczne okulary na receptę,
Szkła przeciwsłoneczne nakładane na okulary, Oprawki
do okularów, Oprawki do okularów i okularów przeciwsłonecznych, Oprawki do okularów słonecznych, Oprawki
do okularów wykonane z metalu lub metalu łączonego
z tworzywem sztucznym, Oprawki do okularów wykonane z metalu i materiału syntetycznego, Oprawki do okularów wykonane z metalu, Oprawki okularów wykonane
z połączenia metalu i tworzyw sztucznych, Oprawki okularów wykonane z tworzyw sztucznych, Oprawki okularowe [puste].
544265
(220) 2022 06 20
JESS INC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SEN MASSAGE & SPA

(210)
(731)

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.02.03, 24.17.25
(510), (511) 44 Manicure, Masaż, Salony piękności, Usługi
medycyny alternatywnej, Usługi saun, Usługi solariów, Usługi
w zakresie medycyny regeneracyjnej.
544266
(220) 2022 06 20
JESS INC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(210)
(731)
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(540) NEM ASIAN FUSION

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.04.04, 24.17.25
(510), (511) 43 Usługi restauracyjne, Usługi barowe, Obsługa
gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, Kafeterie [bufety].
544274
(220) 2022 06 20
JĘCEK WALDEMAR, Dąbrowa nad Czarną;
JĘCEK BARBARA, Dąbrowa nad Czarną
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WaBa
(210)
(731)

(531)

29.01.12, 26.04.02, 26.04.04, 26.04.06, 26.04.07,
26.04.18, 26.04.22, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.08, 27.05.11,
27.05.24
(510), (511) 1 Płyny chłodzące do chłodnic pojazdów, Woda
demineralizowana, nie do celów medycznych, Glikol, 3 Płyny do czyszczenia przedniej szyby samochodowej, 5 Woda
demineralizowana do celów medycznych, 16 Opakowania
z tworzyw sztucznych.
(551) wspólne prawo ochronne
544362
(220) 2022 06 22
ZAKŁAD MIĘSNY KABO A.BOROWIK, W.CIBOROWSKI,
M.GRYGORUK SPÓŁKA JAWNA, Choroszcz
(540) (znak słowny)
(540) BINDYGA
(510), (511) 29 Wyroby z mięsa, 40 Usługowe przetwarzanie
mięsa na rzecz osób trzecich.
(210)
(731)

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

544366
(220) 2022 06 23
WĘCLEWSKI ŁUKASZ, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
SO HOT !

(531)
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29.01.12, 27.05.01, 27.05.04, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.10,
27.05.24, 24.17.01, 24.17.04, 01.15.05, 01.15.15, 26.04.02,
26.04.05, 26.04.13, 26.04.16, 26.04.18, 26.04.22
(510), (511) 20 Ręczne płaskie wachlarze, Ręczne składane
wachlarze, Wachlarze, Wachlarze nieelektryczne, Meble do sauny, 25 Kilty, Kilty z tartanu, Nakrycia głowy, Nakrycia głowy dla
dzieci, Mitry [nakrycia głowy], Daszki przeciwsłoneczne [nakrycia głowy], Daszki [nakrycia głowy], Daszki jako nakrycia głowy,
Czepki damskie [nakrycia głowy], Czapki [nakrycia głowy], Czapki jako nakrycia głowy, Nakrycia głowy dla rybaków, Odzież,
obuwie, nakrycia głowy, Skórzane nakrycia głowy, Sportowe
nakrycia głowy [inne niż kaski], Termoaktywne nakrycia głowy,
Bielizna [część garderoby], Bielizna damska, Bielizna damska
typu body, Bielizna dla kobiet, Bielizna dla mężczyzn, Bielizna
funkcjonalna, Bielizna jednorazowa, Bielizna osobista, Bielizna
osobista [część garderoby], Bielizna osobista z dzianiny, Bielizna
termoaktywna, Bielizna wchłaniająca pot, Damska bielizna, Długa bielizna, Jednoczęściowa bielizna damska [body połączone
z rajstopami], Męska bielizna jednoczęściowa, Połączenie koszulki z majtkami [bielizna damska], Biustonosze, Biustonosze
bez ramiączek, Biustonosze samonośne, Biustonosze sportowe
pochłaniające wilgoć, Bluzki, Bluzki z krótkimi rękawami, Chusty na głowę, Chusty noszone na ramionach, Chusty [odzież],
Chusty pareo, Chusty plażowe, Chusty, szale na głowę, Szale
i chusty na głowę, Czapki baseballowe, Czapki bez daszków,
Czapki dziane, Czapki futrzane, Czapki i czapeczki sportowe,
Czapki sportowe, Czapki wełniane, Kostiumy, Kostiumy dla
kobiet, Kostiumy ze spódnicą, Koszule, Koszule sportowe, Koszule sportowe pochłaniające wilgoć, Koszule z dzianiny, Szerokie koszule wierzchnie, Tkane koszule, Majtki, Majtki damskie,
Majtki przypominające szorty z luźną nogawką, Damskie luźne
topy, Obcisłe topy bez ramiączek, Topy bez ramiączek, Topy
do biegania, Topy do jogi, Topy [odzież], Topy sportowe do rozgrzewki, Topy wiązane na szyi, Topy z dzianin, Parea, Rękawiczki, Rękawiczki bez palców, Rękawiczki dziane, Rękawiczki jako
odzież, Spodenki, Spodenki kąpielowe, Spódnico-spodenki,
Spódnico-spodnie, Bryczesy [spodnie], Funkcjonalne spodnie
termoaktywne, Krótkie spodnie, Spódnica-spodnie, Spodnie,
Spodnie do ćwiczeń fizycznych, Spodnie do kolan [bryczesy],
Spodnie dresowe, Spodnie sportowe, Spodnie sportowe pochłaniające wilgoć, Wygodne luźne spodnie, Długie luźne stroje, Stroje sportowe, Bermudy (szorty), Szorty, Szorty kąpielowe,
Szorty [odzież], Szorty sportowe, T-shirty z krótkim rękawem,
Tuniki, Tuniki hawajskie, Części odzieży, obuwia i nakryć głowy,
35 Pośrednictwo w działalności handlowej dla osób trzecich,
Pośrednictwo w kontaktach handlowych i gospodarczych,
Pośrednictwo w kontraktach na kupno i sprzedaż produktów,
Pośrednictwo w zawieraniu umów kupna i sprzedaży na rzecz
osób trzecich, Usługi sprzedaży detalicznej związane ze sprzedażą odzieży i dodatków odzieżowych, Usługi sprzedaży
detalicznej w związku z nakryciami głowy, Usługi sprzedaży
detalicznej w związku z drukami, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z odzieżą, Usługi sprzedaży detalicznej w związku
z torbami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem
sportowym, Usługi sprzedaży detalicznej świadczone online
w zakresie artykułów odzieżowych, Usługi sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie torebek, Usługi sprzedaży
detalicznej w zakresie artykułów sportowych, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z nakryciami głowy, Usługi sprzedaży
hurtowej w związku z odzieżą, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku z drukami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku
z torbami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem
sportowym, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z artykułami sportowymi, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie artykułów sportowych, Usługi w zakresie wysyłkowej sprzedaży
detalicznej akcesoriów odzieżowych.

Nr ZT30/2022
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(210) 544381
(220) 2022 06 23
(731) PRZYGOŃSKI JAKUB, Marki
(540) (znak słowny)
(540) SPEED GAMES
(510), (511) 25 Bluzy dresowe, Bluzki z krótkimi rękawami,
Bluzy sportowe, Buty sportowe, Chusty na głowę, Czapki bejsbolówki, Czapki bez daszków, Kurtki, Nakrycia głowy,
Obuwie, Odzież, Odzież dla kierowców samochodowych,
T-shirty z krótkim rękawem, 35 Reklama, Reklama zewnętrzna,
Reklama banerowa, Reklama i marketing, Reklama typu „płać
za kliknięcie”, Reklama poprzez wszystkie publiczne środki komunikacji, Reklama w Internecie dla osób trzecich, Reklama,
w tym promowanie produktów i usług na rzecz osób trzecich za pomocą układów ze sponsorami i umów licencyjnych
związanych z wydarzeniami sportowymi, 41 Biura rezerwacji
w zakresie rozrywki, Kursy szkoleniowe, Nauka jazdy na motocyklu, Obozy sportowe, Obsługa obiektów sportowych,
Organizacja i prezentacja widowisk, Organizacja i przeprowadzanie zawodów sportowych, Organizacja wyścigów
samochodowych, Organizowanie i prowadzenie wyścigów
samochodowych, Organizowanie i prowadzenie konferencji,
Organizowanie i prowadzenie kongresów, Organizowanie
i prowadzenie zawodów, Organizowanie imprez sportowych,
Organizowanie konkursów, Organizowanie konkursów sportowych, Organizowanie obozów sportowych, Organizowanie
zawodów sportowych, Organizowanie rajdów motocyklowych, Organizowanie rajdów, tras i wyścigów samochodowych, Prowadzenie wystaw w celach rozrywkowych, Prowadzenie wystaw w celach edukacyjnych, Prowadzenie zawodów sportowych, Przeprowadzanie wydarzeń sportowych,
Przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie konferencji,
Publikowanie materiałów drukowanych, innych niż teksty reklamowe, w formie elektronicznej, Publikowanie materiałów
multimedialnych online, Publikowanie multimediów, Publikowanie plakatów, Publikowanie, sprawozdawczość i pisanie
tekstów, Realizacja nagrań audiowizualnych, Rezerwowanie
obiektów sportowych, Rezerwowanie miejsc na pokazy, Rezerwacja biletów na imprezy rozrywkowe, Rozrywka, Rezerwowanie osobistości sportu na imprezy (usługi organizatora),
Rezerwowanie miejsc na pokazy i imprezy sportowe, Rozrywka on-line, Rozrywka podczas przerw w trakcie imprez sportowych, Rozrywka w postaci wyścigów samochodowych,
Szkolenia kierowców samochodów, Szkolenia w zakresie
wyścigów samochodowych, Szkolenia w zakresie utrzymywania dobrej kondycji fizycznej, Szkolenie i instruktaż, Szkolenie kierowców, Szkolenie w zakresie konserwacji pojazdów,
Szkolenie z dziedziny naprawy samochodów, Szkolenie
z jazdy na motocyklu, Szkolenie z prowadzenia pojazdów
wyścigowych, Udostępnianie obiektów i sprzętu sportowego, Udostępnianie obiektów i sprzętu do rekreacji sportowej,
Udostępnianie obiektów i sprzętu do jazdy wyścigowej samochodami, Udostępnianie sprzętu sportowego, Udzielanie
informacji dotyczących osobistości sportowych, Udzielanie
informacji związanych z wyścigami, Udzielanie informacji
związanych z wydarzeniami sportowymi, Usługi edukacyjne
i szkoleniowe związane ze sportem, Usługi rezerwacji biletów
i rezerwacji miejsc na wydarzenia sportowe, Usługi rezerwacji biletów na atrakcje i wydarzenia edukacyjne, rozrywkowe
i sportowe, Usługi rozrywkowe w postaci wydarzeń sportowych, Usługi w zakresie produkcji widowisk, Usługi w zakresie produkcji widowisk na żywo, Usługi w zakresie produkcji
filmów wideo, Usługi w zakresie rozrywki sportowej, Usługi
w zakresie rozrywki, Usługi wydawnicze (w tym elektroniczne
usługi wydawnicze), Usługi wynajmu związane ze sprzętem
i obiektami dla rozrywki i sportu, Wynajem sprzętu sportowego i obiektów sportowych.

(210)
(731)
(540)
(540)
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544382
(220) 2022 06 23
PRZYGOŃSKI JAKUB, Marki
(znak słowno-graficzny)
SPEED GAMES

(531) 01.01.01, 09.07.21, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 25 Bluzy dresowe, Bluzki z krótkimi rękawami,
Bluzy sportowe, Buty sportowe, Chusty na głowę, Czapki
bejsbolówki, Czapki bez daszków, Kurtki, Nakrycia głowy,
Obuwie, Odzież, Odzież dla kierowców samochodowych,
T-shirty z krótkim rękawem, 35 Reklama, Reklama zewnętrzna, Reklama banerowa, Reklama i marketing, Reklama typu
„płać za kliknięcie”, Reklama poprzez wszystkie publiczne
środki komunikacji, Reklama w Internecie dla osób trzecich,
Reklama, w tym promowanie produktów i usług na rzecz
osób trzecich za pomocą układów ze sponsorami i umów licencyjnych związanych z wydarzeniami sportowymi, 41 Biura rezerwacji w zakresie rozrywki, Kursy szkoleniowe, Nauka
jazdy na motocyklu, Obozy sportowe, Obsługa obiektów
sportowych, Organizacja i prezentacja widowisk, Organizacja i przeprowadzanie zawodów sportowych, Organizacja
wyścigów samochodowych, Organizowanie i prowadzenie
wyścigów samochodowych, Organizowanie i prowadzenie konferencji, Organizowanie i prowadzenie kongresów,
Organizowanie i prowadzenie zawodów, Organizowanie
imprez sportowych, Organizowanie konkursów, Organizowanie konkursów sportowych, Organizowanie obozów
sportowych, Organizowanie zawodów sportowych, Organizowanie rajdów motocyklowych, Organizowanie rajdów,
tras i wyścigów samochodowych, Prowadzenie wystaw
w celach rozrywkowych, Prowadzenie wystaw w celach
edukacyjnych, Prowadzenie zawodów sportowych, Przeprowadzanie wydarzeń sportowych, Przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie konferencji, Publikowanie materiałów drukowanych, innych niż teksty reklamowe, w formie
elektronicznej, Publikowanie materiałów multimedialnych
online, Publikowanie multimediów, Publikowanie plakatów,
Publikowanie, sprawozdawczość i pisanie tekstów, Realizacja
nagrań audiowizualnych, Rezerwowanie obiektów sportowych, Rezerwowanie miejsc na pokazy, Rezerwacja biletów
na imprezy rozrywkowe, Rozrywka, Rezerwowanie osobistości sportu na imprezy (usługi organizatora), Rezerwowanie miejsc na pokazy i imprezy sportowe, Rozrywka on-line,
Rozrywka podczas przerw w trakcie imprez sportowych,
Rozrywka w postaci wyścigów samochodowych, Szkolenia
kierowców samochodów, Szkolenia w zakresie wyścigów samochodowych, Szkolenia w zakresie utrzymywania dobrej
kondycji fizycznej, Szkolenie i instruktaż, Szkolenie kierowców, Szkolenie w zakresie konserwacji pojazdów, Szkolenie
z dziedziny naprawy samochodów, Szkolenie z jazdy na motocyklu, Szkolenie z prowadzenia pojazdów wyścigowych,
Udostępnianie obiektów i sprzętu sportowego, Udostępnianie obiektów i sprzętu do rekreacji sportowej, Udostępnianie obiektów i sprzętu do jazdy wyścigowej samochodami,
Udostępnianie sprzętu sportowego, Udzielanie informacji
dotyczących osobistości sportowych, Udzielanie informacji
związanych z wyścigami, Udzielanie informacji związanych
z wydarzeniami sportowymi, Usługi edukacyjne i szkolenio-
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we związane ze sportem, Usługi rezerwacji biletów i rezerwacji miejsc na wydarzenia sportowe, Usługi rezerwacji biletów
na atrakcje i wydarzenia edukacyjne, rozrywkowe i sportowe,
Usługi rozrywkowe w postaci wydarzeń sportowych, Usługi
w zakresie produkcji widowisk, Usługi w zakresie produkcji
widowisk na żywo, Usługi w zakresie produkcji filmów wideo, Usługi w zakresie rozrywki sportowej, Usługi w zakresie
rozrywki, Usługi wydawnicze (w tym elektroniczne usługi
wydawnicze), Usługi wynajmu związane ze sprzętem i obiektami dla rozrywki i sportu, Wynajem sprzętu sportowego
i obiektów sportowych.
(210)
(731)
(540)
(540)

544411
(220) 2022 06 23
GĄSIOREK WŁODZIMIERZ, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
Osa

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 7 Cylindry do silników, fartuchy ochronne maszyn, gaźniki, dozowniki do gaźników, generatory prądu,
głowice cylindrów do silników, pierścienie tłokowe do silników, tłoki do silników, iskrowniki zapłonowe do silników,
rozruszniki nożne do motocykli, tłumiki do silników, wały
korbowe, 12 Obręcze kół pojazdów lądowych, podpórki
do pojazdów jednośladowych, bagażniki do pojazdów, pokrowce na pojazdy, siedzenia do pojazdów, przyczepy motocyklowe boczne, siodełka motocyklowe, silniki napędowe
do pojazdów lądowych, skrzynie biegów do pojazdów autoalarmy, amortyzatory zawieszenia w pojazdach, urządzenia antywłamaniowe do pojazdów, bagażniki do pojazdów,
błotniki, fartuchy błotników, hamulce do pojazdów, kierownice pojazdów, kolce do opon, koła pojazdów, hamulce
do pojazdów, ogumienie do kół pojazdów, kołpaki, łańcuchy
przeciwpoślizgowe, kosze przystosowane do pojazdów jednośladowych, łańcuchy napędowe do pojazdów lądowych,
motocykle, motorowery, skutery, trycykle, napędowe mechanizmy do pojazdów lądowych, sprzęgła do pojazdów
lądowych, turbiny do pojazdów lądowych, amortyzatory
do zawieszenia w pojazdach lądowych, szyby do pojazdów,
silniki do rowerów, 35 Prowadzenie usług w zakresie: analizy
kosztów, analizy rynkowe, badania rynku, handlowe informacje i porady udzielane konsumentom, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, organizowanie wystaw i targów
w celach handlowych lub reklamowych, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, promocji sprzedaży dla osób trzecich, reklama za pośrednictwem
sieci komputerowej, reklama telewizyjna, radiowa, prasowa, usługi prowadzenia sprzedaży w sklepie lub/i hurtowni
produktów: odzieży skórzanej, ubrań roboczych, dodatków
do ubrań i odzieży, obuwia sportowego, ubrań sportowych,
ubrań dla motocyklistów, wyrobów kaletniczych i rymarskich, sprzętu sportowego, sprzętu motorowego, części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, części i akcesoriów
do motocykli, motorowerów i rowerów.

Nr ZT30/2022

(210) 544428
(220) 2022 06 24
(731) KAMIŃSKI KRYSTIAN, Chełm
(540) (znak słowny)
(540) willast
(510), (511) 3 Perfumy, Woda perfumowana, Woda toaletowa, Woda kolońska, 25 Części odzieży, obuwia i nakryć głowy, Nakrycia głowy, Obuwie, Odzież.
544439
(220) 2022 06 24
RĘKĄ DZIEŁO STOWARZYSZENIE EKOLOGICZNO
ARTYSTYCZNE, Godki
(540) (znak słowny)
(540) Ręką Dzieło
(510), (511) 35 Prowadzenie akcji promocyjnej i reklamowej
w prasie, radiu, telewizji i sieci internetowej, Dystrybucja materiałów reklamowych- druków, prospektów, broszur, katalogów,
ulotek, Organizowanie wystaw i targów w celach handlowych
lub reklamowych, Prezentowanie produktów w mediach dla
celów sprzedaży i sprzedaż takich towarów jak: wydawnictw
oraz dzieł beneficjentów działań Stowarzyszenia, w szczególności wytworów rzemiosła artystycznego i dzieł sztuki lokalnych
artystów, rzemieślników i twórców, 41 Usługi w zakresie prowadzenia działalności kulturalnej i artystycznej, inicjowanie, organizowanie, prowadzenie i promowanie wydarzeń kulturalnych
i artystycznych, jak: festiwali, koncertów, warsztatów, wystaw,
spektakli, spotkań, pokazów filmowych, happeningów, performance’ów, Wspieranie twórców i promowanie twórczości
regionalnej i rękodzieła w zakresie sztuki ludowej, Inicjowanie,
organizowanie, prowadzenie i promowanie działań oświatowych i edukacyjnych, seminariów, konferencji, warsztatów,
szkoleń, kursów, wykładów, prelekcji, kampanii informacyjnych,
promocyjnych akcji społecznych, Usługi w zakresie działalności
popularyzatorskiej, publicystyczne i twórczej z wykorzystaniem
sztuki filmowej, teatralnej, muzycznej, literackiej, sztuk wizualnych, a także nowych mediów oraz innych kanałów komunikacji, Inicjowanie i organizowanie spotkań społeczności lokalnych,
w tym spotkań obywateli z władzami i instytucjami, Inicjowanie,
prowadzenie, organizowanie i promowanie działań i projektów
na rzecz integracji społecznej i zawodowej osób w trudnej
sytuacji życiowej, dyskryminowanych, wykluczonych lub pochodzących z grup zagrożonych wykluczeniem i dyskryminacją, zwłaszcza w obrębie wspólnoty lokalnej, Usługi w zakresie
prowadzenia działalności wydawniczej, bibliotecznej, informacyjnej i promocyjnej z wykorzystaniem wszelkich dostępnych
kanałów komunikacji, w tym tradycyjnych, cyfrowych serwisów społecznościowych, 42 Inicjowanie i prowadzenie badań
naukowych w zakresie działań interdyscyplinarnych ze środowiskami ekologicznymi, naukowymi i artystycznymi, Badania
w zakresie ochrony środowiska naturalnego, Wzornictwo przemysłowe w zakresie sztuki ludowej.
(210)
(731)

544445
(220) 2022 06 27
LEGRO 7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tarnów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BORZĘCKI

(210)
(731)

Nr ZT30/2022
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(531) 03.07.17, 27.05.01
(510), (511) 18 Małe plecaki, Plecaki, Plecaki sportowe, Torby
sportowe, Kufry i torby podróżne, Torby podróżne, Torebki
damskie, 25 Paski, Paski do przytrzymywania turniury do obi
(obiage), Paski materiałowe [odzież], Paski [odzież], Paski skórzane [odzież], Paski tekstylne, Paski wykonane z imitacji skóry, Paski z materiału, Odzież, Nakrycia głowy, Części odzieży,
obuwia i nakryć głowy, Obuwie, Spodnie skórzane, Sukienki
skórzane, Skóra (Odzież ze -), Płaszcze skórzane.
544451
(220) 2022 06 27
TIGMA - BUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sędowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TIGMA-BUD
(210)
(731)

(531) 26.04.03, 26.04.16, 07.01.08, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 37 Usługi w zakresie wykonawstwa oraz kierowania i nadzorowania robót budowlanych zewnętrznych
i wewnętrznych, Usługi budowlane w zakresie infrastruktury
technicznej, Usługi budowlane konstrukcyjne, Montaż konstrukcji stalowych, Montaż prefabrykatów żelbetowych, Usługi
budowlane wykończeniowe, Usługi budowlane instalacyjne
w tym centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjne, gazowe, elektryczne, Usługi w zakresie wykonawstwa budownictwa mieszkaniowego i użytkowego, restauracji i rekonstrukcji
obiektów zabytkowych i dzieł sztuki, Montaż i konserwacja
instalacji inteligentnych systemów automatyzacji, Montaż
i konserwacja systemów alarmowych, komputerów i sieci
komputerowych, Usługi budowlane w zakresie budownictwa
drogowego i kolejowego, inżynierii miejskiej, inżynierii środowiska, inżynierii sanitarnej, hydrotechniki i hydrogeologii,
Usługi w zakresie wykonawstwa systemów wykorzystujących
wszystkie rodzaje energii odnawialnej, Wykonywanie prac
ziemnych, drenażowych, rekultywacyjnych, melioracyjnych,
Budowa, montaż i remonty sieci i stacji wodociągowych,
stacji uzdatniania wody, Zagospodarowanie stref ochrony
sanitarnej, Nadzór budowlany, Wykonywanie, konserwacja
i modernizacja izolacji elektrycznej, termicznej i akustycznej
budynków, maszyn i urządzeń, Wykonywanie, konserwacja
i modernizacja wibroizolacji, Wykonywanie, konserwacja i modernizacja hydroizolacji, Modernizacja techniczna maszyn
i urządzeń, Doradztwo budowlane, Usługi doradcze dotyczące materiałów budowlanych i usług remontowo-budowlanych, Doradztwo w zakresie doboru izolacji akustycznych.
(210) 544452
(220) 2022 06 27
(731) LEWANDOWSKI DARIUSZ SLT GROUP, Sikórz
(540) (znak graficzny)
(540)
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(531) 26.04.04, 26.04.07, 26.04.15, 03.02.07, 29.01.12
(510), (511) 35 Usługi handlu detalicznego w związku
z akcesoriami samochodowymi, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie akcesoriów samochodowych, Usługi
sprzedaży detalicznej w zakresie części samochodowych,
Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie części samochodowych, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie akcesoriów
samochodowych, Usługi sprzedaży hurtowej w związku
z pojazdami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z pojazdami, 37 Naprawy samochodów, Obsługa i naprawa
samochodów, Konserwacja lub naprawa pojazdów samochodowych, Instalacja, konserwacja i naprawa maszyn,
Naprawa i konserwacja części podwozia oraz nadwozia
pojazdów, Usługi naprawy i obsługi pojazdów silnikowych, 40 Montaż na zamówienie nadwozi i podwozi samochodów na rzecz osób trzecich, Produkcja samochodów na zamówienie dla osób trzecich, Produkcja na zamówienie artykułów żelaznych.
(210)
(731)
(540)
(540)

544453
(220) 2022 06 27
LEWANDOWSKI DARIUSZ SLT GROUP, Sikórz
(znak słowno-graficzny)
SLT KIPPER

(531) 26.04.04, 26.04.07, 26.04.18, 27.05.01
(510), (511) 35 Usługi handlu detalicznego w związku
z akcesoriami samochodowymi, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie akcesoriów samochodowych, Usługi
sprzedaży detalicznej w zakresie części samochodowych,
Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie części samochodowych, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie akcesoriów
samochodowych, Usługi sprzedaży hurtowej w związku
z pojazdami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z pojazdami, 37 Naprawy samochodów, Obsługa i naprawa
samochodów, Konserwacja lub naprawa pojazdów samochodowych, Instalacja, konserwacja i naprawa maszyn,
Naprawa i konserwacja części podwozia oraz nadwozia
pojazdów, Usługi naprawy i obsługi pojazdów silnikowych, 40 Montaż na zamówienie nadwozi i podwozi samochodów na rzecz osób trzecich, Produkcja samochodów na zamówienie dla osób trzecich, Produkcja na zamówienie artykułów żelaznych.
(210)
(731)
(540)
(540)

544458
(220) 2022 06 27
SERCE EUROPY, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
Humanitarian Foundation Heart of Europe Fundacja
Humanitarna Serce Europy
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(531) 02.09.01, 26.01.14, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 Promowanie macierzyństwa i rodzicielstwa,
Promowanie wolontariatu, Promowanie akcji charytatywnych, Promowanie zbiórek funduszy na cele dobroczynne, 36 Usługi funduszu dobroczynnego, Zbiórki funduszy
na cele dobroczynne, Organizacja zbiórek charytatywnych,
Pozyskiwanie funduszy na projekty humanitarne, Pomoc
finansowa dla uchodźców i osób w trudnej sytuacji życiowej, Organizacja zbiórek z przeznaczeniem na rzecz: pomocy finansowej dla uchodźców i osób w trudnej sytuacji
życiowej, opieki medycznej dla uchodźców i osób w trudnej sytuacji życiowej, aktywizacji zawodowej dla uchodźców i osób w trudnej sytuacji życiowej, Organizacja zbiórek
z przeznaczeniem na rzecz wspierania integracji społecznej,
w szczególności uchodźców i osób w trudnej sytuacji życiowej, Zbiórki żywności, Udzielanie informacji związanych
ze zbiórkami funduszy na cele charytatywne, Organizacja
zbiórek z przeznaczeniem na rzecz promowania macierzyństwa i rodzicielstwa, 41 Organizacja akcji charytatywnych,
Aktywizacja zawodowa osób w trudnej sytuacji życiowej,
Usługi przekwalifikowania zawodowego, Doradztwo zawodowe, Edukacja zawodowa, Usługi edukacyjne związane
z wprowadzaniem na rynek pracy osób w trudnej sytuacji
życiowej, Usługi szkoleniowe związane z wprowadzaniem
na rynek pracy osób w trudnej sytuacji życiowej, 44 Zapewnienie opieki medycznej dla uchodźców i osób w trudnej sytuacji życiowej, Usługi terapeutyczne dla uchodźców i osób
w trudnej sytuacji życiowej, Pomoc medyczna dla uchodźców i osób w trudnej sytuacji życiowej, 45 Usługi prawne dla
uchodźców i osób w trudnej sytuacji życiowej.
(210)
(731)
(540)
(540)

544469
(220) 2022 06 27
BUJAK ERWIN, Podmąchocice
(znak słowno-graficzny)
Etherio

(531) 26.11.03, 26.11.08, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 9 Oprogramowanie komputerowe do pobrania
do zarządzania transakcjami z wykorzystaniem kryptowalut za pomocą technologii łańcucha bloków („blockchain”),
Oprogramowanie komputerowe do pobrania dla technologii blockchain, Oprogramowanie do aplikacji Internetowych,
Oprogramowanie do tworzenia aplikacji, Oprogramowanie
do aplikacji i serwerów internetowych, Oprogramowanie
komputerowe do integracji aplikacji i baz danych, Oprogramowanie komputerowe do pobrania do użytku jako interfejs
programowania aplikacji (API), Mobilne aplikacje, Aplikacje
do pobrania, Oprogramowanie i aplikacje do urządzeń przenośnych, Aplikacje mobilne do pobrania do użytku z urządzeniami komputerowymi do noszenia na sobie, Oprogramowanie gier komputerowych rozrywkowych, Interaktywne
programy gier komputerowych, Programy gier komputerowych do pobierania, Programy interaktywnych multimedialnych gier komputerowych, Programy komputerowe
do gier komputerowych, Programy do gier komputerowych
[oprogramowanie], Oprogramowanie gier komputerowych
do pobrania, Oprogramowanie do gier komputerowych
do użycia w urządzeniach mobilnych, Oprogramowanie
komputerowe do handlu elektronicznego, Oprogramowanie do handlu elektronicznego i płatności elektronicznych,
Oprogramowanie komputerowe do handlu elektronicznego
umożliwiające użytkownikom dokonywanie elektronicz-

Nr ZT30/2022

nych transakcji biznesowych za pośrednictwem światowej
sieci komputerowej, 35 Optymalizacja stron internetowych,
Promocja, reklama i marketing stron internetowych on-line,
Indeksowanie stron internetowych w celach handlowych
lub reklamowych, Promowanie towarów i usług osób trzecich za pośrednictwem reklam na stronach internetowych,
Pisanie tekstów reklamowych do celów reklamowych i promocyjnych, Usługi konsultingowe w zakresie marketingu internetowego, Zarządzanie biznesowe dla sklepów, Optymalizacja wyszukiwarek do celów promocji dodatkowej, Optymalizacja dla wyszukiwarek internetowych, Komputerowe
bazy danych (pozyskiwanie danych do -), Usługi w zakresie
opracowania graficznego do celów reklamowych, Usługi zarządzania działalnością gospodarczą dotyczące handlu elektronicznego, Usługi reklamowe mające na celu promowanie
handlu elektronicznego, Dostarczanie informacji i świadczenie usług doradczych w zakresie handlu elektronicznego,
Marketing opierający się na współpracy z influencerem [influencer marketing], Promocja towarów przy pomocy influencerów, 41 Usługi w zakresie publikacji biuletynów, Wydawanie biuletynów, Usługi w zakresie opracowania graficznego,
inne niż do celów reklamowych, Udostępnianie gier komputerowych on-line, 42 Przechowywanie danych za pośrednictwem łańcucha blokowego [blockchain], Certyfikacja danych
za pośrednictwem łańcucha blokowego [blockchain], Usługi
w zakresie uwierzytelniania użytkowników z zastosowaniem
technologii blockchain, Hosting aplikacji multimedialnych,
Hosting aplikacji mobilnych, Opracowywanie rozwiązań
aplikacji oprogramowania komputerowego, Instalacja i dostosowanie na zamówienie aplikacji oprogramowania komputerowego, Opracowywanie oprogramowania aplikacji
na potrzeby dostarczania treści multimedialnych, Tworzenie
i utrzymywanie stron komputerowych (stron internetowych)
na rzecz osób trzecich, Tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, Projektowanie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, Opracowywanie
i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, Hosting stron komputerowych (internetowych) na rzecz osób
trzecich, Tworzenie i projektowanie stron internetowych dla
osób trzecich, Projektowanie i wdrażanie stron internetowych dla osób trzecich, Tworzenie i prowadzenie stron internetowych na telefony komórkowe, Doradztwo związane
z tworzeniem i projektowaniem stron internetowych, Tworzenie i utrzymywanie stron internetowych do telefonów komórkowych, Projektowanie i tworzenie stron internetowych
na rzecz osób trzecich, Tworzenie, utrzymywanie i hosting
stron internetowych dla osób trzecich, Projektowanie i wdrażanie sieciowych stron internetowych na rzecz osób trzecich,
Planowanie, projektowanie i rozwój stron internetowych
online na rzecz osób trzecich, Doradztwo związane z tworzeniem i projektowaniem stron internetowych do handlu
elektronicznego, Pisanie na zamówienie programów komputerowych, oprogramowania i kodu do tworzenia stron
internetowych, Hosting stron internetowych na rzecz osób
trzecich, na serwerach komputerowych dla globalnej sieci komputerowej, Tworzenie stron internetowych, Hosting
stron internetowych, Projektowanie stron internetowych,
Programowanie stron internetowych, Projektowanie stron
domowych i stron internetowych, Projektowanie komputerowych stron internetowych, Hosting mobilnych stron internetowych, Usługi utrzymywania stron internetowych, Hosting spersonalizowanych stron internetowych, Programowanie spersonalizowanych stron internetowych, Tworzenie
i utrzymywanie stron internetowych, Doradztwo w projektowaniu stron internetowych, Projektowanie i opracowywanie stron internetowych, Tworzenie stron internetowych dla
innych, Usługi testowania obciążenia stron internetowych,

Nr ZT30/2022

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

Projektowanie i aktualizacja stron głównych i stron internetowych, Projektowanie i tworzenie stron głównych i stron
internetowych, Projektowanie i opracowywanie stron głównych i stron internetowych, Usługi w zakresie hostingu stron
internetowych, Projektowanie stron internetowych w celach
reklamowych, Usługi w zakresie projektowania stron internetowych, Projektowanie stron głównych i witryn internetowych, Aktualizowanie stron internetowych dla osób trzecich,
Tworzenie, projektowanie i utrzymywanie stron internetowych, Doradztwo w zakresie projektowania stron internetowych, Wypożyczanie oprogramowania do opracowywania stron internetowych, Programowanie oprogramowania
do opracowywania stron internetowych, Doradztwo w zakresie projektowania stron głównych i stron internetowych,
Tworzenie i utrzymywanie spersonalizowanych stron internetowych, Projektowanie, tworzenie i programowanie stron
internetowych, Doradztwo związane z tworzeniem stron
głównych i stron internetowych, Wynajem przestrzeni pamięciowej na potrzeby stron internetowych, Hosting przestrzeni pamięciowej na potrzeby stron internetowych, Projektowanie i opracowywanie oprogramowania w dziedzinie
aplikacji mobilnych, Oprogramowanie jako usługa [SaaS],
Usługi doradztwa w zakresie oprogramowania jako usługi
[SaaS], Usługi w zakresie grafiki komputerowej, Usługi projektowania grafiki komputerowej, Projektowanie grafiki i barw
firmowych dla potrzeb tożsamości firm, Projektowanie graficzne, Usługi graficzne, Projektowanie graficzne ilustracji,
Projektowanie graficzne materiałów promocyjnych, Projektowanie graficzne logo reklamowych, Projektowanie ozdobnego opracowania graficznego, Wzornictwo przemysłowe
i projektowanie graficzne, Usługi projektowania graficznego
wspomaganego komputerowo, Usługi ilustrowania graficznego na rzecz osób trzecich, Projektowanie graficzne w celu
kompilacji stron w Internecie, Projektowanie i projektowanie
graficzne do tworzenia stron WWW, Projektowanie i projektowanie graficzne do tworzenia stron WWW w Internecie,
Opracowywanie oprogramowania gier komputerowych,
Projektowanie oprogramowania do gier komputerowych,
Tworzenie gier wideo i komputerowych, Programowanie
komputerowe w zakresie gier komputerowych, Tworzenie
platform internetowych do handlu elektronicznego, Programowanie oprogramowania do platform handlu elektronicznego, Usługi doradcze związane z oprogramowaniem
używanym w obszarze handlu elektronicznego, Usługi w zakresie identyfikacji użytkowników z wykorzystaniem technologii do transakcji handlu elektronicznego.
544480
(220) 2022 06 28
LIVEO MEBLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Raniżów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LIVEO

(210)
(731)

(531) 26.03.01, 26.03.05, 27.05.01
(510), (511) 20 Meble, Meble kuchenne, Meble wypoczynkowe, Meble sypialniane na wymiar (do zabudowy), Meble
sypialniane na miarę (do zabudowy), Łóżka, Sofy, Sofy rozkładane, Sofy rozsuwane, Kanapy, Kanapy rozkładane, Małe
dwuosobowe kanapy, Szafki, Regały, Ławy [meble], Stoliki,
Stoliki kawowe, Stoliki salonowe, Stoliki nocne, Stoliki przy
kanapie, Komplety mebli do salonu, Systemy do zabudowy wewnętrznej szaf wnękowych i garderob [części mebli],
Zestawy mebli, Zestawy mebli kuchennych, Fotele, Biurka,
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Komody, Komody [meble], Kredensy, toaletki, komody, Kredensy, Kredensy [meble], Krzesła, Meble zawierające łóżka,
Materace, Materace łóżkowe, Meblościanki, Narożniki [meble], Meblowe (Półki -), Stojaki, półki, Półki [meble], Półki wiszące [meble], Pufy [meble], Pufy typu sako, Stelaże do łóżek,
Stelaże do łóżek drewniane, Stoły, Szafki nocne, Kufry [szafki],
Szafki z lustrami, Szafki [części zestawu], Szafy, Szafy [meble],
Szuflady do mebli, Witryny.
544492
(220) 2022 06 28
WOMANONLINE.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MABAJE

(210)
(731)

(531) 26.03.18, 27.05.01
(510), (511) 25 Odzież damska, w szczególności sukienki,
swetry, golfy, spódnice, szorty, bluzki, koszule, koszulki,
topy, legginsy, bolerka, szaliki, szale, odzież sportowa,
Obuwie damskie, Damskie nakrycia głowy, Damskie akcesoria na szyję, Bielizna damska, Kombinezony damskie jednoczęściowe [playsuit], Damskie kurtki, płaszcze, spodnie
i kamizelki.
544515
(220) 2022 06 28
PAŃSTWOWA UCZELNIA IM. STEFANA BATOREGO,
Skierniewice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) S: Akademia Nauk Stosowanych Stefana Batorego

(210)
(731)

(531)

27.05.01, 27.05.01, 27.05.21, 24.17.01, 24.17.02, 24.17.05,
26.13.01, 29.01.01
(510), (511) 16 Artykuły biurowe, broszury, czasopisma,
kalendarze, katalogi, książki, materiały szkoleniowe i instruktażowe, papier, periodyki, podręczniki, prospekty,
publikacje drukowane, reprodukcje graficzne, 35 Aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach
danych, aktualizacja i utrzymywanie informacji w rejestrach, badania opinii publicznej, badania rynkowe, organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych,
pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych,
reklama, wystawy w celach handlowych lub reklamowych, 41 Doradztwo zawodowe, informacja o edukacji,
kształcenie praktyczne (pokazy), kursy korespondencyjne,
organizowanie i prowadzenie konferencji, kongresów, seminariów, sympozjów, warsztatów, publikowanie książek,
publikowanie on-line książek elektronicznych, publikowanie tekstów innych niż reklamowe, tłumaczenia, usługi
biblioteczne, usługi edukacyjne świadczone przez szkoły,
usługi w zakresie oświaty (nauczanie na studiach stacjonarnych, zaocznych, podyplomowych, doktoranckich),
wyższe uczelnie (edukacja w zakresie nauki, kultury, sportu i rekreacji), 42 Badania naukowe, badania techniczne,
prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami dla
osób trzecich, projektowanie oprogramowania komputerowego, opracowywanie programów komputerowych,
45 Badania prawne, usługi w zakresie przygotowania dokumentów prawnych, zarządzanie prawami autorskim.

50

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

544561
(220) 2022 06 29
REIL BARTOSZ FIT & MORE WIĘCEJ NIŻ MYŚLISZ !,
Rybnik
(540) (znak słowny)
(540) Fit & More „Więcej niż myślisz!”
(510), (511) 41 Usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe,
Edukacja, rozrywka i sport, Usługi sportowe i w zakresie fitnessu, Usługi edukacyjne i instruktażowe, Imprezy taneczne,
Obsługa sal tanecznych, Organizacja aktywności sportowych na obozach letnich, Organizacja aktywności edukacyjnych na obozach letnich, Organizacja i prezentacja widowisk, Organizacja i przeprowadzanie imprez rozrywkowych,
44 Rehabilitacja fizyczna, Terapia zajęciowa i rehabilitacja.
(210)
(731)

544565
(220) 2022 06 29
DOXYCHAIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) DoxyCertificates
(510), (511) 9 Oprogramowanie komputerowe do pobrania dla technologii blockchain, Oprogramowanie komputerowe do pobrania do zarządzania transakcjami z wykorzystaniem kryptowalut za pomocą technologii łańcucha
bloków („blockchain”), 36 Elektroniczny transfer środków
wykonywany za pośrednictwem technologii blockchain,
42 Certyfikacja danych za pośrednictwem łańcucha blokowego [blockchain], Przechowywanie danych za pośrednictwem łańcucha blokowego [blockchain], Usługi w zakresie
uwierzytelniania użytkowników z zastosowaniem technologii blockchain.

Nr ZT30/2022

544589
(220) 2022 06 30
KANIUKA KRZYSZTOF KANIUKA CONSULTING
BRAND AGENCY, Babidół
(540) (znak słowny)
(540) KOPIERNICZKI
(510), (511) 30 Wyroby cukiernicze, ciasta, tarty, ciasteczka,
Wyroby piekarnicze, Słodycze, Wyroby czekoladowe.
(210)
(731)

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

544590
(220) 2022 06 30
PAWŁOWSKI GRZEGORZ MAX - BUD, Szerokie
(znak słowno-graficzny)
max-bud MAKSIMUM BUDOWNICTWA

(210)
(731)

544568
(220) 2022 06 29
CIRCLE K POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Bambinoccino
(510), (511) 30 Napoje czekoladowe z mlekiem, napoje kakaowe z mlekiem, napoje na bazie kakao, 32 Napoje bezalkoholowe.
(210)
(731)

544586
(220) 2022 06 30
FRĄCZEK-JASIKOWSKA OLGA GOLDVET
LEK. WET. OLGA FRĄCZEK-JASIKOWSKA, Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) GOLDVET
(510), (511) 44 Usługi w zakresie pielęgnacji zwierząt, Usługi
weterynaryjne, Opieka nad zwierzętami.
(210)
(731)

544588
(220) 2022 06 30
FRĄCZEK-JASIKOWSKA OLGA GOLDVET
LEK. WET. OLGA FRĄCZEK-JASIKOWSKA, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GOLDVET
(210)
(731)

(531)

27.05.01, 27.05.17, 03.01.06, 03.01.08, 03.01.24, 03.05.01,
03.05.24, 29.01.12
(510), (511) 44 Usługi weterynaryjne, Usługi w zakresie pielęgnacji zwierząt, Opieka nad zwierzętami.

(531) 29.01.12, 27.05.01, 24.15.01, 07.01.08, 26.11.01, 26.11.12
(510), (511) 35 Analiza marketingowa nieruchomości, Obsługa marketingowa obrotu nieruchomościami, Usługi marketingu gruntów dla budownictwa, zasobów lokalowych,
nieruchomości, przeznaczonych do zagospodarowania,
do sprzedaży, najmu, użyczenia, Analizy i badania rynkowe,
Organizowanie targów i wystaw handlowych, reklamowych
w zakresie budownictwa, urbanistyki, architektury, Organizowanie przetargów na rynku obrotu gruntami, nieruchomościami, powierzchniami użytkowymi i lokalami mieszkalnymi, Usługi wynajmowania miejsc na umieszczanie ogłoszeń
i reklam, 36 Usługi w zakresie rynku nieruchomości, Organizowanie i finansowanie projektów deweloperskich, Administrowanie nieruchomościami, Zarządzanie nieruchomościami, Szacowanie i wycena nieruchomości, Finansowanie
nieruchomości, Usługi wyszukiwania i formalnego przygotowywania terenów i nieruchomości celem ich pozyskania dla
budownictwa mieszkalnego i komercyjnego, Inwestowanie
w nieruchomości, Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,
Doradztwo w zakresie nieruchomości, Udzielanie informacji
dotyczących nieruchomości, Organizowanie finansowania
zakupu nieruchomości, Usługi pośrednictwa finansowego
w zakresie nieruchomości, Doradztwo związane z kredytami hipotecznymi na nieruchomości mieszkaniowe, Pomoc
w zakupie nieruchomości, Planowanie inwestycji w nieruchomości, Wynajmowanie lokali, powierzchni użytkowych,
mieszkań, Pomoc w zarządzaniu przedsięwzięciami dotyczącymi obrotu nieruchomościami, Opracowywanie planów
przedsięwzięć inwestycyjnych, Usługi organizacji i zarządzania przedsięwzięciami inwestycyjnymi w celu budowy i/lub
przygotowania domów, lokali mieszkalnych i użytkowych
przeznaczonych do sprzedaży, wynajmowania, użyczania,
37 Usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe, Usługi generalnych wykonawców budowlanych,
Usługi realizacji i nadzoru nad przedsięwzięciami inwestycyjnymi polegającymi na budowie i/lub przygotowaniu obiektów mieszkalnych i niemieszkalnych wraz z infrastrukturą
przeznaczonych do sprzedaży, wynajmowania, użyczania,
Rozbiórka i przygotowanie terenów pod budowę, Budowanie domów, lokali mieszkalnych, użytkowych i osiedli
mieszkaniowych wraz z infrastrukturą, Nadzór budowlany,
Zarządzanie projektem budowy, Usługi doradztwa budowlanego, 40 Wytwarzanie energii elektrycznej, 42 Projektowanie budowlane, urbanistyczne, architektoniczne, Planowanie

Nr ZT30/2022

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

urbanistyczne osiedli mieszkaniowych wraz z infrastrukturą,
Prowadzenie badań, ekspertyz, opinii i analiz technicznych
w zakresie budownictwa, Projektowanie i aranżacja wnętrz.
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(540) Ogrody Form

(210) 544591
(220) 2022 06 30
(731) PAWŁOWSKI GRZEGORZ MAX - BUD, Szerokie
(540) (znak słowny)
(540) Max-Bud Grzegorz Pawłowski
(510), (511) 35 Analiza marketingowa nieruchomości, Obsługa marketingowa obrotu nieruchomościami, Usługi
marketingu gruntów dla budownictwa, zasobów lokalowych, nieruchomości, przeznaczonych do zagospodarowania, do sprzedaży, najmu, użyczenia, Analizy i badania
rynkowe, Organizowanie targów i wystaw handlowych,
reklamowych w zakresie budownictwa, urbanistyki, architektury, Organizowanie przetargów na rynku obrotu
gruntami, nieruchomościami, powierzchniami użytkowymi i lokalami mieszkalnymi, Usługi wynajmowania miejsc
na umieszczanie ogłoszeń i reklam, 36 Usługi w zakresie
rynku nieruchomości, Organizowanie i finansowanie projektów deweloperskich, Administrowanie nieruchomościami, Zarządzanie nieruchomościami, Szacowanie i wycena nieruchomości, Finansowanie nieruchomości, Usługi
wyszukiwania i formalnego przygotowywania terenów
i nieruchomości celem ich pozyskania dla budownictwa
mieszkalnego i komercyjnego, Inwestowanie w nieruchomości, Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny
rachunek, Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,
Doradztwo w zakresie nieruchomości, Udzielanie informacji dotyczących nieruchomości, Organizowanie finansowania zakupu nieruchomości, Usługi pośrednictwa
finansowego w zakresie nieruchomości, Doradztwo związane z kredytami hipotecznymi na nieruchomości mieszkaniowe, Pomoc w zakupie nieruchomości, Planowanie
inwestycji w nieruchomości, Wynajmowanie lokali, powierzchni użytkowych, mieszkań, Pomoc w zarządzaniu
przedsięwzięciami dotyczącymi obrotu nieruchomościami, Opracowywanie planów przedsięwzięć inwestycyjnych, Usługi organizacji i zarządzania przedsięwzięciami
inwestycyjnymi w celu budowy i/lub przygotowania
domów, lokali mieszkalnych i użytkowych przeznaczonych do sprzedaży, wynajmowania, użyczania, 37 Usługi
budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe,
Usługi generalnych wykonawców budowlanych, Usługi
realizacji i nadzoru nad przedsięwzięciami inwestycyjnymi polegającymi na budowie i/lub przygotowaniu obiektów mieszkalnych i niemieszkalnych wraz z infrastrukturą
przeznaczonych do sprzedaży, wynajmowania, użyczania,
Rozbiórka i przygotowanie terenów pod budowę, Budowanie domów, lokali mieszkalnych, użytkowych i osiedli
mieszkaniowych wraz z infrastrukturą, Nadzór budowlany, Zarządzanie projektem budowy, Usługi doradztwa
budowlanego, 40 Wytwarzanie energii elektrycznej,
42 Projektowanie budowlane, urbanistyczne, architektoniczne, Planowanie urbanistyczne osiedli mieszkaniowych wraz z infrastrukturą, Prowadzenie badań, ekspertyz, opinii i analiz technicznych w zakresie budownictwa,
Projektowanie i aranżacja wnętrz.

(531) 27.05.01, 26.01.01, 26.01.06
(510), (511) 35 Analiza marketingowa nieruchomości, Obsługa marketingowa obrotu nieruchomościami, Usługi
marketingu gruntów dla budownictwa, zasobów lokalowych, nieruchomości, przeznaczonych do zagospodarowania, do sprzedaży, najmu, użyczenia, Analizy i badania
rynkowe, Organizowanie targów i wystaw handlowych, reklamowych w zakresie budownictwa, urbanistyki, architektury, Organizowanie przetargów na rynku obrotu gruntami,
nieruchomościami, powierzchniami użytkowymi i lokalami
mieszkalnymi, Usługi wynajmowania miejsc na umieszczanie ogłoszeń i reklam, 36 Usługi w zakresie rynku nieruchomości, Organizowanie i finansowanie projektów deweloperskich, Administrowanie nieruchomościami, Zarządzanie
nieruchomościami, Szacowanie i wycena nieruchomości,
Finansowanie nieruchomości, Usługi wyszukiwania i formalnego przygotowywania terenów i nieruchomości
celem ich pozyskania dla budownictwa mieszkalnego
i komercyjnego, Inwestowanie w nieruchomości, Kupno
i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, Doradztwo w zakresie
nieruchomości, Udzielanie informacji dotyczących nieruchomości, Organizowanie finansowania zakupu nieruchomości, Usługi pośrednictwa finansowego w zakresie nieruchomości, Doradztwo związane z kredytami hipotecznymi
na nieruchomości mieszkaniowe, Pomoc w zakupie nieruchomości, Planowanie inwestycji w nieruchomości, Wynajmowanie lokali, powierzchni użytkowych, mieszkań, Pomoc w zarządzaniu przedsięwzięciami dotyczącymi obrotu
nieruchomościami, Opracowywanie planów przedsięwzięć
inwestycyjnych, Usługi organizacji i zarządzania przedsięwzięciami inwestycyjnymi w celu budowy i/lub przygotowania domów, lokali mieszkalnych i użytkowych przeznaczonych do sprzedaży, wynajmowania, użyczania, 37 Usługi
budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe,
Usługi generalnych wykonawców budowlanych, Usługi
realizacji i nadzoru nad przedsięwzięciami inwestycyjnymi
polegającymi na budowie i/lub przygotowaniu obiektów
mieszkalnych i niemieszkalnych wraz z infrastrukturą przeznaczonych do sprzedaży, wynajmowania, użyczania, Rozbiórka i przygotowanie terenów pod budowę, Budowanie
domów, lokali mieszkalnych, użytkowych i osiedli mieszkaniowych wraz z infrastrukturą, Nadzór budowlany, Zarządzanie projektem budowy, Usługi doradztwa budowlanego, 40 Wytwarzanie energii elektrycznej, 42 Projektowanie
budowlane, urbanistyczne, architektoniczne, Planowanie
urbanistyczne osiedli mieszkaniowych wraz z infrastrukturą, Prowadzenie badań, ekspertyz, opinii i analiz technicznych w zakresie budownictwa, Projektowanie i aranżacja
wnętrz.

(210) 544593
(220) 2022 06 30
(731) PAWŁOWSKI GRZEGORZ MAX - BUD, Szerokie
(540) (znak słowno-graficzny)

(210) 544595
(220) 2022 06 30
(731) SAKRAJDA ROKSANA, Szczecinek
(540) (znak słowno-graficzny)

52

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

(540) B BLACK SIDE

Nr ZT30/2022

(540) (znak słowny)
(540) DRAKA
(510), (511) 22 Hamaki biwakowe.
544604
(220) 2022 06 30
SZALIŃSKA-PALOWSKA MAŁGORZATA LESOVIK,
Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) HUBA
(510), (511) 22 Hamaki biwakowe.

(210)
(731)

(531) 27.05.01
(510), (511) 25 Odzież, Obuwie, Nakrycia głowy, Części
odzieży, obuwia i nakryć głowy.
544597
(220) 2022 06 30
SUPERBET ZAKŁADY BUKMACHERSKIE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice
(540) (znak słowny)
(540) SUPERBET NO I SUPER
(510), (511) 41 Administrowanie [organizacja] usługami rozrywkowymi, Administrowanie [organizacja] grą w pokera,
Administrowanie [organizacja] usługami w zakresie gier, Rozrywka, Rozrywka on-line, Rozrywka interaktywna online, Organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], Rozrywka
w formie telewizyjnych programów informacyjnych, Rozrywka w postaci toczących się teleturniejów, Rozrywka podczas
przerw w trakcie imprez sportowych, Rozrywka świadczona
za pośrednictwem światowej sieci komunikacyjnej, Organizowanie i prowadzenie gier, Bukmacherstwo [przyjmowanie
zakładów na wyścigi konne], Usługi organizowania zakładów,
Zakłady konne, Usługi w zakresie zakładów piłkarskich, Usługi
w zakresie zakładów sportowych, Usługi w zakresie zakładów
sportowych online, Hazard, Usługi hazardowe on-line, Udostępnianie kasyn na cele gier hazardowych, Usługi związane
z kasynami, grami na pieniądze i grami hazardowymi, Udostępnianie obiektów i sprzętu do kasyn i do gier hazardowych,
Organizowanie i prowadzenie loterii, Usługi kasyn online,
Kasyna, Usługi świadczone przez kasyna, Organizacja imprez
sportowych, Udzielanie informacji dotyczących rozrywki,
Przygotowywanie programów rozrywkowych do emisji, Udostępnianie rozrywki w formie programów telewizyjnych.
(210)
(731)

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

544601
(220) 2022 06 30
KULIGOWSKI HUBERT HX, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
TRAP BOX

544605
(220) 2022 06 30
SZALIŃSKA-PALOWSKA MAŁGORZATA LESOVIK,
Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) HEKSA
(510), (511) 22 Plandeki biwakowe przeciwdeszczowe.

(210)
(731)

544606
(220) 2022 06 30
SZALIŃSKA-PALOWSKA MAŁGORZATA LESOVIK,
Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) GROZA
(510), (511) 22 Plandeki biwakowe przeciwdeszczowe.

(210)
(731)

544607
(220) 2022 06 30
SZALIŃSKA-PALOWSKA MAŁGORZATA LESOVIK,
Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) ZMORA
(510), (511) 22 Plandeki biwakowe przeciwdeszczowe.
(210)
(731)

544608
(220) 2022 06 30
SZALIŃSKA-PALOWSKA MAŁGORZATA LESOVIK,
Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) BOGA
(510), (511) 22 Plandeki biwakowe przeciwdeszczowe.

(210)
(731)

544609
(220) 2022 06 30
SZALIŃSKA-PALOWSKA MAŁGORZATA LESOVIK,
Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) SMUK
(510), (511) 22 Systemy zawieszenia hamaków składające się
z taśm i linek.
(210)
(731)

544610
(220) 2022 06 30
SZALIŃSKA-PALOWSKA MAŁGORZATA LESOVIK,
Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) MAGLA
(510), (511) 24 Moskitiery do hamaków.

(210)
(731)

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.04.01, 26.04.07, 26.04.18
(510), (511) 41 Organizacja i przeprowadzanie imprez rozrywkowych na żywo, Organizacja i przeprowadzanie imprez rozrywkowych, Organizacja i przeprowadzanie koncertów muzycznych.
(210)
(731)

544603
(220) 2022 06 30
SZALIŃSKA-PALOWSKA MAŁGORZATA LESOVIK,
Warszawa

544612
(220) 2022 06 30
SZALIŃSKA-PALOWSKA MAŁGORZATA LESOVIK,
Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) LARVA
(510), (511) 22 Pokrowce na zestawy hamakowe.

(210)
(731)
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544613
(220) 2022 06 30
SZALIŃSKA-PALOWSKA MAŁGORZATA LESOVIK,
Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) UNGAPER
(510), (511) 22 Elementy systemów zawieszenia hamaków
i plandek.

(210)
(731)

544615
(220) 2022 06 30
SUPERBET ZAKŁADY BUKMACHERSKIE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice
(540) (znak słowny)
(540) SUPERBET GO SUPER
(510), (511) 41 Administrowanie [organizacja] usługami
rozrywkowymi, Administrowanie [organizacja] grą w pokera, Administrowanie [organizacja] usługami w zakresie gier,
Rozrywka, Rozrywka on-line, Rozrywka interaktywna online,
Organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], Rozrywka w formie telewizyjnych programów informacyjnych,
Rozrywka w postaci toczących się teleturniejów, Rozrywka
podczas przerw w trakcie imprez sportowych, Rozrywka
świadczona za pośrednictwem światowej sieci komunikacyjnej, Organizowanie i prowadzenie gier, Bukmacherstwo
[przyjmowanie zakładów na wyścigi konne], Usługi organizowania zakładów, Zakłady konne, Usługi w zakresie zakładów piłkarskich, Usługi w zakresie zakładów sportowych,
Usługi w zakresie zakładów sportowych online, Hazard,
Usługi hazardowe on-line, Udostępnianie kasyn na cele gier
hazardowych, Usługi związane z kasynami, grami na pieniądze i grami hazardowymi, Udostępnianie obiektów i sprzętu
do kasyn i do gier hazardowych, Organizowanie i prowadzenie loterii, Usługi kasyn online, Kasyna, Usługi świadczone
przez kasyna, Organizacja imprez sportowych, Udzielanie
informacji dotyczących rozrywki, Przygotowywanie programów rozrywkowych do emisji, Udostępnianie rozrywki
w formie programów telewizyjnych.
(210)
(731)

544622
(220) 2022 06 30
DOXYCHAIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) DoxyExplorer
(510), (511) 9 Oprogramowanie komputerowe do pobrania
do zarządzania transakcjami z wykorzystaniem kryptowalut za pomocą technologii łańcucha bloków („blockchain”),
Oprogramowanie komputerowe do pobrania dla technologii blockchain, 36 Elektroniczny transfer środków wykonywany za pośrednictwem technologii blockchain, 42 Certyfikacja
danych za pośrednictwem łańcucha blokowego [blockchain], Przechowywanie danych za pośrednictwem łańcucha
blokowego [blockchain], Usługi w zakresie uwierzytelniania
użytkowników z zastosowaniem technologii blockchain.
(210)
(731)

544623
(220) 2022 06 30
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNEHANDLOWE MATMAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) CCF1
(510), (511) 3 Preparaty do czyszczenia i odświeżania, Aerozole czyszczące, Detergenty, Detergenty do muszli klozetowych, Detergenty do użytku domowego, Detergenty
do użytku w gospodarstwie domowym, Detergenty do zmywarek w postaci żelu, Detergenty, inne niż do użytku w procesach produkcyjnych oraz inne niż do celów medycznych,
(210)
(731)
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Detergenty w piance, Detergenty w stanie stałym o przedłużonym uwalnianiu do udrażniania rur kanalizacyjnych,
Mieszaniny do czyszczenia ubikacji, Mieszanki czyszczące
do usuwania plam, Mieszanki do pielęgnacji podłóg, Mieszanki polerujące, Płynne detergenty do zmywarek, Płyny
do czyszczenia, Płyny do szorowania, Preparaty chemiczne
do czyszczenia do użytku domowego, Preparaty czyszczące do czyszczenia rur kanalizacyjnych, Preparaty czyszczące do piekarników, Preparaty czyszczące w postaci pianek,
Preparaty czyszczące do kamieniarki, Preparaty do czyszczenia podłóg, Preparaty do czyszczenia szkła, Preparaty
do oczyszczania rur odpływowych, Preparaty do odbarwiania, Preparaty do udrażniania rur, Preparaty do przetykania
zlewu, Proszki do polerowania, Środki czyszczące do użytku
domowego, Środki czyszczące w sprayu do użytku domowego, Środki do czyszczenia toalet, Środki do usuwania
kamienia, Substancje do szorowania, Wybielacz do użytku
domowego, Żrące środki czyszczące, Żele do mycia toalet,
Preparaty wybielające, Preparaty wybielające do użytku domowego, Preparaty ścierne, Proszki do szorowania, Środki
czyszczące, Środki czyszczące do kamienia, Środki czyszczące do szkła, Środki czyszczące do usuwania plam, Środki
czyszczące do celów gospodarstwa domowego, Preparaty
do czyszczenia tkanin, Preparaty do pielęgnacji tkanin, Środek zmiękczający do tkanin, Preparaty do usuwania rdzy,
Środki do usuwania rdzy, Zmiękczanie tkanin (Środki do -),
Środki usztywniające i nadające gładkość praniu [ułatwiające
prasowanie], Środki wygładzające i nadające praniu połysk,
Środki zmiękczające do celów pralniczych, 5 Preparaty chemiczne do zwalczania pleśni, Preparaty chemiczne do zwalczania szkodników, Preparaty do zwalczania pleśni, Preparaty
grzybobójcze do użytku domowego, Środki chwastobójcze,
Środki grzybobójcze, Środki zarodnikobójcze, Herbicydy, Środki bakteriobójcze, Biocydy, Fungicydy, Herbicydy
do użytku domowego, Preparaty grzybobójcze, Odświeżacze do tkanin.
544627
(220) 2022 06 30
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNEHANDLOWE MATMAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) MATMAT
(510), (511) 3 Preparaty do czyszczenia i odświeżania, Aerozole czyszczące, Detergenty, Detergenty do muszli klozetowych, Detergenty do użytku domowego, Detergenty
do użytku w gospodarstwie domowym, Detergenty do zmywarek w postaci żelu, Detergenty, inne niż do użytku w procesach produkcyjnych oraz inne niż do celów medycznych,
Detergenty w piance, Detergenty w stanie stałym o przedłużonym uwalnianiu do udrażniania rur kanalizacyjnych,
Mieszaniny do czyszczenia ubikacji, Mieszanki czyszczące
do usuwania plam, Mieszanki do pielęgnacji podłóg, Mieszanki polerujące, Płynne detergenty do zmywarek, Płyny
do czyszczenia, Płyny do szorowania, Preparaty chemiczne
do czyszczenia do użytku domowego, Preparaty czyszczące do czyszczenia rur kanalizacyjnych, Preparaty czyszczące do piekarników, Preparaty czyszczące w postaci pianek,
Preparaty czyszczące do kamieniarki, Preparaty do czyszczenia podłóg, Preparaty do czyszczenia szkła, Preparaty
do oczyszczania rur odpływowych, Preparaty do odbarwiania, Preparaty do udrażniania rur, Preparaty do przetykania
zlewu, Proszki do polerowania, Środki czyszczące do użytku
domowego, Środki czyszczące w sprayu do użytku domowego, Środki do czyszczenia toalet, Środki do usuwania
kamienia, Substancje do szorowania, Wybielacz do użytku
(210)
(731)

54

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

domowego, Żrące środki czyszczące, Żele do mycia toalet,
Preparaty wybielające, Preparaty wybielające do użytku domowego, Preparaty ścierne, Proszki do szorowania, Środki
czyszczące, Środki czyszczące do kamienia, Środki czyszczące do szkła, Środki czyszczące do usuwania plam, Środki
czyszczące do celów gospodarstwa domowego, Preparaty
do czyszczenia tkanin, Preparaty do pielęgnacji tkanin, Środek zmiękczający do tkanin, Preparaty do usuwania rdzy,
Środki do usuwania rdzy, Zmiękczanie tkanin (Środki do -),
Środki usztywniające i nadające gładkość praniu [ułatwiające
prasowanie], Środki wygładzające i nadające praniu połysk,
Środki zmiękczające do celów pralniczych, 5 Preparaty chemiczne do zwalczania pleśni, Preparaty chemiczne do zwalczania szkodników, Preparaty do zwalczania pleśni, Preparaty
grzybobójcze do użytku domowego, Środki chwastobójcze,
Środki grzybobójcze, Środki zarodnikobójcze, Herbicydy, Środki bakteriobójcze, Biocydy, Fungicydy, Herbicydy
do użytku domowego, Preparaty grzybobójcze, Odświeżacze do tkanin.
(210)
(731)
(540)
(540)

544631
(220) 2022 06 30
OLSZEWSKA IZABELA MEBLISSIMA, Łódź
(znak słowno-graficzny)
PSYCHO FORMA

(531) 26.07.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 44 Badania psychologiczne, Doradztwo psychologiczne, Konsultacje psychologiczne, Leczenie psychologiczne, Poradnictwo psychologiczne, Porady psychologiczne, Przeprowadzanie ocen i badań psychologicznych,
Przygotowywanie profili psychologicznych, Przeprowadzanie testów psychologicznych, Przeprowadzanie testów psychologicznych do celów medycznych, Przygotowywanie
profilów psychologicznych do celów medycznych, Sporządzanie raportów psychologicznych, Udzielanie informacji
z zakresu psychologii, Terapia psychologiczna dla małych
dzieci, Usługi psychologów, Usługi w zakresie oceny psychologicznej, Usługi w zakresie ocen i badań psychologicznych, Usługi w zakresie psychologii dla osób indywidualnych
i grup, Usługi w zakresie testów psychologicznych.
(210) 544636
(220) 2022 06 30
(731) TRUCHAN RAFAŁ, Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) Filipinka
(510), (511) 41 Edycja druków zawierających obrazy i zdjęcia, innych niż do celów reklamowych, Elektroniczna publikacja tekstów i druków, innych niż reklamowe, w Internecie,
Multimedialne wydania czasopism, Multimedialne wydania
gazet, Multimedialne wydania magazynów, Multimedialne
wydania publikacji elektronicznych, Pisanie i publikowanie
tekstów, innych niż teksty reklamowe, Publikowanie, sprawozdawczość i pisanie tekstów, Publikacja i redagowanie
książek, Publikacja i redagowanie materiałów drukowanych,
Publikacja gazet elektronicznych online, Publikacja elektroniczna on-line periodyków i książek, Publikacja czasopism,
Publikacja broszur, Programowanie serwisów informacyjnych
do transmisji przez Internet, Publikacja kalendarzy, Publikacja
książek i czasopism elektronicznych online (nie do pobrania), Publikacja materiałów dostępnych za pośrednictwem
baz danych lub Internetu, Publikacja materiałów edukacyj-
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nych, Publikacja multimedialna materiałów drukowanych,
Publikacja recenzji online w dziedzinie rozrywki, Publikacja
tekstów w postaci nośników elektronicznych, Publikacja
treści redakcyjnych stron dostępnych za pośrednictwem
globalnej sieci komputerowej, Publikowanie, Publikowanie
czasopism, Publikowanie czasopism elektronicznych, Publikowanie czasopism internetowych, Publikowanie czasopism,
książek i podręczników z dziedziny medycyny, Publikowanie
czasopism w postaci elektronicznej w Internecie, Publikowanie dokumentów, Publikowanie drogą elektroniczną, Publikowanie druków, również w formie elektronicznej, innych
niż do celów reklamowych, Publikowanie druków w formie
elektronicznej w Internecie, Publikowanie drukowanych
materiałów edukacyjnych, Publikowanie dydaktycznych
materiałów edukacyjnych, Publikowanie elektronicznych
gazet dostępnych za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej, Publikowanie elektroniczne, Publikowanie fotografii, Publikowanie gazet, periodyków, katalogów i broszur,
Publikowanie gazety dla klientów w Internecie, Publikowanie katalogów dotyczących podróży, Publikowanie książek,
czasopism, Publikowanie książek i czasopism elektronicznych online, Publikowanie książek i recenzji, Publikowanie
książek instruktażowych, Publikowanie książek, magazynów,
almanachów i czasopism, Publikowanie książek związanych
z rozrywką, Publikowanie magazynów konsumenckich, Publikowanie materiałów drukowanych dotyczących edukacji,
Publikowanie materiałów drukowanych i publikacji drukowanych, Publikowanie materiałów drukowanych, Publikowanie materiałów drukowanych, innych niż teksty reklamowe,
Publikowanie materiałów drukowanych, innych niż teksty
reklamowe, w formie elektronicznej, Publikowanie materiałów multimedialnych online, Publikowanie materiałów
na magnetycznych lub optycznych nośnikach danych, Publikowanie multimedialne magazynów, czasopism i gazet,
Publikowanie multimedialne książek, Publikowanie multimediów, Publikowanie naukowych czasopism informacyjnych,
Publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism,
Publikowanie opowiadań, Publikowanie plakatów, Publikowanie podręczników, Publikowanie recenzji, Publikowanie
tekstów, Publikowanie tekstów edukacyjnych, Publikowanie
tekstów i obrazów, w tym w formie elektronicznej, innych niż
do celów reklamowych, Publikowanie tekstów, innych niż
teksty reklamowe, Publikowanie ulotek, Redagowanie tekstów (innych niż teksty reklamowe), Redagowanie tekstów
pisanych, Redagowanie tekstów pisanych, innych niż reklamowe, Sprawozdania wiadomości, Świadczenie usług w zakresie studiów nagrań wideo, Tworzenie [opracowywanie]
podcastów, Udostępnianie biuletynów online w dziedzinie
rozrywki sportowej, Udostępnianie czasopisma online obejmującego informacje w dziedzinie gier komputerowych,
Udostępnianie elektronicznych publikacji on-line, Udostępnianie on-line czasopism o tematyce ogólnej nie do pobrania, Udostępnianie on-line komiksów i powieści graficznych
nie do pobrania, Udostępnianie powieści graficznych online,
nie do pobrania, Udostępnianie publikacji on-line, Udostępnianie publikacji elektronicznych, Udostępnianie publikacji
elektronicznych z globalnej sieci komputerowej lub Internetu, nie do pobrania, Udostępnianie publikacji elektronicznych związanych z nauką języków, nie do pobrania,
Udostępnianie z globalnej sieci komputerowej lub Internetu
publikacji, które mogą być przeglądane, Udzielanie informacji związanych z publikowaniem, Usługi agencji w zakresie
sprzedaży wiadomości dla branży nadawczej, Usługi agencji
w zakresie sprzedaży reportaży do kilku stacji, Usługi doradcze w zakresie publikowania, Usługi dziennikarskie, Usługi
konsultacyjne w zakresie publikacji czasopism, Usługi konsultacyjne w zakresie publikacji książek, Usługi konsultacyjne
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związane z publikowaniem tekstów pisanych, Usługi pisania
blogów, Usługi pisania przemówień do celów niereklamowych, Usługi pisania tekstów, Usługi pisania tekstów na potrzeby niereklamowe, Zapewnianie recenzji użytkowników
w celach rozrywkowych lub kulturalnych, Zapewnianie rankingów użytkowników w celach rozrywkowych lub kulturalnych, Wydawanie gazet, Wydawanie czasopism i książek
w postaci elektronicznej, Wydawanie czasopism, Wydawanie biuletynów, Wydawanie audiobooków, Usługi wydawnicze (w tym elektroniczne usługi wydawnicze), Usługi wydawnicze w zakresie książek i czasopism, Usługi w zakresie
publikowania online, Usługi publikacji, Usługi reporterskie,
Usługi w zakresie opracowania graficznego, inne niż do celów reklamowych, Usługi w zakresie publikacji książek, Edukacja, rozrywka i sport, Edycja nagrań wideo, Edycja nagrań
audio, Edycja zdjęć, Fotografia, Montaż filmów, Montaż wideo, Prezentacja nagrań wideo, Prezentowanie programów
radiowych, Prezentowanie programów telewizyjnych, Produkcja radiowa, filmowa i telewizyjna, Produkcja prezentacji
audiowizualnych, Produkcja nagrań wideo, Produkcja nagrań
dźwiękowych i/lub wideo.

placze, Odzież, Odzież haftowana, 41 Informacja o edukacji,
Informacja o imprezach rozrywkowych, Informacja o rekreacji, Organizowanie i prowadzenie koncertów, Organizowanie i prowadzenie warsztatów (szkolenie), Organizowanie
imprez w celach rozrywkowych, Prowadzenie wycieczek
z przewodnikiem, Usługi parków rozrywki.

544638
(220) 2022 07 01
MYRHOROD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TATTOO MACHETE STUDIO

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

(210)
(731)

(531)

25.07.08, 26.11.03, 26.11.05, 26.11.08, 27.05.01, 27.05.11,
29.01.12
(510), (511) 44 Salony tatuażu, Usługi w zakresie tatuażu.

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

544645
(220) 2022 06 30
STOWARZYSZENIE DELTA, Ostrowiec Świętokrzyski
(znak słowno-graficzny)
TUNEL CZASU

(531) 27.05.01, 27.05.11, 24.17.08, 26.11.01, 26.11.08
(510), (511) 16 Afisze, plakaty, Atlasy, Bilety, Biuletyny informacyjne, Broszury, Fotografie (wydrukowane), Gazety, Kalendarze, Karty, Karty pocztowe, Katalogi, Książki, Materiały
drukowane, Notatniki (notesy), Publikacje drukowane, Ulotki,
25 Daszki (nakrycia głowy), Koszulki z krótkim rękawem, Ocie-

544646
(220) 2022 06 30
BUD-RENTAL INVESTMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Paczkowo
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) budrental

(210)
(731)

(531) 26.04.01, 26.04.05, 26.04.18, 27.05.01, 27.05.17, 29.01.13
(510), (511) 36 Wynajem nieruchomości, zarządzanie nieruchomościami, 37 Wznoszenie budynków i innych konstrukcji, wznoszenie obszarów mieszkalnych, 39 Magazynowanie
towarów.
544657
(220) 2022 07 01
NIŢĂ CONSTANTIN, Częstochowa
(znak słowno-graficzny)
NIARTRANSThe Best Choice

(531) 18.01.08, 26.11.03, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 39 Transport drogowy, Transport drogowy ładunków.
544662
(220) 2022 07 01
AVET PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BERBERYS FIT
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 5 Artykuły spożywcze dla diabetyków [specjalnie wyprodukowane], Białkowe suplementy diety, Błonnik
pokarmowy, Błonnik pokarmowy do wspomagania trawienia, Cukier dietetyczny do celów medycznych, Dietetyczna żywność do celów medycznych, Dietetyczna żywność
przystosowana do celów medycznych, Dietetyczne dodatki
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do żywności, Dietetyczne napary do celów medycznych,
Dietetyczne napoje przystosowane do celów medycznych,
Dietetyczne preparaty żywnościowe przystosowane do celów medycznych, Dietetyczne słodziki do użytku medycznego, Dietetyczne środki spożywcze do celów medycznych,
Dietetyczne substancje przystosowane do celów medycznych, Dietetyczne wyroby cukiernicze przystosowane do celów medycznych, Dodatki dietetyczne, Dodatki dietetyczne do użytku medycznego, Dodatki dietetyczne w formie
napojów, Dodatki do żywności do celów niemedycznych,
Dodatki odżywcze, Dodatki witaminowe, Dodatki witaminowe i mineralne, Glukoza do stosowania jako dodatek
do żywności do celów medycznych, Herbata odchudzająca
do celów medycznych, Kapsułki odchudzające, Homogenizowana żywność przystosowana do celów medycznych, Jedzenie liofilizowane przystosowane do celów medycznych,
Krople witaminowe, L-karnityna na utratę wagi, Lecznicze
dodatki do żywności, Mieszane preparaty witaminowe,
Mieszanki do picia będące suplementami diety, Mieszanki do picia w proszku z dodatkami odżywczymi, Mieszanki
do picia w proszku będące suplementami diety o smaku
owocowym, Mięta do celów farmaceutycznych, Mineralne
suplementy diety dla ludzi, Mineralne suplementy odżywcze, Multiwitaminy, Musujące tabletki witaminowe, Napoje
na bazie soków owocowych dla cukrzyków przystosowane
do celów medycznych, Napoje stosowane w lecznictwie,
Napoje witaminizowane, Napoje wzbogacone witaminami
do celów medycznych, Napoje z dodatkami dietetycznymi,
Nektary owocowe dla cukrzyków przystosowane do celów
medycznych, Nutraceutyki do stosowania jako suplementy diety, Odżywcze mieszanki do picia do stosowania jako
zamienniki posiłków, Odżywcze suplementy diety, Olej rybi
do celów medycznych, Pastylki do ssania z dodatkiem cynku, Preparaty dietetyczne dla dzieci, Preparaty dietetyczne
do użytku medycznego, Preparaty dietetyczne i odżywcze,
Preparaty multiwitaminowe, Preparaty zawierające witaminę
D, Preparaty wzbogacające organizm w niezbędne witaminy
i mikroelementy, Preparaty witaminowe, Preparaty stosowane jako dodatki do żywności dla ludzi [lecznicze], Preparaty
witaminowe i mineralne, Preparaty witaminowe w postaci
suplementów diety, Preparaty zawierające witaminę B, Preparaty zawierające witaminę C, Preparaty zawierające witaminę A, Preparaty zmniejszające apetyt, Probiotyki (suplementy), Produkty dietetyczne dla osób chorych, Produkty
dietetyczne do celów medycznych, Proszki jako zamienniki
posiłków, Słodziki sztuczne dostosowane dla diabetyków,
Przeciwutleniające suplementy, Przeciwutleniające suplementy diety, Przeciwutleniacze uzyskane z ziół, Przeciwutleniacze do użytku dietetycznego, Substytuty cukru dla diabetyków, Suplementy dietetyczne i odżywcze, Suplementy
diety, Suplementy diety dla ludzi, Suplementy diety dla ludzi
nieprzeznaczone do celów leczniczych, Suplementy diety
dla osób ze specjalnymi wymaganiami dietetycznymi, Suplementy diety dla sportowców, Suplementy diety do kontroli
cholesterolu, Suplementy diety do użytku dietetycznego,
Suplementy diety do użytku medycznego, Suplementy diety o działaniu kosmetycznym, Suplementy diety poprawiające kondycję i wytrzymałość, Suplementy diety składające się
z aminokwasów, Suplementy diety składające się z witamin,
Suplementy diety składające się z pierwiastków śladowych,
Suplementy diety składające się głównie z magnezu, Suplementy diety składające się głównie z żelaza, Suplementy diety składające się głównie z wapnia, Suplementy diety sporządzone głównie z minerałów, Suplementy diety sporządzone
głównie z witamin, Suplementy diety w płynie, Suplementy
diety zawierające olej lniany, Suplementy diety zawierające
siemię lniane, Suplementy diety zawierające mleczko pszcze-
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le, Suplementy diety zawierające propolis, Suplementy diety
zawierające białko, Suplementy diety zawierające drożdże,
Suplementy diety zawierające glukozę, Suplementy diety
zawierające enzymy, Suplementy diety zawierające lecytynę,
Suplementy diety zawierające węgiel aktywny, Suplementy
diety zawierające pyłek sosnowy, Suplementy diety zawierające izoflawony sojowe, Suplementy diety ze sproszkowanymi jagodami acai, Suplementy diety ze sproszkowanym białkiem, Zdrowotne suplementy diety sporządzone głównie
z minerałów, Tabletki witaminowe, Tabletki wspomagające
odchudzanie, Tran, Tran w kroplach, Tran z wątroby dorsza
w kapsułkach, Witaminy i preparaty witaminowe, Uzupełniające dodatki do żywności do celów medycznych, Suplementy ziołowe w płynie, Suplementy żywnościowe, Suplementy
ziołowe, Suplementy witaminowe w postaci plastrów, Suplementy wzmacniające zawierające preparaty parafarmaceutyczne stosowane profilaktycznie i dla rekonwalescentów,
Suplementy mineralne do żywności, Suplementy odżywcze
składające się głównie z magnezu, Suplementy odżywcze
składające się głównie z cynku, Suplementy odżywcze składające się głównie z żelaza, Suplementy prebiotyczne, Żelki
witaminowe, Ziołowe dodatki dietetyczne dla osób ze specjalnymi wymaganiami dietetycznymi, Ziołowe suplementy
diety dla osób o szczególnych wymaganiach dietetycznych,
Żywność dietetyczna do celów leczniczych, Żywność dla
diabetyków.
(210)
(731)
(540)
(540)

544665
(220) 2022 07 01
CENTRUM KULTURY AGORA, Wrocław
(znak słowno-graficzny)
FeTA Festiwal ewidentnych Talentów Aktorskich

(531) 02.09.04, 27.05.01
(510), (511) 41 Organizowanie, produkcja i wystawianie
spektakli teatralnych, Organizowanie produkcji teatralnych,
Planowanie sztuk teatralnych lub spektakli muzycznych,
Prezentacja dzieł teatralnych, Produkcja przedstawień teatralnych, Rezerwacja miejsc na pokazy i rezerwacja biletów
teatralnych, Produkcja widowisk teatralnych, Reżyserowanie
przedstawień teatralnych, Reżyserowanie widowisk teatralnych, Rozrywka teatralna, Teatralne widowiska sceniczne
wykonywane w miejscach przeznaczonych do występów,
Udostępnianie obiektów i sprzętu teatralnego, Udostępnianie obiektów i sprzętu kinematograficznego lub teatralnego, Usługi edukacyjne z zakresu sztuki teatralnej, Usługi
produkcji teatralnych, Usługi rezerwacji biletów i rezerwacji
miejsc na spektakle teatralne, Usługi teatralne, Widowiska
teatralne zarówno animowane, jak i z udziałem aktorów,
Wypożyczanie urządzeń oświetleniowych do dekoracji teatralnych, Wypożyczanie aparatury oświetleniowej do dekoracji teatralnych lub do studiów telewizyjnych, Wystawianie spektakli teatralnych, Zarządzanie stroną artystyczną
spektakli teatralnych, Organizacja konkursów edukacyjnych,
Organizacja konkursów w dziedzinie rozrywki, Organizowanie
konkursów artystycznych, Organizowanie konkursów w celach kulturalnych, Produkcja konkursów talentów, Warsztaty
w celach kulturalnych, Warsztaty w celach edukacyjnych.
(210)
(731)

544668
(220) 2022 07 01
PRACOWNIA PROJEKTOWA ENSPRO SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łyski
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Elmont GRUPA Enspro

(531) 26.03.02, 26.03.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 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.
544681
(220) 2022 07 03
OLSZEWSKI MARIUSZ FIRMA USŁUGOWO-HANDLOWA ADMAR, Wilanów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) JERBNIJ MATE
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 27.05.24, 29.01.12
(510), (511) 9 Okulary, Okulary przeciwsłoneczne, 14 Wyroby
jubilerskie, Wyroby jubilerskie wykonane z metali szlachetnych,
Biżuteria i wyroby jubilerskie, Metale szlachetne i ich stopy, Biżuteria, Kamienie szlachetne i półszlachetne, Przyrządy zegarmistrzowskie, Zegarki, Zegary, Instrumenty i przyrządy chronometryczne, 18 Portmonetki, Imitacje skóry, Parasole i parasolki, Portfele, Torby na kółkach, Torby turystyczne, Torebki, Aktówki, Teczki,
Paski skórzane [inne niż odzież], Skóra i imitacja skóry, 25 Obuwie,
Paski [odzież], Swetry, Nakrycia głowy, Skarpetki, Koszule, Garnitury,
Spodnie, Okrycia wierzchnie [odzież], Rękawiczki [odzież], Odzież
ze skóry, Apaszki, Apaszki [chustki], Paski skórzane [odzież], Szaliki, 35 Reklama, Reklamy telewizyjne, Przygotowywanie reklam
prasowych, Reklama korespondencyjna, Zgrupowanie na rzecz
osób trzecich różnych towarów pozwalające nabywcy wygodnie
je oglądać i kupować w sklepie z odzieżą, obuwiem i dodatkami
do nich, 42 Usługi projektowania odzieży, Projektowanie odzieży,
obuwia i nakryć głowy, Usługi projektowania obuwia.
(210)
(731)
(540)
(540)

544685
(220) 2022 07 04
VRG SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków
(znak słowno-graficzny)
VISTULA

(531) 27.05.01
(510), (511) 9 Okulary, Okulary przeciwsłoneczne, 14 Wyroby
jubilerskie, Wyroby jubilerskie wykonane z metali szlachetnych,
Biżuteria i wyroby jubilerskie, Metale szlachetne i ich stopy, Biżuteria, Kamienie szlachetne i półszlachetne, Przyrządy zegarmistrzowskie, Zegarki, Zegary, Instrumenty i przyrządy chronometryczne, 18 Portmonetki, Imitacje skóry, Parasole i parasolki, Portfele, Torby na kółkach, Torby turystyczne, Torebki, Aktówki, Teczki,
Paski skórzane [inne niż odzież], Skóra i imitacja skóry, 25 Obuwie,
Paski [odzież], Swetry, Nakrycia głowy, Skarpetki, Koszule, Garnitury,
Spodnie, Okrycia wierzchnie [odzież], Rękawiczki [odzież], Odzież
ze skóry, Apaszki, Apaszki [chustki], Paski skórzane [odzież], Szaliki, 35 Reklama, Reklamy telewizyjne, Przygotowywanie reklam
prasowych, Reklama korespondencyjna, Zgrupowanie na rzecz
osób trzecich różnych towarów pozwalające nabywcy wygodnie
je oglądać i kupować w sklepie z odzieżą, obuwiem i dodatkami
do nich, 42 Usługi projektowania odzieży, Projektowanie odzieży,
obuwia i nakryć głowy, Usługi projektowania obuwia.
(210)
(731)
(540)
(540)

544686
(220) 2022 07 04
JANECZEK WIOLETTA, Brzeziny
(znak słowno-graficzny)
Gospodarstwo Rolne Janeczek

(531) 02.09.14, 11.03.05, 11.03.06, 27.05.01
(510), (511) 21 Zastawa stołowa, przybory kuchenne i pojemniki.
(210)
(731)
(540)
(540)
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544684
(220) 2022 07 04
VRG SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków
(znak słowno-graficzny)
VISTULA
(531) 05.05.19, 05.05.20, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 29 Jaja kurze.
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544696
(220) 2022 07 01
BR BAURENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Granowo
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BR7
(210)
(731)

(531) 27.05.01
(510), (511) 20 Meble, Meblościanki, Meble biurowe, Meble
ogrodowe, Kwietniki [meble], Meble szkolne, Meble kempingowe, Meble rattanowe, Meble sypialne, Meble kuchenne,
Meble metalowe, Półki [meble], Regały [meble], Toaletki [meble], Pulpity [meble], Parawany [meble], Ekrany [meble], Gabloty [meble], Szafy [meble], Ławy [meble], Szafki [meble],
Siedzenia [meble], Zagłówki [meble], Kredensy [meble], Meble komputerowe, Meble laboratoryjne, Zewnętrzne meble,
Meble tapicerowane, Meble skórzane, Meble wielofunkcyjne, Meble drewniane, Trzyczęściowe komplety mebli [meble], Meble stołówkowe, Meble trzcinowe, Meble łazienkowe, Meble łączone, Meble wypoczynkowe, Panele meblowe,
Płyty meblowe, Elementy metalowe mebli segmentowych
[meble], Elementy mebli segmentowych, niemetalowe [meble]:, Meble metalowe i meble kempingowe, Zestawy mebli
kuchennych, Meble gięte, Elementy meblowe, Zestawy mebli, Komody [meble], Meble bambusowe, Meble ze szkła, Meble do salonu, Meble do przechowywania, Meble do wnętrz,
Meble modułowe [kombinowane], Meble niemetalowe
[inne niż specjalnie stworzone do użytku medycznego lub
laboratoryjnego], 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, Pojemniki, zamknięcia i uchwyty do nich, niemetalowe, Plansze wystawowe, stoiska wystawowe i oznakowanie, niemetalowe, Szafki
na umywalki, Łazienkowe umywalki obudowane szafką, Stoliki pod umywalkę [meble], Szafki łazienkowe z umywalkami,
37 Budowa podłóg, Montaż podłóg podniesionych, Usługi
konserwacji podłóg, Układanie podłóg warstwowych, Usługi
w zakresie powlekania podłóg, Konserwacja i naprawa podłóg, Czyszczenie pokryć podłogowych, Naprawa pokryć
podłogowych, Układanie pokryć podłogowych, Czyszczenie
powierzchni podłóg, Usługi naprawcze w zakresie pokryć
podłóg, Udzielanie informacji związanych z usługami polerowania podłóg, Przygotowanie powierzchni podłóg do położenia podkładów i pokryć, Nakładanie wy lewki posadzkowej, Piaskowanie podłóg, Nakładanie antypoślizgowych
podłogowych warstw uszczelniających, Budowa zakładów
przemysłowych, Asfaltowanie, Usługi doradcze w zakresie
asfaltowania, Renowacja betonu, Polerowanie betonu, Powlekanie betonu, Pompowanie betonu, Wyrównywanie betonu, Uszczelnianie betonu, Betonowanie, Szlifowanie podłóg, Polerowanie betonu, Polerowanie podłóg, Polerowanie
i nadawanie połysku, Wiercenie, Impregnacja wodoodporna
budynków podczas budowy, Budownictwo mieszkaniowe,
Budownictwo, Budownictwo przemysłowe, Usługi w zakresie stabilizacji gruntu poprzez wstrzykiwanie cementu, Usługi w zakresie stabilizacji terenu poprzez wstrzykiwanie cementu, Usługi w zakresie stabilizacji gleby poprzez wstrzykiwanie cementu, Usługi w zakresie stabilizacji gleby poprzez
wstrzykiwanie zaczynu cementowego, Budowa części budynków, Budowa fundamentów budynków, Odnawianie budynków, Renowacja budynków, Remontowanie budynków,
Konstrukcja budynków, Czyszczenie budynków, Izolowanie

Nr ZT30/2022

budynków, Malowanie budynków, Usługi budowlane, Konsultacje budowlane, Nadzór budowlany, Informacja budowlana, Zarządzanie projektem budowy, Usługi zarządzania
budową, Wyrównywanie terenu budowy, Nadzorowanie
konstruowania budynków, Doradztwo dotyczące budownictwa mieszkalnego i budynków, Usługi doradztwa budowlanego, Wynajem sprzętu budowlanego, Doradztwo inżynieryjne [budownictwo], Udzielanie informacji budowlanych, Przygotowanie terenu [budownictwo], Usługi inspekcji
budowlanej [w trakcie prac budowlanych], Konserwacja i naprawa budynków, Nadzór budowlany na miejscu, Usługi budowlane i konstrukcyjne, Nadzór nad wyburzaniem budynków, Nadzór nad renowacją budynków, Montaż instalacji
na placach budowy, Usługi generalnych wykonawców budowlanych, Usługi doradztwa w zakresie budowy budynków, Doradztwo inżynieryjne (usługi budowlane), Informacja
o naprawach, Remont nieruchomości, Usługi doradcze dotyczące remontów budynków, Usługi w zakresie remontów
budynków, Czyszczenie powierzchni podłóg, Czyszczenie
pokryć podłogowych, Usługi zabezpieczania przed wilgocią,
Usługi zabezpieczania przed korozją, Zabezpieczanie przed
korozją, Zabezpieczanie przed wilgocią w czasie budowy,
Zabezpieczanie budynków przed wilgocią podczas ich budowy, Zabezpieczanie konstrukcji przed dostępem szkodników i robactwa, Zabezpieczanie przed przeciągami [uszczelnianie], Instalowanie domowych urządzeń zabezpieczających, Powlekanie [malowanie], Odnawianie i renowacja budynków, Nakładanie powłok w celu naprawy ścian, Nakładanie powłok ochronnych na budynki, Nakładanie powłok
na budynki, Nakładanie powłok w celu naprawy powierzchni
budynków, Nakładanie powłok ochronnych na powierzchnie wgłębień, Usługi w zakresie nakładania powłok ochronnych na zewnątrz budynków, Renowacja powłok cynowych,
Instalowanie powłok ognioodpornych, Lakierowanie, Lakierowanie desek, Lakierowanie mebli, Malowanie i lakierowanie, Tworzenie faktury ścian, Izolacja ścian zewnętrznych,
Budowa ścian, Czyszczenie powierzchni ścian, Renowacja
murowanych ścian i struktur, Nadawanie faktury sufitom lub
ścianom, Budowa ścian działowych we wnętrzach, Montaż
ścian działowych kartonowo-gipsowych, Instalowanie wewnętrznych ścianek działowych, Czyszczenie zewnętrznych
powierzchni ścian, Izolacja ścian wewnętrznych i zewnętrznych, sufitów i dachów, Naprawa podnośników ścianki tylnej
skrzyni ładunkowej, Usługi naprawcze w zakresie pokryć
ścian, Budowa ścian osłonowych, Budowa ścian szczelinowych, Wznoszenie ścian osłonowych, 40 Obróbka betonu,
Formowanie betonu, Frezowanie, Śrutowanie, Szlifowanie,
Szlifowanie powierzchni, Obróbka powierzchni metalowych
poprzez szlifowanie dokładne i polerowanie ścierne, Polerowanie, Polerowanie powierzchni, Cięcie metalu, Obróbka
metali, Obróbka [obróbka mechaniczna] metalu, Obróbka
metalu [odpuszczanie], Cieplna obróbka metali, Obróbka
[kształtowanie] metalu, Obróbka metalu [kształtowanie], Kotlarstwo [obróbka metali], Obróbka metalu [kucie], Antykorozyjna obróbka części metalowych, Obróbka cieplna powierzchni metali, Obróbka i powlekanie powierzchni metalowych, Obróbka powierzchni metalowych poprzez polerowanie ścierne, Obróbka żużlu powstałego z odlewu metali,
Obróbka części metalowych w celu zapobiegania korozji
przy wykorzystaniu cynkowania ogniowego i procesów powlekania proszkowego, Obróbka powierzchni metalowych
przy wykorzystaniu technik szlifowania dokładnego, Obróbka powierzchni metalowych poprzez szlifowanie dokładne
i polerowanie ścierne, Przetwarzanie tworzyw sztucznych,
Laminowanie arkuszy z tworzyw sztucznych, Formowanie
materiałów z tworzyw sztucznych, Obróbka materiałów
z tworzyw sztucznych w celu produkcji form z tworzyw
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sztucznych, Obróbka i przetwarzanie materiałów z tworzyw
sztucznych, Wytłaczanie tworzyw sztucznych, Laminowanie
tworzyw sztucznych, Udzielanie informacji związanych
z przetwarzaniem materiałów z tworzyw sztucznych, Nakładanie powłok odpornych na zużycie na metale i tworzywa
sztuczne, Obróbka żywicy epoksydowej, Politurowanie, Polimeryzacja, Konserwacja drewna [inna niż malowanie], Obróbka drewna środkami do konserwacji, Udzielanie informacji związanych z obróbką drewna, Usuwanie zewnętrznych
warstw z przedmiotów drewnianych, Konserwowanie drewna, Obróbka drewna, Laminowanie drewna, Piłowanie drewna, Heblowanie drewna, Laminowanie substytutów drewna,
Zabiegi na zbutwiałe drewno, Ścinanie i obróbka drewna,
Obróbka ciśnieniowa drewna w celach konserwacyjnych,
Obróbka betonu, Formowanie betonu, Kruszenie betonu,
Obróbka cieplna i nakładanie powłok na stal, Cięcie stali, Polerowanie stali nierdzewnej, Usługi czyszczenia stali nierdzewnej, Usługi polerowania stali nierdzewnej, Produkcja
na zamówienie stalowych elementów konstrukcyjnych, Wytwarzanie na zamówienie stalowych elementów konstrukcyjnych, Nakładanie materiałów wykańczających na arkusze
i zwoje ze stali nierdzewnej, Obróbka i przetwarzanie materiałów z tworzyw sztucznych, Obróbka materiałów z tworzyw sztucznych w celu produkcji form z tworzyw sztucznych, Udzielanie informacji związanych z przetwarzaniem
materiałów z tworzyw sztucznych, Nakładanie powłok odpornych na zużycie na metale i tworzywa sztuczne, Laminowanie arkuszy z tworzyw sztucznych, Formowanie materiałów z tworzyw sztucznych, Przetwarzanie tworzyw sztucznych, Laminowanie tworzyw sztucznych, Wytłaczanie tworzyw sztucznych, Drukowanie, wywoływanie zdjęć i filmów,
Powielanie nagrań audio i video, Drukowanie, Drukowanie
reklam, Drukowanie szablonów, Drukowanie wzorów, Drukowanie fotograficzne, Drukowanie zdjęć, Usługi drukowania,
Drukowanie offsetowe, Drukowanie litograficzne, Drukowanie portretów, Drukowanie 3D, Usługi wykańczania druków,
Usługi wykańczania druków [składanie], Przetwarzanie przeźroczy i druków, Drukowanie przezroczy fotograficznych,
Drukowanie wklęsłe, Drukowanie, na zamówienie, nazw firm
oraz logo na towarach osób trzecich, w celach promocyjnych i reklamowych, Usługi cyfrowego drukowania książek
i innych dokumentów na zamówienie, Udzielanie informacji
związanych z usługami drukowania fotograficznego, Usługi
w zakresie drukowania materiałów papierniczych, Kolacjonowanie materiałów drukowanych [oprawy introligatorskie],
Usługi wykańczania druków [cięcie], Drukowanie obrazów
na przedmiotach, Drukowanie wzorów dla osób trzecich,
Oprawa dokumentów, Oprawianie obrazów, Oprawianie
książek, Oprawianie dzieł sztuki, Oprawa odbitek lub slajdów,
Oprawa książek lub dokumentów, Kolacjonowanie maszynopisów [oprawy introligatorskie], Kolacjonowanie materiałów
kopiowanych [oprawy introligatorskie], Mocowanie dzieł
sztuki jako część procesu oprawiania.
544697
(220) 2022 07 01
BR BAURENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Granowo
(540) (znak słowny)
(540) BR BAURENT
(510), (511) 37 Budowa podłóg, Montaż podłóg podniesionych, Usługi konserwacji podłóg, Układanie podłóg warstwowych, Usługi w zakresie powlekania podłóg, Konserwacja i naprawa podłóg, Czyszczenie pokryć podłogowych,
Naprawa pokryć podłogowych, Układanie pokryć podłogowych, Czyszczenie powierzchni podłóg, Usługi naprawcze
w zakresie pokryć podłóg, Udzielanie informacji związanych
(210)
(731)
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z usługami polerowania podłóg, Przygotowanie powierzchni podłóg do położenia podkładów i pokryć, Nakładanie
wy lewki posadzkowej, Piaskowanie podłóg, Nakładanie
antypoślizgowych podłogowych warstw uszczelniających,
Budowa zakładów przemysłowych, Asfaltowanie, Usługi
doradcze w zakresie asfaltowania, Renowacja betonu, Polerowanie betonu, Powlekanie betonu, Pompowanie betonu,
Wyrównywanie betonu, Uszczelnianie betonu, Betonowanie,
Szlifowanie podłóg, Polerowanie betonu, Polerowanie podłóg, Polerowanie i nadawanie połysku, Wiercenie, Impregnacja wodoodporna budynków podczas budowy, Budownictwo mieszkaniowe, Budownictwo, Budownictwo przemysłowe, Usługi w zakresie stabilizacji gruntu poprzez wstrzykiwanie cementu, Usługi w zakresie stabilizacji terenu poprzez
wstrzykiwanie cementu, Usługi w zakresie stabilizacji gleby
poprzez wstrzykiwanie cementu, Usługi w zakresie stabilizacji gleby poprzez wstrzykiwanie zaczynu cementowego,
Budowa części budynków, Budowa fundamentów budynków, Odnawianie budynków, Renowacja budynków, Remontowanie budynków, Konstrukcja budynków, Czyszczenie
budynków, Izolowanie budynków, Malowanie budynków,
Usługi budowlane, Konsultacje budowlane, Nadzór budowlany, Informacja budowlana, Zarządzanie projektem budowy,
Usługi zarządzania budową, Wyrównywanie terenu budowy,
Nadzorowanie konstruowania budynków, Doradztwo dotyczące budownictwa mieszkalnego i budynków, Usługi doradztwa budowlanego, Wynajem sprzętu budowlanego, Doradztwo inżynieryjne [budownictwo], Udzielanie informacji
budowlanych, Przygotowanie terenu [budownictwo], Usługi
inspekcji budowlanej [w trakcie prac budowlanych], Konserwacja i naprawa budynków, Nadzór budowlany na miejscu,
Usługi budowlane i konstrukcyjne, Nadzór nad wyburzaniem
budynków, Nadzór nad renowacją budynków, Montaż instalacji na placach budowy, Usługi generalnych wykonawców
budowlanych, Usługi doradztwa w zakresie budowy budynków, Doradztwo inżynieryjne (usługi budowlane), Informacja
o naprawach, Remont nieruchomości, Usługi doradcze dotyczące remontów budynków, Usługi w zakresie remontów
budynków, Czyszczenie powierzchni podłóg, Czyszczenie
pokryć podłogowych, Usługi zabezpieczania przed wilgocią, Usługi zabezpieczania przed korozją, Zabezpieczanie
przed korozją, Zabezpieczanie przed wilgocią w czasie budowy, Zabezpieczanie budynków przed wilgocią podczas
ich budowy, Zabezpieczanie konstrukcji przed dostępem
szkodników i robactwa, Zabezpieczanie przed przeciągami
[uszczelnianie], Instalowanie domowych urządzeń zabezpieczających, Powlekanie [malowanie], Odnawianie i renowacja
budynków, Nakładanie powłok w celu naprawy ścian, Nakładanie powłok ochronnych na budynki, Nakładanie powłok
na budynki, Nakładanie powłok w celu naprawy powierzchni
budynków, Nakładanie powłok ochronnych na powierzchnie wgłębień, Usługi w zakresie nakładania powłok ochronnych na zewnątrz budynków, Renowacja powłok cynowych,
Instalowanie powłok ognioodpornych, Lakierowanie, Lakierowanie desek, Lakierowanie mebli, Malowanie i lakierowanie, Tworzenie faktury ścian, Izolacja ścian zewnętrznych,
Budowa ścian, Czyszczenie powierzchni ścian, Renowacja
murowanych ścian i struktur, Nadawanie faktury sufitom lub
ścianom, Budowa ścian działowych we wnętrzach, Montaż
ścian działowych kartonowo-gipsowych, Instalowanie wewnętrznych ścianek działowych, Czyszczenie zewnętrznych
powierzchni ścian, Izolacja ścian wewnętrznych i zewnętrznych, sufitów i dachów, Naprawa podnośników ścianki tylnej skrzyni ładunkowej, Usługi naprawcze w zakresie pokryć
ścian, Budowa ścian osłonowych, Budowa ścian szczelinowych, Wznoszenie ścian osłonowych.
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544698
(220) 2022 07 01
BOROWCZYK GABRIELA MARKAPRO, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
FLIPOWANIE

(531) 29.01.13, 27.05.01
(510), (511) 35 Organizacja działalności gospodarczej, Planowanie działalności gospodarczej, Promowanie działalności
gospodarczej, Administrowanie działalnością gospodarczą,
Zarządzanie działalnością handlową, Informacja handlowa [działalność gospodarcza], Usługi reklamowe związane
z książkami, Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w zakresie następujących towarów: materiały edukacyjne, drukowane materiały edukacyjne, materiały edukacyjne i instruktażowe, materiały piśmienne i wyposażenie edukacyjne, materiały drukowane i artykuły papiernicze oraz wyposażenie
edukacyjne: publikacje edukacyjne, podręczniki edukacyjne,
książki edukacyjne, książki drukowane w dziedzinie edukacji muzycznej, ilustrowane mapy ścienne do celów edukacyjnych, książki, podręczniki [książki], książki informacyjne,
podręczniki pomocnicze do nauki, drukowane materiały
szkoleniowe, materiały szkoleniowe i instruktażowe, materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem aparatów),
materiały szkoleniowe i dydaktyczne: podręczniki instruktażowe, instrukcje komputerowe, drukowane instrukcje dotyczące metod nauczania, materiały drukowane do celów
instruktażowych, 41 Edukacja, Edukacja zawodowa, Zapewnianie edukacji, Edukacja dorosłych, Edukacja [nauczanie],
Usługi edukacyjne, Badania edukacyjne, Szkolenia edukacyjne, Sprawdziany edukacyjne, Testy edukacyjne, Pokazy
edukacyjne, Seminaria edukacyjne, Organizacja egzaminów
[edukacja], Budowanie zespołu (edukacja), Usługi edukacji
biznesowej, Usługi edukacji percepcyjnej, Informacja o edukacji, Informacje dotyczące edukacji, Informacje o edukacji,
Usługi egzaminowania (edukacyjne), Edukacyjne usługi doradcze, Publikacja materiałów edukacyjnych, Organizowanie wystaw edukacyjnych, Opracowywanie podręczników
edukacyjnych, Organizowanie wykładów edukacyjnych,
Organizowanie sympozjów edukacyjnych, Organizowanie
zjazdów edukacyjnych, Organizacja konferencji edukacyjnych, Prowadzenie konferencji edukacyjnych, Organizowanie
konferencji edukacyjnych, Publikowanie tekstów edukacyjnych, Wypożyczanie materiałów edukacyjnych, Zapewnianie kursów edukacyjnych, Usługi instytutów edukacyjnych,
Organizowanie gier edukacyjnych, Organizowanie kongresów edukacyjnych, Wypożyczanie urządzeń edukacyjnych,
Przeprowadzanie egzaminów edukacyjnych, Organizowanie
konkursów edukacyjnych, Organizacja konkursów edukacyjnych, Zarządzanie usługami edukacyjnymi, Opracowywanie
materiałów edukacyjnych, Prowadzenie kursów edukacyjnych, Rozpowszechnianie materiałów edukacyjnych, Usługi
doradztwa edukacyjnego, Dostarczanie informacji edukacyjnych, Organizowanie seminariów edukacyjnych, Prowadzenie imprez edukacyjnych, Organizowanie imprez edukacyjnych, Wydawanie nagród edukacyjnych, Przyznawanie świadectw edukacyjnych, Zapewnianie pokazów edukacyjnych,
Wynajmowanie robotów edukacyjnych, Usługi edukacyjne
w zakresie zapewniania kursów edukacyjnych, Organizowanie seminariów dotyczących edukacji, Organizacja sympozjów dotyczących edukacji, Organizowanie konferencji
dotyczących edukacji, Usługi edukacji dla dorosłych, Dostarczanie informacji dotyczących edukacji, Usługi informacyjne dotyczące edukacji, Edukacja, rozrywka i sport, Usługi
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edukacyjne dotyczące handlu, Usługi edukacyjne i szkoleniowe, Usługi edukacyjne dotyczące projektowania, Kursy
edukacyjne dotyczące projektowania, Usługi edukacyjne
i instruktażowe, Publikowanie drukowanych materiałów edukacyjnych, Warsztaty w celach edukacyjnych, Publikowanie
dydaktycznych materiałów edukacyjnych, Edukacja zawodowa dla młodych ludzi, Usługi doradcze w zakresie edukacji, Usługi edukacyjne dotyczące drukowania zdjęć, Usługi
edukacyjne związane z biznesem, Usługi edukacyjne w zakresie zarządzania, Usługi rozrywkowe, edukacyjne i instruktażowe, Organizowanie konferencji w celach edukacyjnych,
Organizowanie konkursów w celach edukacyjnych, Wykłady
na temat umiejętności marketingowych, Kursy szkoleniowe
w zakresie planowania strategicznego związanego z reklamą, promocją, marketingiem i biznesem, Szkolenia komputerowe, Skomputeryzowane szkolenia, Szkolenia biznesowe,
Szkolenie zaawansowane, Kursy szkoleniowe, Prowadzenie
warsztatów [szkolenia], Nauczanie i szkolenia, Szkolenia dla
dorosłych, Usługi szkolenia personelu, Szkolenie i instruktaż,
Tworzenie [opracowywanie] treści edukacyjnych do podcastów, Usługi prezentacji audiowizualnych, Prezentacja nagrań wideo, Prezentacja filmów w celach instruktażowych,
Organizowanie prezentacji do celów edukacyjnych, Organizowanie prezentacji do celów kulturalnych, Doradztwo
zawodowe i coaching, Usługi szkoleniowe lub edukacyjne
w dziedzinie life coachingu, Nauka rysowania, Publikowanie
książek edukacyjnych, Publikowanie książek, czasopism, Publikowanie książek instruktażowych, Dostarczanie informacji
dotyczących książek, Publikowanie multimedialne książek,
Wypożyczanie książek audio, Usługi informacyjne dotyczące
książek, Publikowanie książek i czasopism elektronicznych
online, Wypożyczanie książek związanych z metodologią
biznesową, Publikacja książek i czasopism elektronicznych
online (nie do pobrania).
544703
(220) 2022 07 01
BR BAURENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Granowo
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BR BAURENT

(210)
(731)

(531) 27.05.01
(510), (511) 37 Budowa podłóg, Montaż podłóg podniesionych, Usługi konserwacji podłóg, Układanie podłóg
warstwowych, Usługi w zakresie powlekania podłóg,
Konserwacja i naprawa podłóg, Czyszczenie pokryć podłogowych, Naprawa pokryć podłogowych, Układanie
pokryć podłogowych, Czyszczenie powierzchni podłóg,
Usługi naprawcze w zakresie pokryć podłóg, Udzielanie informacji związanych z usługami polerowania podłóg, Przygotowanie powierzchni podłóg do położenia
podkładów i pokryć, Nakładanie wylewki posadzkowej,
Piaskowanie podłóg, Nakładanie antypoślizgowych podłogowych warstw uszczelniających, Budowa zakładów
przemysłowych, Asfaltowanie, Usługi doradcze w zakresie
asfaltowania, Renowacja betonu, Polerowanie betonu, Powlekanie betonu, Pompowanie betonu, Wyrównywanie
betonu, Uszczelnianie betonu, Betonowanie, Szlifowanie
podłóg, Polerowanie betonu, Polerowanie podłóg, Polerowanie i nadawanie połysku, Wiercenie, Impregnacja
wodoodporna budynków podczas budowy, Budownictwo mieszkaniowe, Budownictwo, Budownictwo prze-
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mysłowe, Usługi w zakresie stabilizacji gruntu poprzez
wstrzykiwanie cementu, Usługi w zakresie stabilizacji terenu poprzez wstrzykiwanie cementu, Usługi w zakresie
stabilizacji gleby poprzez wstrzykiwanie cementu, Usługi
w zakresie stabilizacji gleby poprzez wstrzykiwanie zaczynu cementowego, Budowa części budynków, Budowa
fundamentów budynków, Odnawianie budynków, Renowacja budynków, Remontowanie budynków, Konstrukcja
budynków, Czyszczenie budynków, Izolowanie budynków, Malowanie budynków, Usługi budowlane, Konsultacje budowlane, Nadzór budowlany, Informacja budowlana, Zarządzanie projektem budowy, Usługi zarządzania
budową, Wyrównywanie terenu budowy, Nadzorowanie
konstruowania budynków, Doradztwo dotyczące budownictwa mieszkalnego i budynków, Usługi doradztwa budowlanego, Wynajem sprzętu budowlanego, Doradztwo
inżynieryjne [budownictwo], Udzielanie informacji budowlanych, Przygotowanie terenu [budownictwo], Usługi inspekcji budowlanej [w trakcie prac budowlanych],
Konserwacja i naprawa budynków, Nadzór budowlany
na miejscu, Usługi budowlane i konstrukcyjne, Nadzór nad
wyburzaniem budynków, Nadzór nad renowacją budynków, Montaż instalacji na placach budowy, Usługi generalnych wykonawców budowlanych, Usługi doradztwa w zakresie budowy budynków, Doradztwo inżynieryjne (usługi
budowlane), Informacja o naprawach, Remont nieruchomości, Usługi doradcze dotyczące remontów budynków,
Usługi w zakresie remontów budynków, Czyszczenie
powierzchni podłóg, Czyszczenie pokryć podłogowych,
Usługi zabezpieczania przed wilgocią, Usługi zabezpieczania przed korozją, Zabezpieczanie przed korozją, Zabezpieczanie przed wilgocią w czasie budowy, Zabezpieczanie budynków przed wilgocią podczas ich budowy,
Zabezpieczanie konstrukcji przed dostępem szkodników
i robactwa, Zabezpieczanie przed przeciągami [uszczelnianie], Instalowanie domowych urządzeń zabezpieczających, Powlekanie [malowanie], Odnawianie i renowacja
budynków, Nakładanie powłok w celu naprawy ścian,
Nakładanie powłok ochronnych na budynki, Nakładanie
powłok na budynki, Nakładanie powłok w celu naprawy
powierzchni budynków, Nakładanie powłok ochronnych
na powierzchnie wgłębień, Usługi w zakresie nakładania
powłok ochronnych na zewnątrz budynków, Renowacja
powłok cynowych, Instalowanie powłok ognioodpornych, Lakierowanie, Lakierowanie desek, Lakierowanie
mebli, Malowanie i lakierowanie, Tworzenie faktury ścian,
Izolacja ścian zewnętrznych, Budowa ścian, Czyszczenie
powierzchni ścian, Renowacja murowanych ścian i struktur, Nadawanie faktury sufitom lub ścianom, Budowa
ścian działowych wc wnętrzach, Montaż ścian działowych
kartonowo-gipsowych, Instalowanie wewnętrznych ścianek działowych, Czyszczenie zewnętrznych powierzchni
ścian, Izolacja ścian wewnętrznych i zewnętrznych, sufitów i dachów, Naprawa podnośników ścianki tylnej skrzyni ładunkowej, Usługi naprawcze w zakresie pokryć ścian,
Budowa ścian osłonowych, Budowa ścian szczelinowych,
Wznoszenie ścian osłonowych.
544704
(220) 2022 07 01
PHOBIA GAME STUDIO SEBASTIAN KROŚKIEWICZ
SPÓŁKA JAWNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CARRION
(210)
(731)
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(531) 27.05.01
(510), (511) 9 Urządzenia i przyrządy do nagrywania, transmisji, reprodukcji lub przetwarzania dźwięku, obrazu lub
danych, Nagrane media i media do pobrania, oprogramowanie komputerowe, czyste cyfrowe lub analogowe media
do nagrywania i przechowywania danych, Komputery i peryferyjne urządzenia komputerowe, Oprogramowanie gier,
Oprogramowanie gier wirtualnych, Programy gier komputerowych do pobierania, Nagrane oprogramowanie gier komputerowych, Gry wideo [gry komputerowe] w formie programów komputerowych zapisanych na nośnikach danych, Gry
wideo nagrane na dysku [oprogramowanie komputerowe],
Platformy oprogramowania komputerowego, Programy
komputerowe do gier wideo i gier komputerowych, Programy gier komputerowych do pobrania za pośrednictwem Internetu [oprogramowanie], Pokrowce na smartfony i tablety,
Ciekłokrystaliczne folie ochronne do smartfonów, Podkładki
pod myszy komputerowe, Okulary przeciwsłoneczne, Słuchawki (zakładane na głowę], Etui na okulary, Filmy wideo,
Filmy kinematograficzne, Filmy do pobrania, Komputery oraz
ich części, Akcesoria komputerowe zawarte w tej klasie, Klawiatury komputerowe i podpórki pod nadgarstki do użytku
z komputerem, Myszki komputerowe, Podkładki pod myszy
komputerowe, Torby na komputery, Kalkulatory kieszonkowe, Elektroniczne terminarze osobiste, Hologramy, Magnesy
dekoracyjne, Okulary przeciwsłoneczne, ochronne, do uprawiania sportu, 11 Urządzenia do oświetlania, ogrzewania,
wytwarzania pary, gotowania, chłodzenia, suszenia, wentylacji, zaopatrzenia w wodę i do celów sanitarnych, 14 Metale szlachetne i ich stopy, wyroby z metali szlachetnych lub
pokrywane nimi, nie ujęte w innych klasach, Wyroby jubilerskie, kamienie szlachetne, Przyrządy zegarmistrzowskie
i chronometryczne, Biżuteria i wyroby jubilerskie, Medaliony,
kółka na klucze i breloczki, Naszyjniki [biżuteria], 16 Druki,
fotografie, artykuły piśmienne i biurowe, z wyjątkiem mebli,
materiały szkoleniowe i dydaktyczne, arkusze, folie i torby
z tworzyw sztucznych lub papierowe do owijania i pakowania, Czasopisma, Poradniki, Broszury, Komiksy, Druki firmowe,
Etykiety, Fotografie, Foldery, Karty pocztowe, Kartki z życzeniami, Notesy, Kalendarze, Koperty na listy, Afisze, Plakaty,
Okładki, Obwoluty, Publikacje, naklejki, Artykuły biurowe
z wyjątkiem mebli, Albumy, Bloczki do pisania, Bloki listowe
(papeteria), Teczki i skoroszyty na dokumenty, Segregatory,
Pudełka kartonowe lub papierowe, Zakładki do książek, Przyrządy do pisania, Przyrządy do rysowania, Ołówki, Ołówki automatyczne, Piórniki, Podstawki do długopisów i ołówków,
Gumki do ścierania, Przyciski do papieru, Linijki rysownicze,
Ekierki, Temperówki do ołówków, elektryczne lub nieelektryczne, Kleje do papieru, Ramki do fotografii, Torebki do pakowania z papieru lub tworzyw sztucznych, Książki o tematyce związanej z grami video, 20 Figurki, Posągi, Popiersia
z tworzyw sztucznych, drewna, korka. wikliny, wosku, gipsu,
rogu, kości, kości słoniowej, muszli, bursztynu, macicy perłowej, imitacji tych surowców, 21 Przybory oraz pojemniki
kuchenne i gospodarstwa domowego, przybory kuchenne
i zastawa stołowa z wyjątkiem widelców, noży i łyżek, wyroby szklane, porcelanowe i ceramiczne, 24 Tekstylia i imitacje
tekstyliów, bielizna stołowa i pościelowa, Zasłony z materiałów tekstylnych lub tworzyw sztucznych, 25 Odzież, obuwie,
nakrycia głowy, bielizna, Kostiumy, T- shirty, Bluzy sportowe,
Koszule, Bluzy, Krawaty, Chusty, Paski, Kurtki, Piżamy, Majtki, Odzież do spania, Pantofle domowe, Skarpetki, Swetry,
Spodnie dresowe, Opaski na nadgarstek, Kapelusze, Czapki, Chusty, 28 Gry, zabawki i przedmioty do zabawy, sprzęt
do gier wideo, artykuły gimnastyczne i sportowe, ozdoby
choinkowe, Akcesoria do gier, Przenośne [podręczne] gry
komputerowe, Gry elektroniczne, Przenośne [podręczne]
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aparaty do gier wideo, Zabawki, Gry karciane, Gry fabularne,
Gry planszowe, Elektroniczne gry planszowe, Figurki do zabawy, Figurki akcji do zabawy, Figurki do zabawy wykonane
z tworzyw sztucznych, Figurki zabawkowe do kolekcjonowania, Zabawki antystresowe typu fidget, Piłki do gier, Piłki
antystresowe, Broń zabawkowa, 41 Nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność sportowa i kulturalna, usługi gier
on-line, Usługi w zakresie gier świadczone za pośrednictwem sieci komputerowych i światowych sieci komunikacyjnych, Udostępnianie gier komputerowych on-line, Udostępnianie gier za pośrednictwem systemów komputerowych,
Usługi gier oferowane w systemie on-line za pośrednictwem
sieci komputerowej, Udostępnianie gry komputerowej dostępnej w sieci dla użytkowników sieci, Gry internetowe
[niepobieralne], Informacje dotyczące rozrywki w postaci
gier komputerowych udostępniane online z komputerowej
bazy danych lub ze światowej sieci komunikacyjnej, Udostępnianie w trybie on-line informacji związanych z grami
komputerowymi i rozszerzeniami do gier komputerowych,
Produkcja filmów telewizyjnych i kinowych, Seriale telewizyjne, Udostępnianie filmów i seriali on-line, Organizacja
i prowadzenie imprez w celach rozrywkowych, Organizowanie i prowadzenie w celach rozrywkowych pokazów, zawodów i ceremonii wręczenia nagród, gier, przedstawień,
Organizowanie i prowadzenie zawodów dla osób grających
w gry wideo i dla osób grających w gry komputerowe, Organizowanie zawodów gier komputerowych i wideo online
dla grających w gry interaktywne, Usługi w zakresie parków
tematycznych i parków rozrywki, Usługi centrów rozrywki
i zabawy, Usługi udostępniania interaktywnych miejsc do zabawy, Organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub
edukacyjnych, Usługi edukacyjne i szkoleniowe związane
z grami komputerowymi i innymi formami rozrywki on-line,
Publikacje on-line, czasopisma on-line zawierające informacje, wiadomości i komentarze w dziedzinie gier komputerowych, Usługi rozrywkowe, Udostępnianie interaktywnych,
komputerowych, wideo, elektronicznych i mobilnych gier
online, Udostępnianie gier, obrazów, fotografii, filmów, muzyki i dźwięków za pośrednictwem sieci komputerowej, sieci telewizyjnych lub innych sieci telekomunikacyjnych oraz
za pośrednictwem telefonów komórkowych, Udostępnianie rozszerzeń do gier komputerowych, mobilnych i online,
aplikacji do gier i narzędzi programistycznych, recenzji gier
komputerowych oraz informacji dotyczących gier komputerowych, Podawanie wiadomości i informacji z dziedziny gier
komputerowych droga elektroniczną, Udostępnianie strony
internetowej w dziedzinie gier komputerowych, mobilnych
i online, gier hazardowych, Udostępnianie rozrywki online
w postaci turniejów gier komputerowych.
544706
(220) 2022 07 01
PHOBIA GAME STUDIO SEBASTIAN KROŚKIEWICZ
SPÓŁKA JAWNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BUTCHER

(210)
(731)

(531) 27.05.01
(510), (511) 9 Urządzenia i przyrządy do nagrywania, transmisji, reprodukcji lub przetwarzania dźwięku, obrazu lub
danych, Nagrane media i media do pobrania, oprogramowanie komputerowe, czyste cyfrowe lub analogowe media
do nagrywania i przechowywania danych, Komputery i pe-
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ryferyjne urządzenia komputerowe, Oprogramowanie gier,
Oprogramowanie gier wirtualnych, Programy gier komputerowych do pobierania, Nagrane oprogramowanie gier komputerowych, Gry wideo [gry komputerowe] w formie programów komputerowych zapisanych na nośnikach danych, Gry
wideo nagrane na dysku [oprogramowanie komputerowe],
Platformy oprogramowania komputerowego, Programy
komputerowe do gier wideo i gier komputerowych, Programy gier komputerowych do pobrania za pośrednictwem Internetu [oprogramowanie], Pokrowce na smartfony i tablety,
Ciekłokrystaliczne folie ochronne do smartfonów, Podkładki
pod myszy komputerowe, Okulary przeciwsłoneczne, Słuchawki [zakładane na głowę], Etui na okulary, Filmy wideo,
Filmy kinematograficzne, Filmy do pobrania, Komputery oraz
ich części, Akcesoria komputerowe zawarte w tej klasie, Klawiatury komputerowe i podpórki pod nadgarstki do użytku
z komputerem, Myszki komputerowe, Podkładki pod myszy
komputerowe, Torby na komputery, Kalkulatory kieszonkowe, Elektroniczne terminarze osobiste, Hologramy, Magnesy
dekoracyjne, Okulary przeciwsłoneczne, ochronne, do uprawiania sportu, 11 Urządzenia do oświetlania, ogrzewania,
wytwarzania pary, gotowania, chłodzenia, suszenia, wentylacji, zaopatrzenia w wodę i do celów sanitarnych, 14 Metale szlachetne i ich stopy, wyroby z metali szlachetnych lub
pokrywane nimi, nie ujęte w innych klasach, Wyroby jubilerskie, kamienie szlachetne, Przyrządy zegarmistrzowskie
i chronometryczne, Biżuteria i wyroby jubilerskie, Medaliony,
kółka na klucze i breloczki, Naszyjniki [biżuteria], 16 Druki,
fotografie, artykuły piśmienne i biurowe, z wyjątkiem mebli,
materiały szkoleniowe i dydaktyczne, arkusze, folie i torby
z tworzyw sztucznych lub papierowe do owijania i pakowania, Czasopisma, Poradniki, Broszury, Komiksy, Druki firmowe,
Etykiety, Fotografie, Foldery, Karty pocztowe, Kartki z życzeniami, Notesy, Kalendarze, Koperty na listy, Afisze, Plakaty,
Okładki, Obwoluty, Publikacje, naklejki, Artykuły biurowe
z wyjątkiem mebli, Albumy, Bloczki do pisania, Bloki listowe
(papeteria), Teczki i skoroszyty na dokumenty, Segregatory,
Pudełka kartonowe lub papierowe, Zakładki do książek, Przyrządy do pisania, Przyrządy do rysowania, Ołówki, Ołówki automatyczne, Piórniki, Podstawki do długopisów i ołówków,
Gumki do ścierania, Przyciski do papieru, Linijki rysownicze,
Ekierki, Temperówki do ołówków, elektryczne lub nieelektryczne, Kleje do papieru, Ramki do fotografii, Torebki do pakowania z papieru lub tworzyw sztucznych, Książki o tematyce związanej z grami video, 20 Figurki, Posągi, Popiersia
z tworzyw sztucznych, drewna, korka, wikliny, wosku, gipsu,
rogu, kości, kości słoniowej, muszli, bursztynu, macicy perłowej, imitacji tych surowców, 21 Przybory oraz pojemniki
kuchenne i gospodarstwa domowego, przybory kuchenne
i zastawa stołowa z wyjątkiem widelców, noży i łyżek, wyroby szklane, porcelanowe i ceramiczne, 24 Tekstylia i imitacje
tekstyliów, bielizna stołowa i pościelowa, Zasłony z materiałów tekstylnych lub tworzyw sztucznych, 25 Odzież, obuwie,
nakrycia głowy, bielizna, Kostiumy, T- shirty, Bluzy sportowe,
Koszule, Bluzy, Krawaty, Chusty, Paski, Kurtki, Piżamy, Majtki, Odzież do spania, Pantofle domowe, Skarpetki, Swetry,
Spodnie dresowe, Opaski na nadgarstek, Kapelusze, Czapki:, Chusty, 28 Gry, zabawki i przedmioty do zabawy, sprzęt
do gier wideo, artykuły gimnastyczne i sportowe, ozdoby
choinkowe, Akcesoria do gier, Przenośne [podręczne] gry
komputerowe, Gry elektroniczne, Przenośne [podręczne]
aparaty do gier wideo, Zabawki, Gry karciane, Gry fabularne,
Gry planszowe, Elektroniczne gry planszowe, Figurki do zabawy, Figurki akcji do zabawy, Figurki do zabawy wykonane
z tworzyw sztucznych, Figurki zabawkowe do kolekcjonowania, Zabawki antystresowe typu fidget, Piłki do gier, Piłki
antystresowe, Broń zabawkowa, 41 Nauczanie, kształce-
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nie, rozrywka, działalność sportowa i kulturalna, usługi gier
on-line, Usługi w zakresie gier świadczone za pośrednictwem sieci komputerowych i światowych sieci komunikacyjnych, Udostępnianie gier komputerowych on-line, Udostępnianie gier za pośrednictwem systemów komputerowych,
Usługi gier oferowane w systemie on-line za pośrednictwem
sieci komputerowej, Udostępnianie gry komputerowej dostępnej w sieci dla użytkowników sieci, Gry internetowe
[niepobieralne], Informacje dotyczące rozrywki w postaci
gier komputerowych udostępniane online z komputerowej
bazy danych lub ze światowej sieci komunikacyjnej, Udostępnianie w trybie on-line informacji związanych z grami
komputerowymi i rozszerzeniami do gier komputerowych,
Produkcja filmów telewizyjnych i kinowych, Seriale telewizyjne, Udostępnianie filmów i seriali on-line, Organizacja
i prowadzenie imprez w celach rozrywkowych, Organizowanie i prowadzenie w celach rozrywkowych pokazów, zawodów i ceremonii wręczenia nagród, gier, przedstawień,
Organizowanie i prowadzenie zawodów dla osób grających w gry wideo i dla osób grających w gry komputerowe,
Organizowanie zawodów gier komputerowych i wideo
online dla grających w gry interaktywne, Usługi w zakresie
parków tematycznych i parków rozrywki, Usługi centrów rozrywki i zabawy, Usługi udostępniania interaktywnych miejsc
do zabawy, Organizowanie wystaw w celach kulturalnych
lub edukacyjnych, Usługi edukacyjne i szkoleniowe związane z grami komputerowymi i innymi formami rozrywki on-line, Publikacje on-line, czasopisma on-line zawierające informacje, wiadomości i komentarze w dziedzinie gier komputerowych, Usługi rozrywkowe, Udostępnianie interaktywnych,
komputerowych, wideo, elektronicznych i mobilnych gier
online, Udostępnianie gier, obrazów, fotografii, filmów, muzyki i dźwięków za pośrednictwem sieci komputerowej, sieci telewizyjnych lub innych sieci telekomunikacyjnych oraz
za pośrednictwem telefonów komórkowych, Udostępnianie rozszerzeń do gier komputerowych, mobilnych i online,
aplikacji do gier i narzędzi programistycznych, recenzji gier
komputerowych oraz informacji dotyczących gier komputerowych, Podawanie wiadomości i informacji z dziedziny gier
komputerowych droga elektroniczną, Udostępniani! strony
internetowej w dziedzinie gier komputerowych, mobilnych
i online, gier hazardowych, Udostępnianie rozrywki online
w postaci turniejów gier komputerowych.
544708
(220) 2022 07 01
PHOBIA GAME STUDIO SEBASTIAN KROŚKIEWICZ
SPÓŁKA JAWNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Butcher 2
(510), (511) 9 Urządzenia i przyrządy do nagrywania, transmisji, reprodukcji lub przetwarzania dźwięku, obrazu lub
danych, Nagrane media i media do pobrania, oprogramowanie komputerowe, czyste cyfrowe lub analogowe media
do nagrywania i przechowywania danych, Komputery i peryferyjne urządzenia komputerowe, Oprogramowanie gier,
Oprogramowanie gier wirtualnych, Programy gier komputerowych do pobierania, Nagrane oprogramowanie gier komputerowych, Gry wideo [gry komputerowe] w formie programów komputerowych zapisanych na nośnikach danych, Gry
wideo nagrane na dysku [oprogramowanie komputerowe],
Platformy oprogramowania komputerowego, Programy
komputerowe do gier wideo i gier komputerowych, Programy gier komputerowych do pobrania za pośrednictwem Internetu [oprogramowanie], Pokrowce na smartfony i tablety,
Ciekłokrystaliczne folie ochronne do smartfonów, Podkładki
pod myszy komputerowe, Okulary przeciwsłoneczne, Słu(210)
(731)
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chawki (zakładane na głowę], Etui na okulary, Filmy wideo,
Filmy kinematograficzne, Filmy do pobrania, Komputery oraz
ich części, Akcesoria komputerowe zawarte w tej klasie, Klawiatury komputerowe i podpórki pod nadgarstki do użytku
z komputerem, Myszki komputerowe, Podkładki pod myszy
komputerowe, Torby na komputery: kalkulatory kieszonkowe, Elektroniczne terminarze osobiste, Hologramy, Magnesy
dekoracyjne, Okulary przeciwsłoneczne, ochronne, do uprawiania sportu, 11 Urządzenia do oświetlania, ogrzewania,
wytwarzania pary, gotowania, chłodzenia, suszenia, wentylacji, zaopatrzenia w wodę i do celów sanitarnych, 14 Metale
szlachetne i ich stopy, wyroby z metali szlachetnych lub pokrywane nimi, nie ujęte w innych klasach, Wyroby jubilerskie,
kamienie szlachetne, Przyrządy zegarmistrzowskie i chronometryczne, Biżuteria i wyroby jubilerskie, Medaliony, kółka
na klucze i breloczki, Naszyjniki [biżuteria], 16 Druki, fotografie, artykuły piśmienne i biurowe, z wyjątkiem mebli, materiały szkoleniowe i dydaktyczne, arkusze. folie i torby z tworzyw
sztucznych lub papierowe do owijania i pakowania, Czasopisma, Poradniki:Broszury, Komiksy, Druki firmowe, Etykiety,
Fotografie, Foldery, Karty pocztowe, Kartki z życzeniami,
Notesy, Kalendarze, Koperty na listy, Afisze, Plakaty, Okładki,
Obwoluty, Publikacje, naklejki, Artykuły biurowe z wyjątkiem
mebli, Albumy, Bloczki do pisania, Bloki listowe (papeteria),
Teczki i skoroszyty na dokumenty, Segregatory, Pudelka
kartonowe lub papierowe, Zakładki do książek, Przyrządy
do pisania, Przyrządy do rysowania, Ołówki, Ołówki automatyczne, Piórniki, Podstawki do długopisów i ołówków, Gumki
do ścierania, Przyciski do papieru, Linijki rysownicze, Ekierki,
Temperówki do ołówków, elektryczne lub nieelektryczne,
Kleje do papieru, Ramki do fotografii, Torebki do pakowania
z papieru lub tworzyw sztucznych, Książki o tematyce związanej z grami video, 20 Figurki, Posągi, Popiersia z tworzyw
sztucznych, drewna, korka. wikliny, wosku, gipsu, rogu, kości,
kości słoniowej, muszli, bursztynu, macicy perłowej, imitacji tych surowców, 21 Przybory oraz pojemniki kuchenne
i gospodarstwa domowego, przybory kuchenne i zastawa
stołowa z wyjątkiem widelców, noży i łyżek, wyroby szklane,
porcelanowe i ceramiczne, 24 Tekstylia i imitacje tekstyliów,
bielizna stołowa i pościelowa, Zasłony z materiałów tekstylnych lub tworzyw sztucznych, 25 Odzież, obuwie, nakrycia
głowy, bielizna, Kostiumy, T- shirty, Bluzy sportowe, Koszule,
Bluzy, Krawaty, Chusty, Paski, Kurtki, Piżamy, Majtki, Odzież
do spania, Pantofle domowe, Skarpetki, Swetry, Spodnie
dresowe, Opaski na nadgarstek, Kapelusze, Czapki, Chusty,
28 Gry, zabawki i przedmioty do zabawy, sprzęt do gier wideo, artykuły gimnastyczne i sportowe, ozdoby choinkowe,
Akcesoria do gier, Przenośne [podręczne] gry komputerowe,
Gry elektroniczne, Przenośne [podręczne] aparaty do gier
wideo, Zabawki, Gry karciane, Gry fabularne, Gry planszowe,
Elektroniczne gry planszowe, Figurki do zabawy, Figurki akcji
do zabawy:Figurki do zabawy wykonane z tworzyw sztucznych, Figurki zabawkowe do kolekcjonowania, Zabawki antystresowe typu fidget, Piłki do gier, Piłki antystresowe, Broń
zabawkowa, 41 Nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność
sportowa i kulturalna, usługi gier online, Usługi w zakresie gier
świadczone za pośrednictwem sieci komputerowych i światowych sieci komunikacyjnych, Udostępnianie gier komputerowych on-line, Udostępnianie gier za pośrednictwem systemów komputerowych, Usługi gier oferowane w systemie
on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, Udostępnianie gry komputerowej dostępnej w sieci dla użytkowników
sieci, Gry internetowe [niepobieralne], Informacje dotyczące rozrywki w postaci gier komputerowych udostępniane
online z komputerowej bazy danych lub ze światowej sieci
komunikacyjnej, Udostępnianie w trybie on-line informacji
związanych z grami komputerowymi i rozszerzeniami do gier
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komputerowych, Produkcja filmów telewizyjnych i kinowych,
Seriale telewizyjne, Udostępnianie filmów i seriali on-line,
Organizacja i prowadzenie imprez w celach rozrywkowych,
Organizowanie i prowadzenie w celach rozrywkowych pokazów, zawodów i ceremonii wręczenia nagród, gier, przedstawień, Organizowanie i prowadzenie zawodów dla osób grających w gry wideo i dla osób grających w gry komputerowe, Organizowanie zawodów gier komputerowych i wideo
online dla grających w gry interaktywne, Usługi w zakresie
parków tematycznych i parków rozrywki, Usługi centrów rozrywki i zabawy, Usługi udostępniania interaktywnych miejsc
do zabawy, Organizowanie wystaw w celach kulturalnych
lub edukacyjnych, Usługi edukacyjne i szkoleniowe związane
z grami komputerowymi i innymi formami rozrywki on-line,
Publikacje on-line, czasopisma on¬line zawierające informacje, wiadomości i komentarze w dziedzinie gier komputerowych, Usługi rozrywkowe, Udostępnianie interaktywnych,
komputerowych, wideo, elektronicznych i mobilnych gier
online, Udostępnianie gier, obrazów, fotografii, filmów, muzyki i dźwięków za pośrednictwem sieci komputerowej, sieci telewizyjnych lub innych sieci telekomunikacyjnych oraz
za pośrednictwem telefonów komórkowych, Udostępnianie rozszerzeń do gier komputerowych, mobilnych i online,
aplikacji do gier i narzędzi programistycznych, recenzji gier
komputerowych oraz informacji dotyczących gier komputerowych, Podawanie wiadomości i informacji z dziedziny gier
komputerowych droga elektroniczną, Udostępniani! strony
internetowej w dziedzinie gier komputerowych, mobilnych
i online, gier hazardowych, Udostępnianie rozrywki online
w postaci turniejów gier komputerowych.
544709
(220) 2022 07 01
PHOBIA GAME STUDIO SEBASTIAN KROŚKIEWICZ
SPÓŁKA JAWNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Butcher
(510), (511) 9 Urządzenia i przyrządy do nagrywania, transmisji, reprodukcji lub przetwarzania dźwięku, obrazu lub
danych, Nagrane media i media do pobrania, oprogramowanie komputerowe, czyste cyfrowe lub analogowe media
do nagrywania i przechowywania danych, Komputery i peryferyjne urządzenia komputerowe, Oprogramowanie gier,
Oprogramowanie gier wirtualnych, Programy gier komputerowych do pobierania, Nagrane oprogramowanie gier komputerowych, Gry wideo [gry komputerowe] w formie programów komputerowych zapisanych na nośnikach danych, Gry
wideo nagrane na dysku [oprogramowanie komputerowe],
Platformy oprogramowania komputerowego, Programy
komputerowe do gier wideo i gier komputerowych, Programy gier komputerowych do pobrania za pośrednictwem Internetu [oprogramowanie], Pokrowce na smartfony i tablety,
Ciekłokrystaliczne folie ochronne do smartfonów, Podkładki
pod myszy komputerowe, Okulary przeciwsłoneczne, Słuchawki (zakładane na głowę], Etui na okulary, Filmy wideo,
Filmy kinematograficzne, Filmy do pobrania, Komputery oraz
ich części, Akcesoria komputerowe zawarte w tej klasie, Klawiatury komputerowe i podpórki pod nadgarstki do użytku
z komputerem, Myszki komputerowe, Podkładki pod myszy
komputerowe, Torby na komputery, Kalkulatory kieszonkowe, Elektroniczne terminarze osobiste, Hologramy, Magnesy
dekoracyjne, Okulary przeciwsłoneczne, ochronne, do uprawiania sportu, 11 Urządzenia do oświetlania, ogrzewania,
wytwarzania pary, gotowania, chłodzenia, suszenia, wentylacji, zaopatrzenia w wodę i do celów sanitarnych, 14 Metale
szlachetne i ich stopy, wyroby z metali szlachetnych lub pokrywane nimi, nie ujęte w innych klasach, Wyroby jubilerskie,
(210)
(731)
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kamienie szlachetne, Przyrządy zegarmistrzowskie i chronometryczne, Biżuteria i wyroby jubilerskie, Medaliony, kółka
na klucze i breloczki, Naszyjniki [biżuteria], 16 Druki, fotografie, artykuły piśmienne i biurowe, z wyjątkiem mebli, materiały szkoleniowe i dydaktyczne, arkusze, folie i torby z tworzyw
sztucznych lub papierowe do owijania i pakowania, Czasopisma, Poradniki, Broszury, Komiksy, Druki firmowe, Etykiety, Fotografie, Foldery, Karty pocztowe, Kartki z życzeniami,
Notesy, Kalendarze, Koperty na listy, Afisze, Plakaty, Okładki,
Obwoluty, Publikacje, Naklejki, Artykuły biurowe z wyjątkiem
mebli, Albumy, Bloczki do pisania, Bloki listowe (papeteria),
Teczki i skoroszyty na dokumenty, Segregatory, Pudełka
kartonowe lub papierowe, Zakładki do książek, Przyrządy
do pisania, Przyrządy do rysowania, Ołówki, Ołówki automatyczne, Piórniki, Podstawki do długopisów i ołówków, Gumki
do ścierania, Przyciski do papieru, Linijki rysownicze, Ekierki,
Temperówki do ołówków, elektryczne lub nieelektryczne,
Kleje do papieru, Ramki do fotografii, Torebki do pakowania
z papieru lub tworzyw sztucznych, Książki o tematyce związanej z grami video, 20 Figurki, Posągi, Popiersia z tworzyw
sztucznych, drewna, korka. wikliny, wosku, gipsu, rogu, kości,
kości słoniowej, muszli, bursztynu, macicy perłowej, imitacji tych surowców, 21 Przybory oraz pojemniki kuchenne
i gospodarstwa domowego, przybory kuchenne i zastawa
stołowa z wyjątkiem widelców, noży i łyżek, wyroby szklane,
porcelanowe i ceramiczne, 24 Tekstylia i imitacje tekstyliów,
bielizna stołowa i pościelowa, Zasłony z materiałów tekstylnych lub tworzyw sztucznych, 25 Odzież, obuwie, nakrycia
głowy, bielizna, Kostiumy, T- shirty, Bluzy sportowe, Koszule,
Bluzy, Krawaty, Chusty, Paski, Kurtki, Piżamy, Majtki, Odzież
do spania, Pantofle domowe, Skarpetki, Swetry, Spodnie
dresowe, Opaski na nadgarstek, Kapelusze, Czapki, Chusty,
28 Gry, zabawki i przedmioty do zabawy, sprzęt do gier wideo, artykuły gimnastyczne i sportowe, ozdoby choinkowe,
Akcesoria do gier, Przenośne [podręczne] gry komputerowe,
Gry elektroniczne, Przenośne [podręczne] aparaty do gier
wideo, Zabawki, Gry karciane, Gry fabularne, Gry planszowe,
Elektroniczne gry planszowe, Figurki do zabawy, Figurki akcji
do zabawy:Figurki do zabawy wykonane z tworzyw sztucznych, Figurki zabawkowe do kolekcjonowania, Zabawki antystresowe typu fidget, Piłki do gier, Piłki antystresowe, Broń
zabawkowa, 41 Nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność
sportowa i kulturalna, usługi gier online, Usługi w zakresie
gier świadczone za pośrednictwem sieci komputerowych
i światowych sieci komunikacyjnych, Udostępnianie gier
komputerowych on-line, Udostępnianie gier za pośrednictwem systemów komputerowych, Usługi gier oferowane
w systemie on-line za pośrednictwem sieci komputerowej,
Udostępnianie gry komputerowej dostępnej w sieci dla użytkowników sieci, Gry internetowe [niepobieralne], Informacje
dotyczące rozrywki w postaci gier komputerowych udostępniane online z komputerowej bazy danych lub ze światowej
sieci komunikacyjnej, Udostępnianie w trybie on-line informacji związanych z grami komputerowymi i rozszerzeniami
do gier komputerowych, Produkcja filmów telewizyjnych
i kinowych, Seriale telewizyjne, Udostępnianie filmów i seriali
on-line, Organizacja i prowadzenie imprez w celach rozrywkowych, Organizowanie i prowadzenie w celach rozrywkowych pokazów, zawodów i ceremonii wręczenia nagród,
gier, przedstawień, Organizowanie i prowadzenie zawodów
dla osób grających w gry wideo i dla osób grających w gry
komputerowe, Organizowanie zawodów gier komputerowych i wideo online dla grających w gry interaktywne, Usługi w zakresie parków tematycznych i parków rozrywki, Usługi
centrów rozrywki i zabawy, Usługi udostępniania interaktywnych miejsc do zabawy, Organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, Usługi edukacyjne i szkoleniowe
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związane z grami komputerowymi i innymi formami rozrywki on-line, Publikacje on-line, czasopisma on-line zawierające
informacje, wiadomości i komentarze w dziedzinie gier komputerowych, Usługi rozrywkowe, Udostępnianie interaktywnych, komputerowych, wideo, elektronicznych i mobilnych
gier online, Udostępnianie gier, obrazów, fotografii, filmów,
muzyki i dźwięków za pośrednictwem sieci komputerowej,
sieci telewizyjnych lub innych sieci telekomunikacyjnych oraz
za pośrednictwem telefonów komórkowych, Udostępnianie rozszerzeń do gier komputerowych, mobilnych i online,
aplikacji do gier i narzędzi programistycznych, recenzji gier
komputerowych oraz informacji dotyczących gier komputerowych, Podawanie wiadomości i informacji z dziedziny gier
komputerowych drogą elektroniczną, Udostępnianie strony
internetowej w dziedzinie gier komputerowych, mobilnych
i online, gier hazardowych, Udostępnianie rozrywki online
w postaci turniejów gier komputerowych.
544710
(220) 2022 07 01
PHOBIA GAME STUDIO SEBASTIAN KROŚKIEWICZ
SPÓŁKA JAWNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Carrion 2
(510), (511) 9 Urządzenia i przyrządy do nagrywania, transmisji, reprodukcji lub przetwarzania dźwięku, obrazu lub
danych, Nagrane media i media do pobrania, oprogramowanie komputerowe, czyste cyfrowe lub analogowe media do nagrywania i przechowywania danych, Komputery
i peryferyjne urządzenia komputerowe, Oprogramowanie
gier, Oprogramowanie gier wirtualnych, Programy gier komputerowych do pobierania, Nagrane oprogramowanie gier
komputerowych, Gry wideo [gry komputerowe] w formie programów komputerowych zapisanych na nośnikach danych,
Gry wideo nagrane na dysku [oprogramowanie komputerowe], Platformy oprogramowania komputerowego, Programy
komputerowe do gier wideo i gier komputerowych, Programy gier komputerowych do pobrania za pośrednictwem Internetu [oprogramowanie], Pokrowce na smartfony i tablety,
Ciekłokrystaliczne folie ochronne do smartfonów, Podkładki
pod myszy komputerowe, Okulary przeciwsłoneczne, Słuchawki [zakładane na głowę], Etui na okulary, Filmy wideo,
Filmy kinematograficzne, Filmy do pobrania, Komputery oraz
ich części, Akcesoria komputerowe zawarte w tej klasie, Klawiatury komputerowe i podpórki pod nadgarstki do użytku
z komputerem, Myszki komputerowe, Podkładki pod myszy
komputerowe, Torby na komputery, Kalkulatory kieszonkowe, Elektroniczne terminarze osobiste, Hologramy, Magnesy
dekoracyjne, Okulary przeciwsłoneczne, ochronne, do uprawiania sportu, 11 Urządzenia do oświetlania, ogrzewania,
wytwarzania pary, gotowania, chłodzenia, suszenia, wentylacji, zaopatrzenia w wodę i do celów sanitarnych, 14 Metale
szlachetne i ich stopy, wyroby z metali szlachetnych lub pokrywane nimi, nie ujęte w innych klasach, Wyroby jubilerskie,
kamienie szlachetne, Przyrządy zegarmistrzowskie i chronometryczne, Biżuteria i wyroby jubilerskie, Medaliony, Kółka
na klucze i breloczki, Naszyjniki [biżuteria], 16 Druki, fotografie, artykuły piśmienne i biurowe, z wyjątkiem mebli, materiały szkoleniowe i dydaktyczne, arkusze, folie i torby z tworzyw
sztucznych lub papierowe do owijania i pakowania, Czasopisma, Poradniki, Broszury, Komiksy, Druki firmowe, Etykiety, Fotografie, Foldery, Karty pocztowe, Kartki z życzeniami,
Notesy, Kalendarze, Koperty na listy, Afisze, Plakaty, Okładki,
Obwoluty, Publikacje, naklejki, Artykuły biurowe z wyjątkiem
mebli, Albumy, Bloczki do pisania, Bloki listowe (papeteria),
Teczki i skoroszyty na dokumenty, Segregatory, Pudełka
kartonowe lub papierowe, Zakładki do książek, Przyrządy
(210)
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do pisania, Przyrządy do rysowania, Ołówki, Ołówki automatyczne, Piórniki, Podstawki do długopisów i ołówków, Gumki
do ścierania, Przyciski do papieru, Linijki rysownicze, Ekierki,
Temperówki do ołówków, elektryczne lub nieelektryczne,
Kleje do papieru, Ramki do fotografii, Torebki do pakowania
z papieru lub tworzyw sztucznych, Książki o tematyce związanej z grami video, 20 Figurki, Posągi, Popiersia z tworzyw
sztucznych, drewna, korka, wikliny, wosku, gipsu, rogu, kości,
kości słoniowej, muszli, bursztynu, macicy perłowej, imitacji tych surowców, 21 Przybory oraz pojemniki kuchenne
i gospodarstwa domowego, przybory kuchenne i zastawa
stołowa z wyjątkiem widelców, noży i łyżek, wyroby szklane,
porcelanowe i ceramiczne, 24 Tekstylia i imitacje tekstyliów,
bielizna stołowa i pościelowa, Zasłony z materiałów tekstylnych lub tworzyw sztucznych, 25 Odzież, obuwie, nakrycia
głowy, bielizna, Kostiumy, T- shirty, Bluzy sportowe, Koszule,
Bluzy, Krawaty, Chusty, Paski, Kurtki, Piżamy, Majtki, Odzież
do spania, Pantofle domowe, Skarpetki, Swetry, Spodnie
dresowe, Opaski na nadgarstek, Kapelusze, Czapki, Chusty,
28 Gry, zabawki i przedmioty do zabawy, sprzęt do gier wideo, artykuły gimnastyczne i sportowe, ozdoby choinkowe,
Akcesoria do gier, Przenośne [podręczne] gry komputerowe,
Gry elektroniczne, Przenośne [podręczne] aparaty do gier
wideo, Zabawki, Gry karciane, Gry fabularne, Gry planszowe,
Elektroniczne gry planszowe, Figurki do zabawy, Figurki akcji
do zabawy:Figurki do zabawy wykonane z tworzyw sztucznych, Figurki zabawkowe do kolekcjonowania, Zabawki antystresowe typu fidget, Piłki do gier, Piłki antystresowe, Broń
zabawkowa, 41 Nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność
sportowa i kulturalna, usługi gier online, Usługi w zakresie
gier świadczone za pośrednictwem sieci komputerowych
i światowych sieci komunikacyjnych, Udostępnianie gier
komputerowych on-line, Udostępnianie gier za pośrednictwem systemów komputerowych, Usługi gier oferowane
w systemie on-line za pośrednictwem sieci komputerowej,
Udostępnianie gry komputerowej dostępnej w sieci dla użytkowników sieci, Gry internetowe [niepobieralne], Informacje
dotyczące rozrywki w postaci gier komputerowych udostępniane online z komputerowej bazy danych lub ze światowej
sieci komunikacyjnej, Udostępnianie w trybie on-line informacji związanych z grami komputerowymi i rozszerzeniami
do gier komputerowych, Produkcja filmów telewizyjnych
i kinowych, Seriale telewizyjne, Udostępnianie filmów i seriali
on-line, Organizacja i prowadzenie imprez w celach rozrywkowych, Organizowanie i prowadzenie w celach rozrywkowych pokazów, zawodów i ceremonii wręczenia nagród,
gier, przedstawień, Organizowanie i prowadzenie zawodów
dla osób grających w gry wideo i dla osób grających w gry
komputerowe, Organizowanie zawodów gier komputerowych i wideo online dla grających w gry interaktywne, Usługi w zakresie parków tematycznych i parków rozrywki, Usługi
centrów rozrywki i zabawy, Usługi udostępniania interaktywnych miejsc do zabawy, Organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, Usługi edukacyjne i szkoleniowe
związane z grami komputerowymi i innymi formami rozrywki on-line, Publikacje on-line, czasopisma on-line zawierające
informacje, wiadomości i komentarze w dziedzinie gier komputerowych, Usługi rozrywkowe, Udostępnianie interaktywnych, komputerowych, wideo, elektronicznych i mobilnych
gier online, Udostępnianie gier, obrazów, fotografii, filmów,
muzyki i dźwięków za pośrednictwem sieci komputerowej,
sieci telewizyjnych lub innych sieci telekomunikacyjnych
oraz za pośrednictwem telefonów komórkowych, Udostępnianie rozszerzeń do gier komputerowych, mobilnych i online, aplikacji do gier i narzędzi programistycznych, recenzji
gier komputerowych oraz informacji dotyczących gier komputerowych, Podawanie wiadomości i informacji z dziedzi-
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ny gier komputerowych droga elektroniczną, Udostępniani!
strony internetowej w dziedzinie gier komputerowych, mobilnych i online, gier hazardowych, Udostępnianie rozrywki
online w postaci turniejów gier komputerowych.
544712
(220) 2022 07 01
PHOBIA GAME STUDIO SEBASTIAN KROŚKIEWICZ
SPÓŁKA JAWNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Carrion
(510), (511) 9 Urządzenia i przyrządy do nagrywania, transmisji, reprodukcji lub przetwarzania dźwięku, obrazu lub
danych, Nagrane media i media do pobrania, oprogramowanie komputerowe, czyste cyfrowe lub analogowe media do nagrywania i przechowywania danych, Komputery
i peryferyjne urządzenia komputerowe, Oprogramowanie
gier, Oprogramowanie gier wirtualnych, Programy gier komputerowych do pobierania, Nagrane oprogramowanie gier
komputerowych, Gry wideo [gry komputerowe] w formie programów komputerowych zapisanych na nośnikach danych,
Gry wideo nagrane na dysku [oprogramowanie komputerowe], Platformy oprogramowania komputerowego, Programy
komputerowe do gier wideo i gier komputerowych, Programy gier komputerowych do pobrania za pośrednictwem Internetu [oprogramowanie], Pokrowce na smartfony i tablety,
Ciekłokrystaliczne folie ochronne do smartfonów, Podkładki
pod myszy komputerowe, Okulary przeciwsłoneczne, Słuchawki [zakładane na głowę], Etui na okulary, Filmy wideo,
Filmy kinematograficzne, Filmy do pobrania, Komputery oraz
ich części, Akcesoria komputerowe zawarte w tej klasie, Klawiatury komputerowe i podpórki pod nadgarstki do użytku
z komputerem, Myszki komputerowe, Podkładki pod myszy
komputerowe, Torby na komputery, Kalkulatory kieszonkowe,
Elektroniczne terminarze osobiste, Hologramy, Magnesy dekoracyjne, Okulary przeciwsłoneczne, ochronne, do uprawiania sportu, 11 Urządzenia do oświetlania, ogrzewania,
wytwarzania pary, gotowania, chłodzenia, suszenia, wentylacji, zaopatrzenia w wodę i do celów sanitarnych, 14 Metale
szlachetne i ich stopy, wyroby z metali szlachetnych lub pokrywane nimi, nie ujęte w innych klasach, Wyroby jubilerskie,
kamienie szlachetne, Przyrządy zegarmistrzowskie i chronometryczne, Biżuteria i wyroby jubilerskie, Medaliony, Kółka
na klucze i breloczki, Naszyjniki [biżuteria], 16 Druki, fotografie,
artykuły piśmienne i biurowe, z wyjątkiem mebli, materiały
szkoleniowe i dydaktyczne, arkusze. folie i torby z tworzyw
sztucznych lub papierowe do owijania i pakowania, Czasopisma, Poradniki, Broszury, Komiksy, Druki firmowe, Etykiety, Fotografie, Foldery, Karty pocztowe, Kartki z życzeniami, Notesy,
Kalendarze, Koperty na listy, Afisze, Plakaty, Okładki, Obwoluty, Publikacje, Naklejki, Artykuły biurowe z wyjątkiem mebli,
Albumy, Bloczki do pisania, Bloki listowe (papeteria), Teczki
i skoroszyty na dokumenty, Segregatory, Pudełka kartonowe lub papierowe, Zakładki do książek, Przyrządy do pisania,
Przyrządy do rysowania, Ołówki, Ołówki automatyczne, Piórniki, Podstawki do długopisów i ołówków, Gumki do ścierania,
Przyciski do papieru, Linijki rysownicze, Ekierki, Temperówki
do ołówków, elektryczne lub nieelektryczne, Kleje do papieru, Ramki do fotografii, Torebki do pakowania z papieru lub
tworzyw sztucznych, Książki o tematyce związanej z grami video, 20 Figurki, Posągi, Popiersia z tworzyw sztucznych, drewna, korka. wikliny, wosku, gipsu, rogu, kości, kości słoniowej,
muszli, bursztynu, macicy perłowej, imitacji tych surowców,
21 Przybory oraz pojemniki kuchenne i gospodarstwa domowego, przybory kuchenne i zastawa stołowa z wyjątkiem widelców, noży i łyżek, wyroby szklane, porcelanowe i ceramiczne, 24 Tekstylia i imitacje tekstyliów, bielizna stołowa i poście(210)
(731)
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lowa, Zasłony z materiałów tekstylnych lub tworzyw sztucznych, 25 Odzież, obuwie, nakrycia głowy, bielizna, Kostiumy,
T- shirty, Bluzy sportowe, Koszule, Bluzy, Krawaty, Chusty, Paski,
Kurtki, Piżamy, Majtki, Odzież do spania, Pantofle domowe,
Skarpetki, Swetry, Spodnie dresowe, Opaski na nadgarstek,
Kapelusze, Czapki, Chusty, 28 Gry, zabawki i przedmioty do zabawy, sprzęt do gier wideo, artykuły gimnastyczne i sportowe,
ozdoby choinkowe, Akcesoria do gier, Przenośne [podręczne]
gry komputerowe, Gry elektroniczne, Przenośne [podręczne]
aparaty do gier wideo, Zabawki, Gry karciane, Gry fabularne,
Gry planszowe, Elektroniczne gry planszowe, Figurki do zabawy, Figurki akcji do zabawy, Figurki do zabawy wykonane
z tworzyw sztucznych, Figurki zabawkowe do kolekcjonowania, Zabawki antystresowe typu fidget, Piłki do gier, Piłki antystresowe, Broń zabawkowa, 41 Nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność sportowa i kulturalna, usługi gier online, Usługi
w zakresie gier świadczone za pośrednictwem sieci komputerowych i światowych sieci komunikacyjnych, Udostępnianie
gier komputerowych on-line, Udostępnianie gier za pośrednictwem systemów komputerowych, Usługi gier oferowane
w systemie on-line za pośrednictwem sieci komputerowej,
Udostępnianie gry komputerowej dostępnej w sieci dla użytkowników sieci, Gry internetowe [niepobieralne], Informacje
dotyczące rozrywki w postaci gier komputerowych udostępniane online z komputerowej bazy danych lub ze światowej
sieci komunikacyjnej, Udostępnianie w trybie on-line informacji związanych z grami komputerowymi i rozszerzeniami
do gier komputerowych, Produkcja filmów telewizyjnych
i kinowych, Seriale telewizyjne, Udostępnianie filmów i seriali
on-line, Organizacja i prowadzenie imprez w celach rozrywkowych, Organizowanie i prowadzenie w celach rozrywkowych
pokazów, zawodów i ceremonii wręczenia nagród, gier, przedstawień, Organizowanie i prowadzenie zawodów dla osób
grających w gry wideo i dla osób grających w gry komputerowe, Organizowanie zawodów gier komputerowych i wideo
online dla grających w gry interaktywne, Usługi w zakresie
parków tematycznych i parków rozrywki, Usługi centrów rozrywki i zabawy, Usługi udostępniania interaktywnych miejsc
do zabawy, Organizowanie wystaw w celach kulturalnych
lub edukacyjnych, Usługi edukacyjne i szkoleniowe związane
z grami komputerowymi i innymi formami rozrywki on-line,
Publikacje on-line, czasopisma on-line zawierające informacje,
wiadomości i komentarze w dziedzinie gier komputerowych,
Usługi rozrywkowe, Udostępnianie interaktywnych, komputerowych, wideo, elektronicznych i mobilnych gier online, Udostępnianie gier, obrazów, fotografii, filmów, muzyki i dźwięków
za pośrednictwem sieci komputerowej, sieci telewizyjnych lub
innych sieci telekomunikacyjnych oraz za pośrednictwem telefonów komórkowych, Udostępnianie rozszerzeń do gier
komputerowych, mobilnych i online, aplikacji do gier i narzędzi programistycznych, recenzji gier komputerowych oraz
informacji dotyczących gier komputerowych, Podawanie wiadomości i informacji z dziedziny gier komputerowych droga
elektroniczną, Udostępniani! strony internetowej w dziedzinie
gier komputerowych, mobilnych i online, gier hazardowych,
Udostępnianie rozrywki online w postaci turniejów gier komputerowych.
544713
(220) 2022 07 01
WEB INNOVATIVE SOFTWARE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) samosie
(510), (511) 35 Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, fakturowanie, księgowość, pomoc
w prowadzeniu działalności gospodarczej, rachunkowość,
(210)
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42 Projektowanie oprogramowania komputerowego, wypożyczanie oprogramowania komputerowego, aktualizacja
oprogramowania komputerowego, oprogramowanie jako
usługa, przechowywanie danych elektronicznych.
544714
(220) 2022 07 01
NASZEWSKI JAN NEW EUROPE FILM SALES,
Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NEW EUROPE FILM SALES KIDS
(210)
(731)

(531)

26.01.02, 26.01.03, 26.01.18, 26.03.23, 27.05.01, 27.05.05,
27.05.09, 27.05.10, 27.05.17, 29.01.13
(510), (511) 41 Dystrybucja filmów.

(210) 544716
(220) 2022 07 04
(731) Swiss Pharma International AG, Zurych, CH
(540) (znak słowny)
(540) DONATINE
(510), (511) 5 Preparaty farmaceutyczne i medyczne, Środki
sanitarne do celów medycznych, Dietetyczna żywność i substancje przystosowane do medycznego użycia, Suplementy
diety dla ludzi.
544718
(220) 2022 07 01
WEB INNOVATIVE SOFTWARE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) samosia
(510), (511) 35 Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, fakturowane, księgowość, pomoc
w prowadzeniu działalności gospodarczej, rachunkowość,
42 Projektowanie oprogramowania komputerowego, wypożyczanie oprogramowania komputerowego, aktualizacja
oprogramowania komputerowego, oprogramowanie jako
usługa, przechowywanie danych elektronicznych.
(210)
(731)

544720
(220) 2022 07 04
PROTEINA FOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Włocławek
(540) (znak słowny)
(540) CAPROCURE
(510), (511) 1 Proteina [materiał surowy], Proteiny dla przemysłu spożywczego, Proteiny do stosowania w produkcji
artykułów spożywczych, Proteiny do użytku w procesie produkcji, Proteiny do użytku w produkcji suplementów żywnościowych, Proteiny do użytku w produkcji suplementów diety, Proteiny do użytku w przemyśle, Proteiny surowe, Proteiny
surowe do użytku w przemyśle, Proteiny surowe do użytku
w produkcji.
(210)
(731)
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544721
(220) 2022 07 04
LENDZION MAŁGORZATA BIG IDEA PROMOTIONS,
Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) METAPERSPECTV
(510), (511) 9 Videocasty, Podcasty, Podcasty do pobrania,
Muzyka, filmy i inne rodzaje elektronicznych publikacji tekstowych i obrazowych utrwalone na nośnikach, Nagrane
magnetyczne nośniki danych, Nagrane płyty kompaktowe
[płyty CD], Nagrania magnetyczne, Nagrane dyski kompaktowe, Taśmy z nagraniami, Wstępnie nagrane dyski, Wstępnie
nagrane dyski kompaktowe, Wstępnie nagrane płyty, Zapisane pliki danych, 16 Publikacje promocyjne, Artykuły do pisania i stemplowania, Materiały drukowane, Drukowane książki,
czasopisma, gazety i inne media papierowe, Afisze, plakaty,
Materiały szkoleniowe i instruktażowe, Materiały drukowane
reprezentujące wartość pieniężną lub do celów finansowych,
Aktówki [artykuły biurowe], Arkusze papieru [artykuły papiernicze], Artykuły biurowe, Artykuły papiernicze do pisania,
Artykuły papiernicze na przyjęcia, Banery wystawowe wykonane z kartonu, Banery wystawowe z papieru, Bloczki do notowania, Bloczki do pisania, Bloczki do zapisywania, Bloczki
do zapisywania instrukcji zażywania leków, Bloczki notatnikowe, Bloki do pisania, Broszury, Bloki papierowe, Długopisy
kolorowe, Długopisy z brokatem do materiałów piśmiennych, Druki, Drukowane kartonowe tablice reklamowe, Materiały drukowane i artykuły papiernicze oraz wyposażenie
edukacyjne, Materiały filtracyjne z papieru, Dzieła sztuki oraz
figurki z papieru i kartonu, modele architektoniczne, Papier
i karton, Torebki oraz artykuły do pakowania i przechowywania z papieru, kartonu lub tworzyw sztucznych, Materiały
i środki dla artystów i do dekoracji, 25 Odzież, Obuwie,
35 Reklama i usługi reklamowe, Reklama poprzez wszystkie
publiczne środki komunikacji, Reklama i marketing, Reklama,
Analiza trendów marketingowych, Analiza w zakresie marketingu, Analizy w zakresie marketingu, Badania rynku i badania marketingowe, Badania w dziedzinie strategii marketingowych, Doradztwo biznesowe w zakresie marketingu strategicznego, Doradztwo dotyczące zarządzania marketingowego, Doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie reklamy,
marketingu i promocji, Doradztwo marketingowe w zakresie
mediów społecznościowych, Doradztwo reklamowe i marketingowe, Doradztwo specjalistyczne w zakresie marketingu, Doradztwo w zakresie działalności gospodarczej dotyczące marketingu, Doradztwo w dziedzinie zarządzania działalnością gospodarczą i marketingu, Doradztwo w zakresie
demografii do celów marketingowych, Doradztwo w zakresie marketingu produktów chemicznych, Doradztwo w zakresie marketingu, Doradztwo w zakresie marketingu biznesowego, Doradztwo w zakresie zarządzania marketingowego, Dostarczanie biznesowych informacji marketingowych,
Dostarczanie informacji marketingowych, Dostarczanie informacji marketingowej, Dostarczanie informacji marketingowych za pośrednictwem stron internetowych, Dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych, Informacja lub badania w zakresie działalności gospodarczej i marketingu, Informacja marketingowa, Kampanie
marketingowe, Marketing afiliacyjny, Marketing bezpośredni,
Marketing cyfrowy, Marketing dotyczący promocji, Marketing finansowy, Marketing handlowy [inny niż sprzedaż],
Marketing imprez i wydarzeń, Marketing internetowy, Marketing opierający się na współpracy z influencerem [Influencer
marketing], Marketing referencyjny, Marketing towarów
i usług na rzecz innych, Marketing towarów i usług osób trzecich poprzez dystrybucję kuponów, Marketing ukierunkowany, Opracowanie koncepcji marketingowych, Opracowywanie i wdrażanie strategii marketingowych na rzecz innych,
(210)
(731)
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Opracowywanie strategii i pomysłów marketingowych,
Organizacja i przeprowadzanie wydarzeń marketingowych,
Organizowanie i prowadzenie promocyjnych imprez marketingowych na rzecz osób trzecich, Planowanie strategii marketingowych, Pomoc w zakresie marketingu, Porady w zakresie działalności gospodarczej dotyczące konsultacji w zakresie zarządzania marketingowego, Porady w zakresie działalności gospodarczej dotyczące marketingu, Porady w zakresie marketingu, Produkcja nagrań dźwiękowych do celów
marketingowych, Produkcja nagrań wideo w celach marketingowych, Profilowanie konsumentów do celów komercyjnych lub marketingowych, Projektowanie badań marketingowych, Promocja, reklama i marketing stron internetowych
on-line, Prowadzenie badań marketingowych, Przygotowywanie planów marketingowych, Reklama za pomocą marketingu bezpośredniego, Rozpowszechnianie materiałów
w zakresie reklamy, marketingu i publicity, Rozwój planu
marketingowego, Sporządzanie raportów do celów marketingowych, Świadczenie doradczych usług marketingowych
dla producentów, Udostępnianie raportów marketingowych,
Udzielanie informacji dotyczących marketingu, Usługi agencji marketingowych, Usługi badawcze w zakresie reklamy
i marketingu, Usługi doradcze dotyczące reklamy, promocji
i marketingu, Usługi doradcze w zakresie marketingu, Usługi
doradcze w zakresie marketingu afiliacyjnego, Usługi doradztwa w zakresie marketingu, Usługi konsultacyjne w zakresie działalności gospodarczej dotyczące marketingu dla
kampanii pozyskiwania funduszy, Usługi konsultacyjne w zakresie marketingu, Usługi konsultacyjne w zakresie marketingu bezpośredniego, Usługi konsultingowe w zakresie marketingu internetowego, Usługi marketingowe, Usługi marketingowe świadczone za pomocą sieci cyfrowych, Usługi marketingowe w dziedzinie stomatologii, Usługi marketingowe
w dziedzinie podróży, Usługi marketingowe w dziedzinie restauracji, Usługi marketingowe w dziedzinie optymalizacji
ruchu na stronie internetowej, Usługi marketingowe za pośrednictwem wyszukiwarek internetowych, Usługi marketingowe związane z imprezami w zakresie sportów elektronicznych, Usługi marketingu bezpośredniego, Usługi marketingu
telefonicznego [z wyjątkiem sprzedaży], Usługi planowania
w celu badań marketingowych, Usługi promocyjno-marketingowe przy użyciu mediów audiowizualnych, Usługi reklamowe i marketingowe, Usługi reklamowe, promocyjne
i marketingowe, Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, Pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą,
Usługi reklamowe i marketingowe świadczone za pośrednictwem bloga, Usługi współpracy z blogerami, Zapewnianie
recenzji użytkowników w celach handlowych lub reklamowych, Doradztwo biznesowe, Doradztwo biznesowe dotyczące reklamy, Doradztwo dotyczące reklamy, Doradztwo
dotyczące reklamy w zakresie działalności gospodarczej, Doradztwo dotyczące reklamy prasowej, Doradztwo w dziedzinie public relations, Doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych public relations, Doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych w reklamie, Doradztwo w zakresie
usług reklamowych i promocyjnych, Opracowywanie i realizacja planów i koncepcji medialnych i reklamowych, Konsultacje związane z organizacją kampanii promocyjnych
na rzecz firm, Opracowywanie kampanii promocyjnych, Produkcja promocyjnych kaset wideo, dysków wideo i nagrań
audiowizualnych, Przygotowywanie materiałów promocyjnych i merchandisingowych dla osób trzecich, Usługi reklamowe i promocyjne, Usługi reklamowe, promocyjne i public
relations, Wynajmowanie wszelkich materiałów promocyjnych i służących do prezentacji marketingowych, 38 Komunikacja za pośrednictwem blogów online, Udostępnia-
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nie informacji na temat komunikacji medialnej, Podcasting,
41 Produkcja filmów szkoleniowych, Produkcja szkoleniowych filmów wideo, Prowadzenie kursów instruktażowych,
edukacyjnych i szkoleniowych dla młodych ludzi i dorosłych,
Prowadzenie seminariów szkoleniowych, Prowadzenie seminariów szkoleniowych dla klientów, Prowadzenie warsztatów [szkolenia], Przekazywanie wiedzy biznesowej i know-how [szkolenie], Przygotowanie prezentacji do celów szkoleniowych, Publikowanie dokumentów z dziedziny szkolenia,
nauki, prawa publicznego i spraw socjalnych, Publikowanie
podręczników szkoleniowych, Publikowanie przewodników
edukacyjnych i szkoleniowych, Skomputeryzowane szkolenia, Skomputeryzowane szkolenia w dziedzinie doradztwa
zawodowego, Szkolenia biznesowe, Szkolenia dla dorosłych,
Szkolenia edukacyjne, Szkolenia w dziedzinie biznesu, Szkolenia w zakresie projektowania, Szkolenia w zakresie reklamy,
Szkolenia w zakresie sztuk wizualnych, Szkolenia w zakresie
technologii komunikacyjnych, Szkolenia w zakresie technik
komunikacyjnych, Szkolenia w zakresie umiejętności biznesowych, Szkolenia w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, Usługi szkoleniowe dla biznesu, Produkcja nagrań
audio i video oraz usługi fotograficzne, Produkcja nagrań
audio i video oraz produkcja multimedialna i usługi fotograficzne, Usługi dziennikarskie, Usługi dziennikarzy freelancerów, Publikacja recenzji online w dziedzinie rozrywki, Publikowanie recenzji, Publikowanie książek i recenzji, Zapewnianie recenzji użytkowników w celach rozrywkowych lub kulturalnych, Udostępnianie informacji online związanych z mediami audiowizualnymi, Dostarczanie rozrywki w postaci
nagranej muzyki, Dostarczanie rozrywki drogą radiową,
Edukacja, rozrywka i sport, Organizacja konkursów w dziedzinie rozrywki, Organizowanie i prowadzenie konkursów
[edukacyjnych lub rozrywkowych], Organizowanie i prowadzenie spotkań w dziedzinie rozrywki, Organizowanie i urządzanie wystaw w celach rozrywkowych, Produkcja filmów
w celach rozrywkowych, Produkcja rozrywkowych programów telewizyjnych, Produkcja taśm dźwiękowych w celach
rozrywkowych, Przeprowadzanie wywiadów ze współczesnymi osobistościami w celach rozrywkowych, Przygotowywanie programów rozrywkowych do emisji, Radiowe i telewizyjne usługi rozrywkowe, Radiowe programy rozrywkowe,
Realizacja programów rozrywkowych na żywo, Realizacja
rozrywki na żywo, Realizacja rozrywki w formie taśm wideo,
Realizacja telewizyjnych programów rozrywkowych, Realizowanie rozrywki w postaci nagrań dźwiękowych, Realizowanie rozrywki w postaci programów telewizyjnych, Realizowanie rozrywki w postaci seriali telewizyjnych, Rozrywka, Rozrywka dostarczana przez telewizję kablową, Rozrywka dostarczana przez systemy wideotekstowe, Rozrywka filmowa,
Rozrywka interaktywna, Rozrywka interaktywna online, Rozrywka on-line, Rozrywka w formie telewizyjnych programów
informacyjnych, Świadczenie usług rozrywkowych za pośrednictwem publikacji, Świadczenie usług rozrywkowych
za pośrednictwem telewizji, Świadczenie usług rozrywkowych za pośrednictwem filmów wideo, Świadczenie usług
rozrywkowych za pośrednictwem taśm audio, Świadczenie
usług w zakresie rozrywki radiowej i telewizyjnej, Sympozja
związane z rozrywką, Telewizyjne usługi rozrywkowe, Udostępnianie informacji z zakresu rozrywki za pośrednictwem
globalnej sieci komputerowej, Udostępnianie informacji
na temat rozrywki za pośrednictwem sieci komputerowych,
Udostępnianie multimedialnych programów rozrywkowych
za pośrednictwem usług telewizyjnych, szerokopasmowych,
bezprzewodowych i online, Usługi rozrywkowe oferowane
w systemie on-line z komputerowej bazy danych lub z Internetu, Usługi rozrywkowe świadczone za pośrednictwem radia, Usługi rozrywkowe telewizyjne i radiowe, Usługi rozryw-
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kowe udostępniane dzięki strumieniom online, Usługi rozrywkowe w formie wideo, Usługi rozrywkowe w postaci filmów, Usługi rozrywkowe w postaci programów telewizyjnych, Usługi rozrywkowe w postaci interaktywnych programów telewizyjnych, Usługi rozrywkowe w postaci programów telewizyjnych transmitowanych za pomocą kamery
internetowej, Usługi związane z produkcją rozrywki w postaci telewizji, Usługi związane z produkcją rozrywki w postaci
materiałów wideo, Usługi związane z produkcją rozrywki
w formie filmów, Zapewnianie rozrywki online, Wydawanie
audiobooków, Tworzenie [opracowywanie] podcastów,
Tworzenie [opracowywanie] treści edukacyjnych do podcastów, Tworzenie podcastów.

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.15.01, 26.01.01, 26.01.03
(510), (511) 1 Kolagen do celów spożywczych, 3 Preparaty
kolagenowe do zastosowań kosmetycznych, Balsamy do celów kosmetycznych, Krem do rak, Krem przeciwzmarszczkowy, Krem pod oczy, Kremy do twarzy [kosmetyki], 35 Usługi
handlu detalicznego w zakresie żywności, Usługi handlu
detalicznego związane z preparatami do włosów, Usługi
sklepów detalicznych online związane z produktami kosmetycznymi i pielęgnacyjnymi, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku z suplementami diety, Usługi sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie artykułów kosmetycznych,
Usługi w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej artykułów kosmetycznych.

(210) 544722
(220) 2022 07 04
(731) ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków
(540) (znak słowny)
(540) ADAFIXTER
(510), (511) 5 Leki dla ludzi, Preparaty i substancje farmaceutyczne do użytku w urologii, Preparaty farmaceutyczne
stosowane w leczeniu chorób układu moczowo-płciowego.

544766
(220) 2022 07 05
JARMUSZCZAK SZYMON STUDIO KREATYWNE
JUST SITE, Bolesławiec
(540) (znak słowny)
(540) BEZUMA
(510), (511) 35 Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z akcesoriami
seksualnymi.

(210) 544723
(220) 2022 07 04
(731) ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków
(540) (znak słowny)
(540) TADAFIXTER
(510), (511) 5 Leki dla ludzi, Preparaty i substancje farmaceutyczne do użytku w urologii, Preparaty farmaceutyczne
stosowane w leczeniu chorób układu moczowo-płciowego.
(210) 544744
(220) 2022 07 05
(731) BORBERG ADAM, Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) Villa Tarsis
(510), (511) 43 Tymczasowy wynajem pokoi, Usługi w zakresie zakwaterowania w ośrodkach wypoczynkowych,
Tymczasowe zakwaterowanie, Hotele, hostele i pensjonaty,
zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne, Wynajem pokoi
jako tymczasowego zakwaterowania.
(210) 544755
(220) 2022 07 05
(731) STAWICKI ARTUR, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) EL Gaucho
(510), (511) 30 Kawa, herbata, kakao i namiastki tych towarów.
(210)
(731)
(540)
(540)

544756
(220) 2022 07 05
COLWAY J. ZYCH, N. ZYCH SPÓŁKA JAWNA, Koleczko
(znak słowno-graficzny)
COLWAY

(210)
(731)

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

544776
(220) 2022 07 06
SKRABANIA ADAM, Manchester, GB
(znak słowno-graficzny)
OKNAEKO.PL OKNA DRZWI BRAMY ROLETY

(531) 05.03.13, 05.03.16, 07.03.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 6 Metalowe materiały budowlane, Metalowe
stolarskie okucia i mocowania zewnętrzne i wewnętrzne,
Mieszane metalowo-drewniane elementy stolarskie, Drzwi,
okna, okna dachowe, ramy drzwiowe i okienne, zawiasy,
okna skrzyniowe, Okna francuskie, futryny do drzwi, obramowania drzwiowe i okienne, ograniczniki drzwiowe i okienne,
ramy drzwiowe i okienne, okucia drzwiowe i okienne, bramy, ogrodzenia, balustrady, kasety do rolet i rolety, poręcze,
werandy, profilowane elementy do drzwi i do okien oraz
ich elementy, Prowadnice z metalu do drzwi metalowych
i niemetalowych oraz części do prowadnic, Metalowe ramy,
płyty, panele i folie do montażu zapewniające zamykanie się
otworów w budynkach, Rolety zewnętrzne z metalu, Kratownice metalowe do budynków, Fasady metalowe, Ściany
kurtynowe z metalu, Ramy, okucia i profile z metalu dla budownictwa, 17 Uszczelki, wypełnienia rowka okuciowego,
19 Okna i drzwi niemetalowe, futryny do okien i drzwi niemetalowe, okiennice niemetalowe, żaluzje i rolety zewnętrzne, szyby, szyby zespolone, parapety drewniane, z tworzyw
sztucznych, z kamienia budowlanego, 20 Akcesoria niemetalowe do drzwi i okien, listwy przyszybowe, listwy łączeniowe, żaluzje i rolety wewnętrzne, 35 Sprzedaż detaliczna
i hurtowa wyrobów stolarskich, mianowicie drzwi, okien,
okien dachowych, ram drzwiowych i okiennych, zawiasów,
okien skrzyniowych, okien francuskich, futryn do drzwi, obramowań drzwiowych i okiennych, ograniczników drzwiowych i okiennych, ram drzwiowych i okiennych, okuć
drzwiowych i okiennych, bram, ogrodzeń, balustrad, kaset
do rolet i rolet, poręczy, werand, profilowanych elementów
do drzwi i do okien oraz ich elementów, prowadnic do drzwi
oraz części do prowadnic, ram, płyt, paneli i folii do montażu
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zapewniających zamykanie się otworów w budynkach, rolet
zewnętrznych, kratownic do budynków, fasad, ścian kurtynowych, ram, okuć i profili dla budownictwa.
(210)
(731)
(540)
(540)

(531)

544777
(220) 2022 07 05
WĄCIRZ ŁUKASZ GTRMO, Poznań
(znak słowno-graficzny)
MUSOWO OWOCOWO

05.07.24, 05.07.25, 26.01.15, 26.01.18, 27.05.09, 27.05.10,
29.01.13
(510), (511) 5 Preparaty żywnościowe dla niemowląt i małych dzieci, Płynne mleko modyfikowane dla małych dzieci,
Żywność dla dzieci i niemowląt, Żywność dla niemowląt,
Produkty żywnościowe dla niemowląt, Dietetyczna żywność
przystosowana dla niemowląt, Mleko w proszku [żywność dla
niemowląt], Dodatki do żywności do celów niemedycznych,
Suplementy żywnościowe, Dietetyczne dodatki do żywności, Suplementy mineralne do żywności, Lecznicze dodatki
do żywności, Żywność z mleka w proszku dla niemowląt,
Napoje dla niemowląt, Witaminy dla niemowląt, Substancje
dietetyczne dla niemowląt, Suplementy diety dla niemowląt, Preparaty do początkowego żywienia niemowląt, Mleko
w proszku dla niemowląt, Płynne mleko modyfikowane dla
niemowląt, Mieszanki na bazie mąki i mleka dla niemowląt,
Mleko w proszku dla niemowląt i małych dzieci, Napoje dietetyczne do celów leczniczych dla niemowląt, Preparaty dla
niemowląt niezawierające laktozy, Proszki jako zamienniki
posiłków, Odżywcze mieszanki do picia do stosowania jako
zamienniki posiłków, Suplementy diety i preparaty dietetyczne, Żywność liofilizowana przystosowana do celów medycznych, Żywność homogenizowana przystosowana do celów
medycznych, Liofilizowana żywność przystosowana do celów medycznych, Uzupełniające dodatki do żywności do celów medycznych, Dodatki witaminowe, Dodatki dietetyczne,
Dodatki odżywcze, Dodatki witaminowe i mineralne, Dodatki
witaminowe w płynie, Napoje z dodatkami dietetycznymi,
Dodatki dietetyczne w formie napojów, Mieszanki do picia
w proszku z dodatkami odżywczymi, Preparaty stosowane
jako dodatki do żywności dla ludzi [lecznicze], 29 Desery
mleczne, Napoje mleczne, Schłodzone desery mleczne, Napoje mleczne aromatyzowane, Napoje mleczne zawierające
owoce, Napoje z produktów mlecznych, Nabiał i substytuty
nabiału, Zupy i wywary, ekstrakty mięsne, Mięso i wyroby
mięsne, Oleje i tłuszcze jadalne, Gotowe posiłki na bazie warzyw dla małych dzieci, Owoce przetworzone, Owoce konserwowane, Miąższ owoców, Desery owocowe, Proszki owocowe, Suszone owoce, Owoce marynowane, Mrożone owoce,
Kandyzowane owoce, Gotowane owoce, Pokrojone owoce,
Krojone owoce, Owoce aromatyzowane, Galaretki owocowe,
Sfermentowane owoce, Skórki owocowe, Sałatki owocowe,
Chipsy owocowe, Przeciery owocowe, Owoce w puszkach,
Pasta z owoców, Przekąski z owoców, Skórki owocowe [su-
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szone puree owocowe], Nadzienie bakaliowe [owoce konserwowane], Produkty z suszonych owoców, Mieszanki owoców
i orzechów, Soki owocowe do gotowania, Owoce konserwowane w plasterkach, w słoikach, Jogurty o smaku owocowym, Ryby, owoce morza i mięczaki, nieżywe, Galaretki, dżemy, kompoty, pasty owocowe i warzywne, Deser z owocami
i kremem [fool], Koncentraty na bazie owoców przeznaczone
do gotowania, Batoniki na bazie owoców będące zamiennikami posiłków, Pasty do smarowania składające się głównie
z owoców, Napoje na bazie mleka zawierające sok owocowy,
Pasty z ryb, owoców morza i mięczaków, Przecier jabłkowy,
Przecier pomidorowy, Przeciery rybne, Przeciery warzywne,
Soki roślinne do gotowania, Ekstrakty warzywne do gotowania [soki], Koncentraty soków warzywnych do konsumpcji, Musy na bazie mięsa, Owoce gotowane, Sałatki gotowe,
Gotowe dania z mięsa, Gotowe produkty z warzyw, Potrawy
gotowe składające się głównie z warzyw, Gotowe dania składające się głównie z mięsa, 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 składające się głównie z substytutów
mięsa, Gotowe posiłki składające się głównie z owoców morza, Gotowe dania składające się głównie z kotletów rybnych,
warzyw, gotowanych jajek i bulionu (oden), 35 Usługi handlu
detalicznego w zakresie żywności, Usługi handlu hurtowego
w zakresie żywności, Usługi bezobsługowych sklepów detalicznych w odniesieniu do żywności, Usługi handlu detalicznego związane ze sprzedażą subskrybowanych pudełek zawierających żywność, Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze środkami spożywczymi, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku ze środkami spożywczymi, Usługi sprzedaży detalicznej za zamówieniem pocztowym związane z artykułami
spożywczymi, Usługi sprzedaży detalicznej za pomocą katalogów w związku z artykułami spożywczymi, Usługi sprzedaży detalicznej za pomocą globalnych sieci komputerowych
związane z artykułami spożywczymi, Promocja sprzedaży,
Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, Doradztwo
w zakresie promocji sprzedaży, Informacja handlowa, Zarządzanie działalnością handlową, Promocja sprzedaży dla osób
trzecich, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z napojami bezalkoholowymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z napojami bezalkoholowymi, Udostępnianie informacji
o produktach konsumenckich dotyczących żywności lub
napojów, Usługi sprzedaży detalicznej za pomocą katalogów
w związku z napojami bezalkoholowymi, Usługi sprzedaży
hurtowej w związku z suplementami diety, Usługi sprzedaży
detalicznej w związku z suplementami diety, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z żywnością dla dzieci i niemowląt,
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z żywnością dla dzieci
i niemowląt.
544778
(220) 2022 07 05
NAWROT MIROSŁAWA MIMODA PRZEDSIĘBIORSTWO
PRODUKCYJNO-HANDLOWE, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LAFFEY

(210)
(731)

Nr ZT30/2022

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

(531) 03.01.01, 03.01.24, 03.01.26, 27.05.05, 27.05.17
(510), (511) 25 Nakrycia głowy, Obuwie, Odzież, Daszki
[nakrycia głowy], Czapki [nakrycia głowy ], Czepki damskie
[nakrycia głowy], Daszki przeciwsłoneczne [nakrycia głowy],
Sportowe nakrycia głowy [inne niż kaski], Golfy [odzież],
Chusty [odzież], Odzież dziana, Bliźniaki [odzież], Swetry[odzież], Odzież codzienna, Poszetki [odzież], Szorty [odzież],
Sztormiaki [odzież], Odzież futrzana, Daszki [odzież], Kaptury [odzież], Mufki [odzież], Woalki, Welony [odzież], Opaski
na głowę [odzież], Topy [odzież], Odzież wieczorowa, Odzież
skórzana, Szaliki [odzież], Odzież damska, Odzież tkana, Body
[odzież], Odzież wełniana, Odzież pluszowa, Odzież lniana,
Odzież jedwabna, Odzież dziewczęca, Odzież kaszmirowa,
Kurtki [odzież], Paski [odzież], Dzianina [odzież], Kombinezony [odzież], Gabardyna [odzież], Futra [odzież], Odzież
wierzchnia dla pań, Odzież wierzchnia dla kobiet, Zestawy
typu bliźniak [odzież], Pulowery bez rękawów [odzież], Dolne części ubrań [odzież], Kurtki jako odzież sportowa, Duże
luźne kaptury [odzież], Ocieplacze na ręce [odzież], Odzież
z imitacji skóry, Odzież sportowa, Gorsety [odzież, wyroby
gorseciarskie], Komplety odzieżowe ze spodenkami, Odzież
męska, damska i dziecięca, Odzież wierzchnia na złe warunki
pogodowe, Sukienki damskie, Letnie sukienki, Skórzane sukienki, Sukienki skórzane, Sukienki druhen, Damskie sukienki cheongsams, Luźne sukienki ciążowe, Sukienki ciążowe,
Damskie sukienki na uroczystości, Luźne sukienki o prostym
kroju, Koszule, Koszule codzienne, Koszule sportowe, Koszule zapinane, Koszule eleganckie, Tkane koszule, Koszule
ciążowe, Koszule sztruksowe, Koszulki polo, Koszule z kołnierzykiem, Koszule z dzianiny, Szerokie koszule wierzchnie, Koszule z golfem, Koszulki bez rękawów, Koszulki z nadrukami,
Koszule niezapięte pod szyją, Koszule z długimi rękawami,
Koszule z krótkimi rękawami, Koszulki z krótkim rękawem,
Okrycia [narzutki] nakładane na koszule nocne, Koszule hawajskie z guzikami z przodu, Spodnie, Spódnico-spodnie,
Spódnica-spodnie, Spódnice, Eleganckie spodnie, Spodnie
sztruksowe, Spodnie skórzane, Spodnie ciążowe, Bryczesy
[spodnie], Spodnie [nieformalne], Krótkie spodnie, Spodnie
dresowe, Spódnice golfowe, Spódnico-spodenki, Spódniczki
baletowe, Taśmy do spodni pod stopy, Spodnie pumpy [alladynki], Spodnie ze stretchu, Kostiumy ze spódnicą, Spodniumy [kostiumy ze spodniami dla kobiet], Spodnie do kolan
[bryczesy], Męskie i damskie kurtki, Płaszcze, Spodnie i kamizelki, Garnitury typu zoot suit [z workowatymi spodniami
i długą, szeroką w ramionach marynarką], Kombinezony,
Żakiety z dzianiny, Swetry, Swetry rozpinane, Swetry polo,
Swetry marynarskie, Swetry z golfem, Swetry bez rękawów,
Swetry z półgolfem, Swetry z okrągłym wykończeniem przy
szyi, Płaszcze, Płaszcze skórzane, Płaszcze wieczorowe, Płaszcze plażowe, Płaszcze futrzane, Peleryny [płaszcze], Płaszcze
damskie, Płaszcze kąpielowe, Płaszcze zimowe, Płaszcze
przeciwdeszczowe, Grube płaszcze, Płaszcze z bawełny,
Krótkie płaszcze [do samochodu], Płaszcze i kurtki futrzane,
Płaszcze z materiału dżinsowego, Kurtki, Kurtki skórzane,
Kurtki budrysówki, Kurtki dżinsowe, Kurtki dresowe, Długie
kurtki, Kurtki futrzane, Kurtki puchowe, Kurtki narciarskie,
Kurtki bluzy, Ocieplane kurtki, Kurtki sportowe, Krótkie kurtki
ciepłe, Ciepłe kurtki robocze, Kurtki z rękawami, Kurtki bez rękawów, Kurtki przeciwdeszczowe z kapturem, Krótkie luźne
kurtki do pasa, Dwurzędowe kurtki marynarskie [bosmanki],
Kurtki z kapturem chroniące przed zimnem i wiatrem, Apaszki [chustki], Chustki [apaszki], Chustki na głowę, Czapki wełniane, Czapki futrzane, Czapki bejsbolówki, Czapki dziane,
Czapki z pomponem, Czapki bez daszków, Czapki z daszkiem, Czapki ze sztucznego futra, Kapelusze, Kapelusze
przeciwsłoneczne, Kapelusze plażowe, Kapelusze futrzane,
Kapelusze słomkowe, Toczki [kapelusze], Cylindry [kapelu-
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sze], Modne kapelusze, Szale-tuby, Chusty, szale na głowę,
Szale, Szaliki, Kaszmirowe szale, Szaliki jedwabne, Szale i etole, Długie szale damskie, Szale [tylko z trykotu], Szale i chusty
na głowę, Szaliki do zawijania wokół szyi, Bolerka, Spodnie
dziecięce, Buty dziecięce, Wyprawki dziecięce [odzież], Majtki dziecięce [odzież], Kostiumy do użytku podczas dziecięcych zabaw przebieranych, Obuwie robocze, Obuwie piłkarskie, Obuwie gimnastyczne, Garnitury, 35 Usługi w zakresie
detalicznej sprzedaży wysyłkowej odzieży, Usługi sprzedaży
hurtowej w związku z odzieżą, Usługi sprzedaży detalicznej
związane ze sprzedażą odzieży i dodatków odzieżowych,
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z odzieżą, Usługi
sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie artykułów odzieżowych, Usługi sklepów detalicznych online obejmujące odzież, Usługi reklamowe w zakresie odzieży, Usługi
handlu detalicznego w odniesieniu do akcesoriów odzieżowych, Usługi w zakresie sklepów detalicznych w branży
odzieżowej, Usługi w zakresie wysyłkowej sprzedaży detalicznej akcesoriów odzieżowych, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z obuwiem, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku z obuwiem, Usługi sprzedaży hurtowej w związku
z biżuterią, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z biżuterią, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z nakryciami głowy,
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z nakryciami głowy,
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z torebkami, Usługi
sprzedaży hurtowej w związku z torebkami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z okularami, Usługi sprzedaży
hurtowej w związku z chustami, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z chustami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku
z okularami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z bielizną, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z bielizną.
(210) 544786
(220) 2022 07 05
(731) PIASECKA KATARZYNA POMALUNKI, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) POMALUNKI
(510), (511) 16 Ryciny [grafika], Akwaforty [grafika], Książki
z grafiką, Druki, Druki litograficzne, Druki handlowe, Publikacje drukowane, Programy drukowane, Drukowane wzory,
Materiały drukowane, Kalendarze drukowane, Papier drukarski, Drukowane bilety, Drukowane nagrody, Plany drukowane, Broszury drukowane, Karty drukowane, Drukowane
reprodukcje obrazów, Oprawione plakaty, Plakaty z papieru, Plakaty reklamowe, Afisze, plakaty, Plakaty z kartonu, Plakaty wykonane z papieru, Afisze, plakaty z papieru lub kartonu, Obrazy, Obrazy artystyczne, Reprodukcje obrazów,
Karty obrazkowe, Historyjki obrazkowe, Obrazy i zdjęcia,
Akwarele [skończony obraz], Akwarele [skończone obrazy],
Oprawy do obrazów, Książki z obrazkami, Reprezentacje
graficzne [rysunki, obrazy], Druki w formie obrazów, Zdjęcia w postaci obrazów, Portrety w postaci obrazów, Książki
z rozkładanymi obrazkami, Obrazy [malarstwo], oprawione
lub nie, Oprawki na zdjęcia lub obrazy, Obrazy w postaci
wydrukowanych zdjęć, Oprawy do zdjęć i obrazów wykonane z papieru, Folie przylepne z tworzyw sztucznych
do oprawiania obrazów, Oprawy do zdjęć i obrazów wykonane z tektury, Ramki i stojaki do fotografii, Ramki passe-partout do zdjęć, Zaproszenia, Drukowane zaproszenia,
Drukowane zaproszenia kartonowe, Drukowane zaproszenia papierowe, Zaproszenia na przyjęcia, Bloczki na zaproszenia na przyjęcia, Książki z plakatami, Adresarki, Album
na autografy, Albumy dla niemowląt, Albumy do wklejania,
Albumy pamiątkowe dla niemowląt, Albumy na naklejki, Albumy ślubne, Albumy weselne, Aplikacje z papieru, Karton,
Albumy fotograficzne i kolekcjonerskie, Arkusze papieru
[artykuły papiernicze], Artykuły biurowe [z wyjątkiem me-
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bli], Artykuły biurowe, Bloczki do zapisywania, Drukowane
reprodukcje dzieł sztuki, Etykietki na prezenty, Fiszki, Kartki
z podziękowaniami, Kartki z życzeniami, Kartki świąteczne,
Kartki rocznicowe, Kartki urodzinowe, Koperty z tworzyw
sztucznych, Koperty do użytku biurowego, Koperty [artykuły piśmienne], Koperty, Księgi gości, Ozdoby papierowe
na przyjęcia, Organizery do użytku biurowego, Organizery
kieszonkowe, Organizery na biurko, Organizery osobiste,
Papier do kopiowania, Papierowe karty lojalnościowe, Plany, Teczki na dokumenty będące artykułami papierniczymi, Teczki na korespondencję, Teczki na listy, Wizytówki,
Zeszyty, Dzienniki, Zestawy do malowania dla artystów,
35 Usługi sprzedaży detalicznej w związku z drukami, Wkładanie materiałów drukowanych do kopert, Dystrybucja
drukowanych materiałów reklamowych, Usługi sprzedaży
hurtowej w związku z artykułami papierniczymi, Usługi
sprzedaży detalicznej w związku z artykułami papierniczymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z jednorazowymi wyrobami papierowymi, Planowanie działalności gospodarczej, Organizacja działalności gospodarczej,
Administrowanie działalnością gospodarczą, Zarządzanie
działalnością handlową, Zarządzanie działalnością gospodarczą, Zarządzanie w działalności handlowej, Usługi
sprzedaży detalicznej i hurtowej w zakresie następujących
towarów: Ryciny [grafika], Akwaforty [grafika], Książki z grafiką, Druki, Druki litograficzne, Druki handlowe, Publikacje
drukowane, Programy drukowane, Drukowane wzory, Materiały drukowane, Kalendarze drukowane, Papier drukarski,
Drukowane bilety, Drukowane nagrody, Plany drukowane,
Broszury drukowane, Karty drukowane, Drukowane reprodukcje obrazów, Oprawione plakaty, Plakaty z papieru, Plakaty reklamowe, Afisze, plakaty, Plakaty z kartonu, Plakaty
wykonane z papieru, Afisze, plakaty z papieru lub kartonu,
Obrazy, Obrazy artystyczne, Reprodukcje obrazów, Karty
obrazkowe, Historyjki obrazkowe, Obrazy i zdjęcia, Akwarele [skończony obraz], Akwarele [skończone obrazy], Oprawy
do obrazów, Książki z obrazkami, Reprezentacje graficzne
[rysunki, obrazy], Druki w formie obrazów, Zdjęcia w postaci obrazów, Portrety w postaci obrazów, Książki z rozkładanymi obrazkami, Obrazy [malarstwo], oprawione lub nie,
Oprawki na zdjęcia lub obrazy, Obrazy w postaci wydrukowanych zdjęć, Oprawy do zdjęć i obrazów wykonane z papieru, Folie przylepne z tworzyw sztucznych do oprawiania
obrazów, Oprawy do zdjęć i obrazów wykonane z tektury,
Ramki i stojaki do fotografii, Ramki passe-partout do zdjęć,
Zaproszenia, Drukowane zaproszenia, Drukowane zaproszenia kartonowe, Drukowane zaproszenia papierowe, Zaproszenia na przyjęcia, Bloczki na zaproszenia na przyjęcia,
Książki z plakatami, Adresarki, Album na autografy, Albumy
dla niemowląt, Albumy do wklejania, Albumy pamiątkowe
dla niemowląt, Albumy na naklejki, Albumy ślubne, Albumy
weselne, Aplikacje z papieru, Karton, Albumy fotograficzne
i kolekcjonerskie, Arkusze papieru [artykuły papiernicze],
Artykuły biurowe [z wyjątkiem mebli], Artykuły biurowe,
Bloczki do zapisywania, Drukowane reprodukcje dzieł sztuki, Etykietki na prezenty, Fiszki, Kartki z podziękowaniami,
Kartki z życzeniami, Kartki świąteczne, Kartki rocznicowe,
Kartki urodzinowe, Koperty z tworzyw sztucznych, Koperty
do użytku biurowego, Koperty [artykuły piśmienne], Koperty, Księgi gości, Ozdoby papierowe na przyjęcia, Organizery
do użytku biurowego, Organizery kieszonkowe, Organizery
na biurko, Organizery osobiste, Papier do kopiowania, Papierowe karty lojalnościowe, Plany, Teczki na dokumenty
będące artykułami papierniczymi, Teczki na korespondencję, Teczki na listy, Wizytówki, Zeszyty, Dzienniki, Zestawy
do malowania dla artystów.

Nr ZT30/2022

544792
(220) 2022 07 05
ECOPROF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Adamówka
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OknaNaWymiar.pl

(210)
(731)

(531) 26.04.01, 26.04.09, 26.11.01, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 6 Okna metalowe, 19 Okiennice niemetalowe,
Okna żaluzjowe niemetalowe.
(210)
(731)
(540)
(540)

544814
(220) 2022 07 06
SKITEK MATEUSZ TECHNOSTREFA, Poznań
(znak słowno-graficzny)
T TechnoStrefa

(531) 26.11.01, 26.11.12, 26.13.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 Części i akcesoria do urządzeń audio, Pamięć
USB (pendrive], Pliki multimedialne do pobrania, Sprzęt
i akcesoria do przetwarzania danych (elektryczne i mechaniczne), Urządzenia i nośniki do przechowywania danych,
Urządzenia i przyrządy multimedialne, 35 Analizy odbioru
reklamy, Analizy w zakresie reklamy, Dostarczanie informacji
marketingowych, Działalność reklamowa, w szczególności
w dziedzinie sieci telematycznych i telefonicznych, Kampanie marketingowe, Kompilacja ogłoszeń reklamowych
w celu wykorzystania ich jako strony internetowe, Marketing
bezpośredni, Opracowywanie i realizacja planów i koncepcji
medialnych i reklamowych, Pośrednictwo w zakresie reklamy,
Produkcja filmów reklamowych, Produkcja materiałów reklamowych i reklam, Produkcja nagrań wideo w celach reklamowych, Przygotowywanie reklam na zamówienie dla osób
trzecich, Reklama, Reklama w Internecie dla osób trzecich,
Reklamy online, Tworzenie tekstów reklamowych, 41 Montaż
lub nagrywanie dźwięku i obrazu, Montaż wideo, Nagrywanie i produkcja nagrań dźwiękowych, Prezentacja nagrań
wideo, Produkcja edukacyjnych nagrań dźwiękowych i wideo, Produkcja filmów wideo, Produkcja muzycznych filmów
wideo, Produkcja nagrań dźwiękowych, Produkcja nagrań
dźwiękowych i/lub wideo, Realizowanie rozrywki w postaci
nagrań dźwiękowych, Usługi związane z produkcją rozrywki
w postaci materiałów wideo.
544815
(220) 2022 07 06
INNOWACYJNA PLATFORMA HANDLU SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Komorniki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Market Changers

(210)
(731)
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(531) 26.13.25, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 35 Reklama, Zarządzanie w działalności gospodarczej, Administrowanie działalności gospodarczej, Administrowanie programami lojalności konsumenta, Agencje informacji handlowej, Aktualizacja i utrzymywanie danych
w komputerowych bazach danych, Aktualizacja i utrzymywanie informacji w rejestrach, Analizy kosztów, Audyt działalności gospodarczej, Badania biznesowe, Badania dotyczące
działalności gospodarczej, Badania opinii publicznej, Badania
rynkowe, Badania w zakresie biznesu, Bezpośrednia reklama
pocztowa, Dekoracja wystaw sklepowych, Doradztwo biznesowe w zakresie transformacji cyfrowej, Doradztwo
w dziedzinie strategii komunikacyjnych public relations, Doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych w reklamie,
Doradztwo w zakresie organizacji działalności gospodarczej,
Doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, Doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, Doradztwo w zakresie zarządzania personelem, Dostarczanie informacji dotyczących kontaktów handlowych
i biznesowych, Handlowe informacje i porady udzielane konsumentom w wyborze towarów i usług, Indeksowanie stron
internetowych w celach handlowych lub reklamowych, Informacja o działalności gospodarczej, Kolportaż próbek,
Komputerowe bazy danych (pozyskiwanie danych do -),
Komputerowe zarządzanie plikami, Marketing opierający się
na współpracy z influencerem [influencer marketing], Marketing ukierunkowany, Marketing w ramach wydawania oprogramowania, Negocjowanie i rozliczanie transakcji handlowych dla osób trzecich, Negocjowanie umów biznesowych
dla osób trzecich, Obsługa administracyjna firm na zlecenie,
Obsługiwanie centrali telefonicznych na rzecz innych, Optymalizacja stron internetowych, Optymalizacja wyszukiwarek
do celów promocji dodatkowej, Organizacja wydarzeń komercyjnych, Organizowanie targów handlowych, Outsourcing [doradztwo biznesowe], Pisanie scenariuszy do celów
reklamowych, Pokazy towarów, Pomoc przy zarządzaniu
przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, Pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, Poszukiwania
w zakresie patronatu, Prezentowanie produktów w mediach
dla celów sprzedaży detalicznej, Produkcja filmów reklamowych, Produkcja programów typu telezakupy, Profilowanie
konsumentów do celów komercyjnych lub marketingowych,
Promocja sprzedaży dla osób trzecich, Promocja towarów
przy pomocy influencerów, Promowanie towarów i usług
w formie sponsorowania wydarzeń sportowych, Przygotowywanie badań dotyczących rentowności przedsiębiorstw,
Publikowanie tekstów reklamowych, Rejestracja komunikatów pisemnych i danych, Reklama, Reklama korespondencyjna, Reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej,
Reklama typu „płać za kliknięcie”, Reklama zewnętrzna, Reklamy radiowe, Reklamy telewizyjne, Rozpowszechnianie reklam, Rozwijanie koncepcji reklamowych, Skomputeryzowane zarządzanie dokumentacją i aktami medycznymi, Sporządzanie indeksów informacji do celów handlowych lub reklamowych, Sporządzanie wyciągów z konta, Statystyczne zestawienia, Systematyzacja danych w komputerowych bazach danych, Telemarketing, Tworzenie tekstów reklamowych, Udostępnianie informacji o działalności gospodarczej
za pośrednictwem strony internetowej, Usługi doradcze
w zarządzaniu działalnością gospodarczą, Usługi doradztwa
w zakresie działalności gospodarczej, Usługi ekspertów w zakresie efektywności biznesowej, Usługi komunikacji korporacyjnej, Usługi marketingowe, Usługi pośrednictwa biznesowego dotyczące kontaktowania ze sobą potencjalnych inwestorów prywatnych z przedsiębiorcami potrzebującymi
finansowania, Usługi pośrednictwa w handlu, Usługi przetwarzania danych [czynności biurowe], Usługi public rela-
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tions, Usługi relacji z mediami, Usługi tworzenia kontaktów
sprzedażowych, Usługi w zakresie nabywania dla osób trzecich [zakupy produktów i usług dla innych przedsiębiorstw],
Usługi w zakresie opracowania graficznego do celów reklamowych, Usługi w zakresie porównywania cen, Usługi w zakresie wywiadu konkurencyjnego, Usługi w zakresie wywiadu rynkowego, Wyceny handlowe, Wynajem bilbordów [tablic reklamowych], Wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu, Wynajmowanie kas fiskalnych, Wynajmowanie przestrzeni reklamowej, wynajmowanie urządzeń i wyposażenia biurowego, Wypożyczanie materiałów
reklamowych, Wypożyczanie stoisk handlowych, Wystawy
w celach handlowych lub reklamowych, Wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich, Zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców
towarów i usług, Zapewnianie rankingów użytkowników
w celach handlowych lub reklamowych, Zapewnianie recenzji użytkowników w celach handlowych lub reklamowych,
Zarządzanie biznesowe programami refundacji w imieniu
osób trzecich, Zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, 42 Badania oraz usługi-naukowe i techniczne, oraz
ich projektowanie, Analizy przemysłowe i usługi badawcze,
Projektowanie i ulepszanie sprzętu oraz oprogramowania
komputerowego, Aktualizowanie oprogramowania komputerowego, Analizy systemów komputerowych, Badania dotyczące technik telekomunikacyjnych, Badania technologiczne, Badania w dziedzinie sztucznej inteligencji, Digitalizacja
dokumentów [skanowanie], Doradztwo dotyczące bezpieczeństwa komputerowego, Doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa danych, Doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa
internetowego, Doradztwo w zakresie bezpieczeństwa sieci
telekomunikacyjnych, Doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, Doradztwo w zakresie projektowania
i rozbudowy sprzętu komputerowego, Doradztwo w zakresie projektowania stron internetowych doradztwo w zakresie sztucznej inteligencji, Dostarczanie informacji o technologii komputerowej i programowaniu za pośrednictwem
strony internetowej, Hosting serwerów, Hosting stron internetowych, Instalacja oprogramowania komputerowego,
Konserwacja oprogramowania komputerowego, Kontrola
jakości, Konwersja danych lub dokumentów na formę elektroniczną, Konwersja programów komputerowych i danych,
inna niż konwersja fizyczna, Monitoring systemów komputerowych przy użyciu dostępu zdalnego, Monitorowanie systemów komputerowych w celu wykrywania awarii, Monitorowanie systemów komputerowych w celu wykrywania nieautoryzowanego dostępu lub naruszeń bezpieczeństwa danych, Odzyskiwanie danych komputerowych, Opracowywanie platform komputerowych, Opracowywanie projektów
technicznych, Oprogramowanie jako usługa [SaaS], Pisanie
kodu komputerowego, Pisanie techniczne, Platforma jako
usługa [PaaS], Powielanie programów komputerowych, Prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami dla osób
trzecich, Programowanie komputerowe do przetwarzania
danych, Programowanie komputerów, Projektowanie modeli symulowanych komputerowo, Projektowanie oprogramowania komputerowego, Projektowanie prototypów, Projektowanie systemów komputerowych, Przechowywanie danych elektronicznych, Świadczenie usług dotyczących uwierzytelniania użytkowników przy użyciu technologii jednorazowego logowania dla aplikacji online, Testowanie materiałów, Tworzenie i projektowanie indeksów informacji opartych na stronach internetowych dla osób trzecich [usługi informatyczne], Tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich [usługi informatyczne], Tworzenie
zapasowych kopi danych poza lokalizacją użytkownika, Udostępnianie wirtualnych systemów komputerowych poprzez
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chmury obliczeniowe, Udostępnienie wyszukiwarek internetowych, Usługi doradcze w dziedzinie technologii, Usługi
doradcze w dziedzinie technologii komputerowej, Usługi
doradcze w dziedzinie technologii telekomunikacyjnej, Usługi doradztwa technologicznego na potrzeby transformacji
cyfrowej, Usługi graficzne, Usługi inżynierii oprogramowania
dla przetwarzania danych, Usługi konsultacyjne w dziedzinie
technologii informacyjnej, Usługi podmiotów zewnętrznych
w dziedzinie informatyki, Usługi szyfrowania danych, Usługi
w zakresie identyfikacji użytkowników z wykorzystaniem
technologii do transakcji handlu elektronicznego, Wynajem
infrastruktury centrów danych, Wynajmowanie serwerów
www, Wypożyczanie oprogramowania komputerowego.
544816
(220) 2022 07 06
WASTE24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Grudziądz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) W waste24.net

(210)
(731)

(531) 26.04.03, 26.04.09, 29.01.14, 27.05.01
(510), (511) 9 Aplikacje biurowe i biznesowe, Oprogramowanie, Oprogramowanie biznesowe, Oprogramowanie
do sterowania procesami, Oprogramowanie do technologii
biznesowych, Oprogramowanie do zarządzania procesami
biznesowymi, Oprogramowanie do zarządzania przedsiębiorstwem, Oprogramowanie firmowe, Oprogramowanie
komputerowe do celów biznesowych, Oprogramowanie
komputerowe do pobrania, przeznaczone do zdalnego
monitorowania i analizy, Platformy oprogramowania komputerowego, 42 Administracja serwerów, Doradztwo i konsultacje dotyczące sieciowych aplikacji komputerowych, Doradztwo i konsultacje w zakresie sprzętu i oprogramowania
komputerowego, Doradztwo i konsultacje w zakresie sprzętu komputerowego, Instalacja, utrzymanie, naprawa i serwis
oprogramowania komputerowego, Konsultacje w dziedzinie
technologii informacyjnej, Projektowanie i opracowywanie
oprogramowania komputerowego do sterowania procesami, Projektowanie i opracowywanie systemów do wprowadzania, wyprowadzania, przetwarzania, wyświetlania
i przechowywania danych, Rozwiązywanie problemów
z oprogramowaniem komputerowym [pomoc techniczna],
Skomputeryzowane przechowywanie informacji biznesowych, Usługi doradcze i rozwojowe dotyczące oprogramowania komputerowego, Usługi doradztwa informatycznego,
Usługi w zakresie aktualizacji programów komputerowych,
Wykrywanie i usuwanie usterek w sprzęcie i oprogramowaniu komputerowym.
544877
(220) 2022 07 07
NORIMPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Zielona Góra
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) „NORIMPEX”

Nr ZT30/2022

(531)

26.03.04, 24.17.01, 27.05.01, 27.05.02, 27.05.03, 27.05.08,
29.01.15
(510), (511) 28 Drewniane klocki do budowania [zabawki],
Gry, zabawki i akcesoria do zabawy, Inteligentne pluszowe
zabawki, Klocki do budowy [zabawki], Klocki do łączenia [zabawki], Maty z puzzli piankowych [zabawki], Mechaniczne
zabawki akcji, Miniaturowe modele samochodów [zabawki
lub przedmioty do zabawy], Modele samochodów w zmniejszonej skali [zabawki], Modele pojazdów w zmniejszonej skali
[zabawki], Zabawki, Zabawki akcji na baterie, Wielofunkcyjne
zabawki dla dzieci, Zabawki dla dzieci, Zabawki dla niemowląt, Zabawki do sprzedaży w postaci zestawów, Zabawki
drewniane, Zabawki edukacyjne, Zabawki elektroniczne,
Zabawki [figurki] akcji, Zabawki inteligentne, Zabawki konstrukcyjne zazębiające się, Zabawki mechaniczne, Zabawki
mechaniczne [z metalu], Zabawki mechaniczne [z tworzyw
sztucznych], Zabawki modułowe, Zabawki mówiące, Zabawki na baterie, Zabawki na kółkach, Zabawki pluszowe, Zabawki - pojazdy sterowane elektronicznie, Zabawki sprzedawane
w formie zestawów, Zabawki sterowane radiowo, Zabawki
tryskające wodą, Zabawki w kształcie zwierząt, Zabawki
w postaci puzzli, Zabawki wykonane z drewna, Zabawki
wykonane z gumy, Zabawki z metalu, Zabawki z tworzyw
sztucznych, Zabawki zdalnie sterowane, Zabawki zdalnie
sterowane w postaci pojazdów, Zdalnie sterowane zabawki
elektroniczne, Zestawy modeli do składania [zabawki].
544913
(220) 2022 07 08
FABRYKA CUKIERKÓW PSZCZÓŁKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SKARB KIBICA

(210)
(731)

(531) 29.01.01, 29.01.11, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.17
(510), (511) 30 Wyroby cukiernicze, Słodycze [cukierki],
Cukierki, Czekoladowe wyroby cukiernicze nielecznicze,
Czekoladki, Karmelki [cukierki], Żelki, Cukierki, batony i guma
do żucia, Galaretki owocowe [słodycze], Wyroby piekarnicze,
Ciastka.
(210)
(731)
(540)
(540)

544954
(220) 2022 07 11
KAMIŃSKI MAREK, Lublin
(znak słowno-graficzny)
SIMPL SIMPLE BY DOTVAPE

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.17
(510), (511) 3 Aromaty, Aromaty do ciast (olejki eteryczne),
Aromaty do napojów [olejki eteryczne], Aromaty do żywności [olejki eteryczne], Aromaty do żywności w postaci olejków esencyjnych, Aromaty do żywności w postaci olejków
eterycznych, Aromaty [olejki aromatyczne], Aromaty [olejki

Nr ZT30/2022
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eteryczne], Aromaty spożywcze sporządzone z olejków eterycznych, Aromatyczne olejki eteryczne, Esencje eteryczne,
Esencje i olejki eteryczne, Naturalne olejki eteryczne, Olejki
eteryczne, Olejki nielecznicze, Olejki zapachowe, 5 Papierosy beztytoniowe do celów medycznych, Plastry z nikotyną
do użytku jako pomoc w rzucaniu palenia, 34 Papierosy beztytoniowe nie do celów medycznych, Aromaty do tytoniu,
Aromaty chemiczne w płynie stosowane do napełniania
wkładów do elektronicznych papierosów, Środki aromatyzujące do stosowania w papierosach elektronicznych, inne niż
olejki eteryczne, Ciekłe roztwory do użytku w e-papierosach,
Papierosy elektroniczne, Pudełka na papierosy elektroniczne, Papierosy zawierające substytuty tytoniu, nie do celów
leczniczych, Środki aromatyzujące do tytoniu, inne niż olejki
eteryczne, Środki aromatyzujące, inne niż olejki eteryczne,
do stosowania w zamiennikach tytoniu, Waporyzatory dla
palaczy, do stosowania doustnego, Płyny do elektronicznych
papierosów [e-płyn] zawierające aromaty w płynie stosowane do napełniania wkładów do elektronicznych papierosów,
Waporyzatory osobiste i papierosy elektroniczne oraz aromaty i płyny do nich.
544974
(220) 2022 07 11
APM24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Topola Mała
(540) (znak słowny)
(540) EDANTI
(510), (511) 20 Organizery do szuflad, Organizery wiszące
do szafy, Budy, kojce i legowiska dla zwierząt domowych,
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, Pojemniki, zamknięcia i uchwyty
do nich, niemetalowe, Dekoracje do ciast wykonane z tworzyw sztucznych, Dekoracje wiszące [ozdoby], Dekoracje
z tworzyw sztucznych do ciast, Kule ogrodowe, Łapacze
snów [dekoracje], Modele dekoracyjne wykonane z tworzyw
sztucznych, Modele figurek [ozdoby] z drewna, Modele
ozdobne z tworzyw sztucznych, Meble łazienkowe, Wieszaki
na ubrania, wieszaki stojące do ubrań [meble] i haczyki
na ubrania, Dopasowane pokrowce na meble, Fotele biurowe, Krzesła dla wędkarzy, Słupki do drapania dla kotów, Przenośne budy, Posłania dla zwierząt domowych, Posłania dla
zwierząt, Posłania dla psów, Posłania dla kotów, 21 Dozowniki chusteczek do twarzy, Dozowniki do bawełnianych wacików w kulkach, Dozowniki do kosmetyków, Dozowniki
do mydła w płynie, Dozowniki do mydła w płynie [do celów
domowych], Dozowniki do płynów stosowane z butelkami,
Dozowniki do ręczników papierowych, Dozowniki do przechowywania papieru toaletowego [inne niż zamontowane
na stałe], Dozowniki kremów do pielęgnacji skóry, Dozowniki
mydła w płynie, Dozowniki mydła do rąk, Dozowniki papieru
toaletowego, Dozowniki ręczników do rąk, niezamontowane
na stałe, Dozowniki szamponu, Dozowniki żelu pod prysznic,
Drążki na ręczniki, Drążki na ręczniki, nie z metalu szlachetnego, Kosze na ręczniki, Metalowe pudełka do dozowania ręczników papierowych, Miseczki, Miseczki do golenia, Mydelniczki, Mydelniczki ścienne, Papier toaletowy (dozowniki -),
Papier toaletowy (uchwyty na -), Pojemniki na mydło, Pudełka na mydło, Stojaki na papier toaletowy, Uchwyty do rolek
papieru toaletowego, Uchwyty na kosmetyki, Gąbki czyszczące, Gąbki do czyszczenia, Przybory do czyszczenia toalety
i łazienki, Rękawice do mycia samochodów, Rękawice do polerowania, Rękawice do ścierania kurzu, Ścierki, Szczotki, Formy, foremki [przybory kuchenne], Formy i foremki [przybory
kuchenne], Kuchenne (Przybory -), Kuchenne przybory
(210)
(731)

75

nie z metali szlachetnych, Kuchenne przybory używane przy
grillach domowych, Łyżki cedzakowe [nieelektryczne przybory kuchenne], Łyżki do mieszania [przybory kuchenne],
Łyżki do serwowania (przybory kuchenne lub gospodarstwa
domowego), Łyżki durszlakowe [przybory kuchenne], Łyżki-szumówki [nieelektryczne przybory kuchenne], Przybory
kuchenne, Przybory kuchenne i zastawa stołowa, z wyjątkiem widelców, noży i łyżek, Przybory kuchenne lub do gospodarstwa domowego, Przybory kuchenne z silikonu, Aluminiowe naczynia do gotowania, Aluminiowe formy do wypieków, Bidony rowerowe, Bidony sprzedawane puste, Biodegradowalne miski na bazie masy papierniczej, Biodegradowalne tacki, Biodegradowalne tace do użytku domowego, Biodegradowalne talerze, Biodegradowalne talerze
na bazie masy papierniczej, Blachy do pieczenia ciastek, Blachy do pieczenia wykonane z aluminium, Blachy do pieczenia wykonane z metali nieszlachetnych, Buteleczki do oleju,
Buteleczki na ocet, Butelki, Butelki biodegradowalne, Butelki
do wielokrotnego użytku, Butelki na wodę, Butelki na wodę
z tworzyw sztucznych [puste], Butelki na wodę z tworzywa
sztucznego, wielokrotnego użytku, sprzedawane puste,
Butelki na wodę ze stali nierdzewnej, wielokrotnego użytku, sprzedawane puste, Butelki szklane [pojemniki], Butelki
z plastiku, Butelki z tworzyw sztucznych, Cedzaki, Cedzaki
do użytku domowego, Cedzaki [sita] do celów domowych,
Ceramiczna zastawa stołowa, Chochle, Ciasta (łopatki do nakładania -), Cukiernice, Czajniczki do herbaty, Dekoracyjne
butelki z piaskiem, Deski do krojenia, Deski do krojenia chleba, Deski do krojenia do kuchni, Deski do serów, Dopasowane dozowniki papieru do wycierania, osuszania, polerowania
i czyszczenia, Dopasowane stojaki na papier do wycierania,
osuszania, polerowania i czyszczenia, Dopasowane uchwyty
na papier do wycierania, osuszania, polerowania i czyszczenia, Dozowniki ciasta do użytku kuchennego, Dozowniki
do folii samoprzylegającej [inne niż mocowane na stałe], Dozowniki do przypraw, Dozowniki do serwetek, Dozowniki
papieru do celów kuchennych, Dozowniki serwetek, Dozowniki słomek, Drewniane deski do krojenia do użytku kuchennego, Durszlaki do użytku domowego, Durszlaki [przybory
gospodarstwa domowego], Foremki, Foremki do lodu, Foremki do pieczenia muffinów, Foremki do kostek lodu, do lodówek, Foremki do kostek lodu, Foremki do babeczek typu
cupcake, Foremki kuchenne, Formy cukiernicze, Formy
do ciast, Formy do ciast i ciastek, Formy do ciastek, Formy
do pieczenia, Kamienie do pieczenia pizzy, Klosze do przykrywania sera, Kostki lodu wielokrotnego użytku, Kosze
do użytku domowego, Kosze metalowe na śmieci, Kosze
na chleb, Kosze na pranie, Kosze na pranie do użytku domowego, Koszyki do pieczywa, Koszyki piknikowe, Lodówki turystyczne nieelektryczne, Lodówki przenośne nieelektryczne, Łopatki do ciast, Łopatki do grillowania, Łopatki do ryżu
(łyżki do serwowania ugotowanego ryżu), Łopatki do użytku
domowego, Łopatki do użytku kuchennego, Łopaty do pizzy, Łyżki do lodów, Łyżki do podawania, Maty do pieczenia,
Maty do zwijania sushi, Naczynia, Naczynia [artykuły gospodarstwa domowego], Naczynia do opiekania, Naczynia
do pieczenia, Naczynia do serwowania potraw, Naczynia
do zapiekania, Naczynia na piknik, Noże dekoracyjne do masła, Obrączki na serwetki, nie z metali szlachetnych, Obrotowe tarki do sera, Patelnie do smażenia jajek, Patyczki do mrożonych wyrobów cukierniczych, Pędzelki cukiernicze, Pędzle
kuchenne, Podstawki na świeczki, Podstawki stołowe pod
naczynia, Podstawki na torebki herbaty, Pojemniki do napojów, Pojemniki do chleba, Pojemniki do przechowywania
żywności, Pojemniki do użytku domowego lub kuchennego,
Pojemniki na lód, Pojemniki termoizolacyjne, Półeczki
na przyprawy, Przybory do pieczenia, Sita do mąki, Sitka
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do herbaty, Składane wiadra, Słoiki na ciastka, Słoiki na dżemy, Stojaczki na przyprawy, Stojaki do ciast i ciastek z materiałów niemetalowych, Stojaki do ciast i ciastek, Stojaki na butelki, Stojaki na ręczniki kuchenne, Szczypce do grilla, Szczypce do cukru, Szczypce do makaronu spaghetti, Szczypce
do pieczywa, Tace do użytku domowego, Torby izotermiczne, Tortownice do ciast, Wałki do ciasta, 35 Usługi handlu
detalicznego w odniesieniu do produktów dla zwierząt domowych, Usługi handlu detalicznego związane z akcesoriami do rowerów, Usługi handlu detalicznego związane z produktami ogrodniczymi, Usługi handlu detalicznego w odniesieniu do sprzętu komputerowego, Usługi handlu detalicznego w odniesieniu do akcesoriów odzieżowych, Usługi
handlu detalicznego w odniesieniu do domowego sprzętu
elektronicznego, Usługi handlu detalicznego w odniesieniu
do domowego sprzętu elektrycznego, Usługi handlu detalicznego w związku z akcesoriami samochodowymi, Usługi
handlu detalicznego w zakresie akcesoriów mody, Usługi
handlu detalicznego związane z urządzeniami kuchennymi,
Usługi handlu detalicznego związane ze sprzętem audiowizualnym, Usługi handlu detalicznego związane ze sprzętem
ogrodniczym, Usługi handlu detalicznego w zakresie produktów ogrodniczych, Usługi handlu detalicznego związane
z przyrządami do przygotowywania żywności, Usługi handlu
detalicznego dotyczące tekstyliów domowych, Usługi handlu detalicznego w zakresie baterii, Usługi handlu detalicznego związane z filiżankami i szklankami, Usługi handlu detalicznego dotyczące rowerów, Usługi sklepów detalicznych
online związane z produktami kosmetycznymi i pielęgnacyjnymi, Usługi sklepów detalicznych online obejmujące odzież,
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z oświetleniem, Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem do przyrządzania żywności, Usługi sprzedaży detalicznej w związku
z urządzeniami sanitarnymi, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z nakryciami głowy, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z torbami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku
z materiałami artystycznymi, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z artykułami papierniczymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z tkaninami, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z artykułami do czyszczenia, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z artykułami ogrodniczymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z urządzeniami do pomiaru czasu, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z jednorazowymi
wyrobami papierowymi, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku ze sprzętem sportowym, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z obuwiem, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z dekoracjami świątecznymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z akcesoriami seksualnymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z biżuterią, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z artykułami sportowymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem rolniczym, Usługi
sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem do fizjoterapii,
Usługi sprzedaży detalicznej związane ze sprzedażą odzieży
i dodatków odzieżowych, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z zastawą stołową, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z przyborami kuchennymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z wyposażeniem domu, Usługi sprzedaży
detalicznej w związku z meblami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z akcesoriami metalowymi, Usługi sprzedaży
detalicznej w związku ze sztućcami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z przyborami toaletowymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z preparatami do pielęgnacji zwierząt, 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 akcesoriami do pielęgnacji dla zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej w związku
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z przyborami higienicznymi dla zwierząt, Usługi sprzedaży
detalicznej w związku z zabawkami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z grami, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku ze sprzętem ogrodniczym, Usługi sprzedaży detalicznej związane z materiałami piśmiennymi, Usługi sprzedaży detalicznej za pomocą globalnych sieci komputerowych
związane z artykułami spożywczymi, Usługi sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie artykułów odzieżowych, Usługi sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie artykułów kosmetycznych, Usługi sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie torebek, Usługi sprzedaży
detalicznej świadczone online w zakresie artykułów bagażowych, Usługi sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie zabawek, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie artykułów sportowych, Usługi sprzedaży detalicznej dotyczące
inteligentnych zegarków, Usługi sprzedaży detalicznej dotyczące smartwatchów, Usługi sprzedaży hurtowej w związku
z przyborami toaletowymi, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku ze sprzętem do przyrządzania żywności, Usługi
sprzedaży hurtowej w związku z oświetleniem, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z preparatami do pielęgnacji zwierząt, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z artykułami papierniczymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z torbami,
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z obuwiem, Usługi
sprzedaży hurtowej w związku z meblami, Usługi sprzedaży
hurtowej w związku z tkaninami, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku z walizkami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku
z wyposażeniem domu, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z zastawą stołową, Usługi sprzedaży hurtowej w związku
z dekoracjami świątecznymi, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku ze sprzętem sportowym, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z artykułami sportowymi, Usługi sprzedaży
hurtowej w związku z akcesoriami do pielęgnacji dla zwierząt, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z przyborami kuchennymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z nożami
kuchennymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem audiowizualnym, Usługi sprzedaży hurtowej w związku
ze sprzętem ogrodniczym, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie artykułów sportowych, Usługi w zakresie detalicznej
sprzedaży wysyłkowej artykułów kosmetycznych, Usługi
w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej odzieży.
(210)
(731)
(540)
(540)

544976
(220) 2022 07 11
AUTOID POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków
(znak słowno-graficzny)
AutoID

(531) 01.15.23, 26.11.22, 27.05.01, 27.05.17, 27.05.02, 29.01.13
(510), (511) 9 Urządzenia do transmisji dźwięku, danych lub
obrazów, Skanery biometryczne, Biometryczne skanery tęczówki, Biometryczne skanery siatkówki, Skomputeryzowane zegary z funkcją rozpoznawania linii papilarnych, Czytniki
kart, Czytniki kart chipowych, Czytniki kart elektronicznych,
Czytniki kart inteligentnych, Czytniki kart pamięci, Czytniki
kart pamięci flash, Czytniki kart pamięci SD, Czytniki kart typu
flash, Czytniki kart USB, Czytniki kart kodowanych magnetycznie, Czytniki kart kredytowych, Czytniki kart IC, Cyfrowe
drukarki kolorowe, Cyfrowe drukarki kolorowe do dokumentów, Drukarki, Drukarki termiczne, Oprogramowanie do monitorowania, analizy, kontroli i prowadzenia operacji w świecie fizycznym, Oprogramowanie komputerowe do analizy
odcisków palców lub odcisków dłoni, Biometryczne systemy
kontroli dostępu, Biometryczne systemy rozpoznawania gło-
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su, Systemy identyfikacji biometrycznej, Oprogramowanie
do rozpoznawania twarzy, Oprogramowanie do optycznego
rozpoznawania kodów kreskowych [OBR], Oprogramowanie
do inteligentnego rozpoznawania znaków [ICR], Oprogramowanie do optycznego rozpoznawania znaków [OMR],
Oprogramowanie do optycznego rozpoznawania znaków,
Oprogramowanie do sztucznej inteligencji do monitoringu,
Optyczne urządzenia do monitoringu obiektów śledzonych,
Urządzenia do monitoringu wizualnego, Urządzenia elektroniczne do monitoringu, Kamery wideo przystosowane do celów monitoringowych, Elektroniczne urządzenia
do monitoringu obiektów śledzonych, Elektryczne urządzenia do monitoringu obiektów śledzonych, 42 Kontrola
dostępu jako usługa [ACaaS], Usługi uwierzytelniania (kontrola) danych przekazywanych za pomocą telekomunikacji,
Testowanie, stwierdzanie autentyczności i kontrola jakości,
Rozwój, programowanie i wdrażanie oprogramowania komputerowego, Hosting, oprogramowanie jako usługa oraz wypożyczanie oprogramowania komputerowego, Tworzenie,
konserwacja oraz modernizowanie oprogramowania komputerowego, Tworzenie oprogramowania komputerowego,
Tworzenie, utrzymywanie i adaptacja oprogramowania komputerowego.
(210) 544977
(220) 2022 07 11
(731) REWERS ALICJA, Szczecin
(540) (znak słowny)
(540) soul surfer
(510), (511) 3 Balsamy do opalania [kosmetyki], Balsamy samoopalające [kosmetyki], Kosmetyki, Kosmetyki blokujące
promieniowanie słoneczne, Kosmetyki do makijażu, Kosmetyki i preparaty kosmetyczne, Kosmetyki naturalne, Kosmetyki w postaci kremów, Kosmetyki w formie olejków, Kosmetyki
w formie mleczek, Kosmetyki w formie żeli, Kosmetyki w postaci płynów, Kremy chroniące przed słońcem [kosmetyki],
Kremy do twarzy [kosmetyki], Kremy do ciała [kosmetyki],
Maseczki do skóry [kosmetyki], Olejki po opalaniu [kosmetyki], Pianki [kosmetyki], Środki do oczyszczania skóry twarzy
[kosmetyki], Środki nawilżające [kosmetyki], Produkty przeciwsłoneczne do ust [kosmetyki], Krem do opalania, Kremy
BB, Odżywki stosowane na włosy, Środki toaletowe, Preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, Chusteczki nasączane preparatami kosmetycznymi.
545033
(220) 2022 07 12
THE DOTS COSMETICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) THE DOTS

(210)
(731)

(531) 24.17.02, 27.05.01, 27.05.08, 27.01.25
(510), (511) 3 Błyszczyki do ust [kosmetyki], Eyelinery [kosmetyki], Kolorowe kosmetyki do oczu, Kompaktowe kosmetyki do makijażu, Koncentraty nawilżające [kosmetyki], Korektory [kosmetyki], Kosmetyki, Kosmetyki do brwi, Kosmetyki do cery zmarszczkowej, Kosmetyki do makijażu, Kosmetyki
do makijażu do kompaktów, Kosmetyki do makijażu skóry,
Baza podkładowa do paznokci [kosmetyki], Kosmetyki
do makijażu twarzy, Kosmetyki do ozdabiania, Kosmetyki
do paznokci, Kosmetyki do pielęgnacji urody, Kosmetyki
do pielęgnacji skóry, Kosmetyki do rzęs, Kosmetyki do stosowania na skórę, Kosmetyki do ust, Kosmetyki do użytku osobistego, Kosmetyki i preparaty kosmetyczne, Kosmetyki ko-
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lorowe, Kosmetyki naturalne, Kosmetyki nielecznicze, Kosmetyki nielecznicze i preparaty toaletowe, Kosmetyki organiczne, Kosmetyki przeznaczone do suchej skóry, Kosmetyki
upiększające, Kosmetyki w postaci płynów, Kosmetyki w postaci kremów, Kosmetyki w postaci cieni do powiek, Kosmetyki w gotowych zestawach, Kosmetyki w formie żeli, Kosmetyki w formie sproszkowanej [pudry], Kosmetyki w formie
olejków, Kosmetyki w formie mleczek, Kosmetyki w postaci
różu, Kosmetyki zawierające keratynę, Kosmetyki zawierające
kwas hialuronowy, Kosmetyki zawierające pantenol, Kremy
do ciała [kosmetyki], Kremy do pielęgnacji skóry [kosmetyki],
Kremy do twarzy i ciała [kosmetyki], Kremy do twarzy [kosmetyki], Kremy na noc [kosmetyki], Kremy tonizujące [kosmetyki], Maseczki do skóry [kosmetyki], Maseczki zwężające
pory stosowane jako kosmetyki, Mieszanki do rozjaśniania
skóry [kosmetyki], Mleczka do opalania [kosmetyki], Nawilżające balsamy do ciała [kosmetyki], Nawilżające balsamy
do skóry [kosmetyki], Nawilżające kremy do skóry [kosmetyki], Olejki do ciała [kosmetyki], Olejki do pielęgnacji skóry [kosmetyki], Olejki mineralne [kosmetyki], Peelingi do twarzy
[kosmetyki], Pianki [kosmetyki], Płynne kremy [kosmetyki],
Płyny do mycia twarzy [kosmetyki], Płyny do pielęgnacji skóry [kosmetyki], Płyny do twarzy [kosmetyki], Preparaty zmiękczające [kosmetyki], Produkty powlekające usta [kosmetyki],
Środki do oczyszczania skóry twarzy [kosmetyki], Środki nawilżające do twarzy [kosmetyki], Środki nawilżające [kosmetyki], Środki wyszczuplające [kosmetyki], inne niż do celów
medycznych, Toniki do twarzy [kosmetyki], Wymienne wkłady pudru do puderniczek [kosmetyki], Żele do twarzy i ciała
[kosmetyki], Bawełniane płatki kosmetyczne, Bawełniane
płatki do celów kosmetycznych, Biały puder kosmetyczny
do twarzy, Brokat kosmetyczny, Brokat w formie sprayu
do użytku jako kosmetyk, Chusteczki do twarzy nasączane
kosmetykami, Chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, Chusteczki nasączane preparatami kosmetycznymi, Chusteczki nasączone olejkami eterycznymi, do użytku kosmetycznego, Chusteczki nawilżane do celów higienicznych
i kosmetycznych, Ekstrakty ziołowe do celów kosmetycznych, Emulsje do twarzy [do użytku kosmetycznego], Emulsje z filtrem przeciwsłonecznym [do użytku kosmetycznego],
Farby do ciała (kosmetyczne), Gaziki do celów kosmetycznych, Geraniol do użytku kosmetycznego, Henna [barwnik
kosmetyczny], Kolagen hydrolizowany do użytku kosmetycznego, Kleje do celów kosmetycznych, Klej do charakteryzacji do użytku kosmetycznego, Kalkomania ozdobna
do celów kosmetycznych, Henna do celów kosmetycznych,
Kompresy na oczy do celów kosmetycznych, Kosmetyczne
kredki do oczu, Kosmetyczne maski błotne, Kosmetyczne
peelingi do ciała, Kosmetyczne płyny do włosów, Kosmetyczne pudry do twarzy, Kosmetyczne środki nawilżające,
Kosmetyczne żele pod oczy, Kosmetyki funkcjonalne, Kosmetyki koloryzujące do skóry, Kreda do użytku kosmetycznego, Krem z retinolem do celów kosmetycznych, Kremy
chłodzące do użytku kosmetycznego, Kremy chroniące
przed słońcem [kosmetyki], Kremy do odżywiania skóry
do celów kosmetycznych, Kremy do twarzy do użytku kosmetycznego, Kremy i balsamy kosmetyczne, Kremy kojące
do użytku kosmetycznego, Kremy kosmetyczne, Kremy kosmetyczne do rąk, Kremy kosmetyczne do skóry suchej, Kremy kosmetyczne do ujędrniania skóry wokół oczu, Kremy
kosmetyczne odżywcze, Kremy nawilżające do użytku kosmetycznego, Kremy po opalaniu [do użytku kosmetycznego], Lakier do celów kosmetycznych, Lakier do paznokci
do celów kosmetycznych, Maści do celów kosmetycznych,
Maska do ciała w proszku [do użytku kosmetycznego], Maski
do ciała w płynie [do użytku kosmetycznego], Maski kosmetyczne, Maski w arkuszach do celów kosmetycznych, Masło
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kakaowe do celów kosmetycznych, Mleczka kosmetyczne,
Mleczko kosmetyczne, Mleczko migdałowe do celów kosmetycznych, Mleczko oczyszczające do celów kosmetycznych, Mydła kosmetyczne, Naklejki do liftingu twarzy do celów kosmetycznych, Nasączone chusteczki do użytku kosmetycznego, Nielecznicze preparaty do pielęgnacji włosów
do celów kosmetycznych, Nawilżane ręczniki papierowe
do rąk nasączane balsamem kosmetycznym, Nawilżane odświeżające chusteczki kosmetyczne, Nawilżane chusteczki
nasączone balsamem kosmetycznym, Nawilżane chusteczki
kosmetyczne, Olejki do celów kosmetycznych, Ołówki kosmetyczne do policzków, Ołówki kosmetyczne, Ołówki
[kredki] kosmetyczne, Opakowania uzupełniające do dozowników kosmetyków, Papierowe ręczniki do rąk nasączone
kosmetykami, Pasta kosmetyczna do nakładania na twarz
w celu przeciwdziałania świeceniu się skóry, Patyczki z watą
do celów kosmetycznych, Peelingi złuszczające do celów kosmetycznych, Perełki zawierające kosmetyki do kąpieli, Perfumowane kosmetyki w aerozolu do ciała, Perfumowany
puder [do użytku kosmetycznego], Pianki kosmetyczne zawierające środki chroniące przed słońcem, Plastry kosmetyczne zawierające środek chroniący przed słońcem i blokujący promieniowanie słoneczne do stosowania na skórze, Piperonal do użytku kosmetycznego, Płatki oczyszczające nasączone kosmetykami, Płukanki do włosów [do użytku kosmetycznego], Płynne farby lateksowe do ciała do celów kosmetycznych, Płyny kosmetyczne do demakijażu, Płyny kosmetyczne przed goleniem, Podkłady kosmetyczne do twarzy, Pomady do celów kosmetycznych, Preparaty kosmetyczne do oczyszczania skóry, Preparaty koloryzujące do celów
kosmetycznych, Preparaty do wybielania skóry [kosmetyki],
Preparaty kosmetyczne do twarzy, Preparaty kosmetyczne
do pielęgnacji twarzy, Preparaty kosmetyczne do pielęgnacji
ciała, Preparaty nawilżające [kosmetyczne], Preparaty ściągające do celów kosmetycznych, Preparaty w aerozolu do stosowania miejscowego na skórę do celów kosmetycznych,
Produkty kosmetyczne do ochrony ust, Produkty kosmetyczne w postaci aerozolu do pielęgnacji skóry, Puder w kamieniu do kompaktów [kosmetyki], Pudry w kamieniu [kosmetyki], Puszki bawełniane do celów kosmetycznych, Róże kosmetyczne, Serum do celów kosmetycznych, Serum do twarzy do celów kosmetycznych, Serum łagodzące dla skóry
[kosmetyk], Serum przeciwdziałające starzeniu się do użytku
kosmetycznego, Skóra [preparaty kosmetyczne do pielęgnacji -], Spraye chłodzące do celów kosmetycznych, Środki
czyszczące do szczoteczek i pędzelków kosmetycznych,
Środki nawilżające przeciw starzeniu się do użytku jako kosmetyki, Stemple kosmetyczne, napełnione, Zestawy kosmetyków, Żele nawilżające [kosmetyki], Wybielacze [odbarwiacze] do celów kosmetycznych, Woda utleniona do celów
kosmetycznych, Wata w formie płatków do użytku kosmetycznego, Wata kosmetyczna, Wata do celów kosmetycznych, Toniki [kosmetyki], Waciki do celów kosmetycznych,
Toniki do użytku kosmetycznego, Toniki kosmetyczne
do ciała, Toniki kosmetyczne do twarzy, Tłuszcze do celów
kosmetycznych, Talk kosmetyczny, 18 Kuferki na kosmetyki
[puste], Kuferki na kosmetyki sprzedawane bez wyposażenia,
Pudełka z kosmetykami do makijażu, Kuferki kosmetyczne,
Kosmetyczki sprzedawane bez zawartości, Kosmetyczki, Kosmetyczki bez wyposażenia, Kosmetyczki (bez wyposażenia), Kosmetyczki na przybory toaletowe, Kosmetyczki (niewyposażone), Kosmetyczki [saszetki na przybory toaletowe],
21 Pojemniki na kosmetyki, Półki na kosmetyki, Uchwyty
na kosmetyki, Szpatułki kosmetyczne, Stemple kosmetyczne,
sprzedawane puste, Przyrządy ręczne do nakładania kosmetyków, Przybory kosmetyczne, do higieny i pielęgnacji urody,
Przybory kosmetyczne, Przybory do celów kosmetycznych,
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Pieczątki kosmetyczne, sprzedawane puste, Pędzle kosmetyczne, Kosmetyczne szpatułki do użytku z produktami
do depilacji, Kosmetyczne puderniczki [kompakty], Kosmetyczki z zawartością, Kosmetyczki z wyposażeniem, Kosmetyczki z przyborami toaletowymi, Kosmetyczki [wyposażone], Kosmetyczki podróżne z wyposażeniem, Kosmetyczki
podróżne [wyposażone], Gąbki kosmetyczne, Gąbki do mikrodermabrazji, do użytku kosmetycznego, Futerały dopasowane do przyborów kosmetycznych, Dozowniki do kosmetyków, Aplikatory kosmetyczne, Aplikatory do kosmetyków,
35 Usługi handlu detalicznego związane ze sprzedażą subskrybowanych pudełek zawierających kosmetyki, Usługi
sklepów detalicznych online związane z produktami kosmetycznymi i pielęgnacyjnymi, Usługi reklamowe w zakresie
artykułów kosmetycznych, Usługi informacyjne i poradnictwo handlowe dla konsumentów w dziedzinie produktów
kosmetycznych, Udzielanie informacji konsumenckich o produktach w zakresie kosmetyków, Udostępnianie porad dotyczących konsumenckich produktów kosmetycznych, Badania marketingowe w dziedzinie kosmetyków, artykułów perfumeryjnych i produktów do pielęgnacji urody.
545034
(220) 2022 07 12
THE DOTS COSMETICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk
(540) (znak graficzny)
(540)

(210)
(731)

(531) 24.17.02, 26.02.01, 26.01.03
(510), (511) 3 Błyszczyki do ust [kosmetyki], Eyelinery [kosmetyki], Kolorowe kosmetyki do oczu, Kompaktowe kosmetyki do makijażu, Koncentraty nawilżające [kosmetyki], Korektory [kosmetyki], Kosmetyki, Kosmetyki do brwi, Kosmetyki do cery zmarszczkowej, Kosmetyki do makijażu, Kosmetyki
do makijażu do kompaktów, Kosmetyki do makijażu skóry,
Baza podkładowa do paznokci [kosmetyki], Kosmetyki
do makijażu twarzy, Kosmetyki do ozdabiania, Kosmetyki
do paznokci, Kosmetyki do pielęgnacji urody, Kosmetyki
do pielęgnacji skóry, Kosmetyki do rzęs, Kosmetyki do stosowania na skórę, Kosmetyki do ust, Kosmetyki do użytku osobistego, Kosmetyki i preparaty kosmetyczne, Kosmetyki kolorowe, Kosmetyki naturalne, Kosmetyki nielecznicze, Kosmetyki nielecznicze i preparaty toaletowe, Kosmetyki organiczne, Kosmetyki przeznaczone do suchej skóry, Kosmetyki
upiększające, Kosmetyki w postaci płynów, Kosmetyki w postaci kremów, Kosmetyki w postaci cieni do powiek, Kosmetyki w gotowych zestawach, Kosmetyki w formie żeli, Kosmetyki w formie sproszkowanej [pudry], Kosmetyki w formie
olejków, Kosmetyki w formie mleczek, Kosmetyki w postaci
różu, Kosmetyki zawierające keratynę, Kosmetyki zawierające
kwas hialuronowy, Kosmetyki zawierające pantenol, Kremy
do ciała [kosmetyki], Kremy do pielęgnacji skóry [kosmetyki],
Kremy do twarzy i ciała [kosmetyki], Kremy do twarzy [kosmetyki], Kremy na noc [kosmetyki], Kremy tonizujące [kosmetyki], Maseczki do skóry [kosmetyki], Maseczki zwężające
pory stosowane jako kosmetyki, Mieszanki do rozjaśniania
skóry [kosmetyki], Mleczka do opalania [kosmetyki], Nawilżające balsamy do ciała [kosmetyki], Nawilżające balsamy
do skóry [kosmetyki], Nawilżające kremy do skóry [kosmety-
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ki], Olejki do ciała [kosmetyki], Olejki do pielęgnacji skóry
[kosmetyki], Olejki mineralne [kosmetyki], Peelingi do twarzy
[kosmetyki], Pianki [kosmetyki], Płynne kremy [kosmetyki],
Płyny do mycia twarzy [kosmetyki], Płyny do pielęgnacji skóry [kosmetyki], Płyny do twarzy [kosmetyki], Preparaty zmiękczające [kosmetyki], Produkty powlekające usta [kosmetyki],
Środki do oczyszczania skóry twarzy [kosmetyki], Środki nawilżające do twarzy [kosmetyki], Środki nawilżające [kosmetyki], Środki wyszczuplające [kosmetyki], inne niż do celów
medycznych, Toniki do twarzy [kosmetyki], Wymienne wkłady pudru do puderniczek [kosmetyki], Żele do twarzy i ciała
[kosmetyki], Bawełniane płatki kosmetyczne, Bawełniane
płatki do celów kosmetycznych, Biały puder kosmetyczny
do twarzy, Brokat kosmetyczny, Brokat w formie sprayu
do użytku jako kosmetyk, Chusteczki do twarzy nasączane
kosmetykami, Chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, Chusteczki nasączane preparatami kosmetycznymi, Chusteczki nasączone olejkami eterycznymi, do użytku kosmetycznego, Chusteczki nawilżane do celów higienicznych
i kosmetycznych, Ekstrakty ziołowe do celów kosmetycznych, Emulsje do twarzy [do użytku kosmetycznego], Emulsje z filtrem przeciwsłonecznym [do użytku kosmetycznego],
Farby do ciała (kosmetyczne), Gaziki do celów kosmetycznych, Geraniol do użytku kosmetycznego, Henna [barwnik
kosmetyczny], Kolagen hydrolizowany do użytku kosmetycznego, Kleje do celów kosmetycznych, Klej do charakteryzacji do użytku kosmetycznego, Kalkomania ozdobna
do celów kosmetycznych, Henna do celów kosmetycznych,
Kompresy na oczy do celów kosmetycznych, Kosmetyczne
kredki do oczu, Kosmetyczne maski błotne, Kosmetyczne
peelingi do ciała, Kosmetyczne płyny do włosów, Kosmetyczne pudry do twarzy, Kosmetyczne środki nawilżające,
Kosmetyczne żele pod oczy, Kosmetyki funkcjonalne, Kosmetyki koloryzujące do skóry, Kreda do użytku kosmetycznego, Krem z retinolem do celów kosmetycznych, Kremy
chłodzące do użytku kosmetycznego, Kremy chroniące
przed słońcem [kosmetyki], Kremy do odżywiania skóry
do celów kosmetycznych, Kremy do twarzy do użytku kosmetycznego, Kremy i balsamy kosmetyczne, Kremy kojące
do użytku kosmetycznego, Kremy kosmetyczne, Kremy kosmetyczne do rąk, Kremy kosmetyczne do skóry suchej, Kremy kosmetyczne do ujędrniania skóry wokół oczu, Kremy
kosmetyczne odżywcze, Kremy nawilżające do użytku kosmetycznego, Kremy po opalaniu [do użytku kosmetycznego], Lakier do celów kosmetycznych, Lakier do paznokci
do celów kosmetycznych, Maści do celów kosmetycznych,
Maska do ciała w proszku [do użytku kosmetycznego], Maski
do ciała w płynie [do użytku kosmetycznego], Maski kosmetyczne, Maski w arkuszach do celów kosmetycznych, Masło
kakaowe do celów kosmetycznych, Mleczka kosmetyczne,
Mleczko kosmetyczne, Mleczko migdałowe do celów kosmetycznych, Mleczko oczyszczające do celów kosmetycznych, Mydła kosmetyczne, Naklejki do liftingu twarzy do celów kosmetycznych, Nasączone chusteczki do użytku kosmetycznego, Nielecznicze preparaty do pielęgnacji włosów
do celów kosmetycznych, Nawilżane ręczniki papierowe
do rąk nasączane balsamem kosmetycznym, Nawilżane odświeżające chusteczki kosmetyczne, Nawilżane chusteczki
nasączone balsamem kosmetycznym, Nawilżane chusteczki
kosmetyczne, Olejki do celów kosmetycznych, Ołówki kosmetyczne do policzków, Ołówki kosmetyczne, Ołówki
[kredki] kosmetyczne, Opakowania uzupełniające do dozowników kosmetyków, Papierowe ręczniki do rąk nasączone
kosmetykami, Pasta kosmetyczna do nakładania na twarz
w celu przeciwdziałania świeceniu się skóry, Patyczki z watą
do celów kosmetycznych, Peelingi złuszczające do celów kosmetycznych, Perełki zawierające kosmetyki do kąpieli, Per-
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fumowane kosmetyki w aerozolu do ciała, Perfumowany
puder [do użytku kosmetycznego], Pianki kosmetyczne zawierające środki chroniące przed słońcem, Plastry kosmetyczne zawierające środek chroniący przed słońcem i blokujący promieniowanie słoneczne do stosowania na skórze, Piperonal do użytku kosmetycznego, Płatki oczyszczające nasączone kosmetykami, Płukanki do włosów [do użytku kosmetycznego], Płynne farby lateksowe do ciała do celów kosmetycznych, Płyny kosmetyczne do demakijażu, Płyny kosmetyczne przed goleniem, Podkłady kosmetyczne do twarzy, Pomady do celów kosmetycznych, Preparaty kosmetyczne do oczyszczania skóry, Preparaty koloryzujące do celów
kosmetycznych, Preparaty do wybielania skóry [kosmetyki],
Preparaty kosmetyczne do twarzy, Preparaty kosmetyczne
do pielęgnacji twarzy, Preparaty kosmetyczne do pielęgnacji
ciała, Preparaty nawilżające [kosmetyczne], Preparaty ściągające do celów kosmetycznych, Preparaty w aerozolu do stosowania miejscowego na skórę do celów kosmetycznych,
Produkty kosmetyczne do ochrony ust, Produkty kosmetyczne w postaci aerozolu do pielęgnacji skóry, Puder w kamieniu do kompaktów [kosmetyki], Pudry w kamieniu [kosmetyki], Puszki bawełniane do celów kosmetycznych, Róże kosmetyczne, Serum do celów kosmetycznych, Serum do twarzy do celów kosmetycznych, Serum łagodzące dla skóry
[kosmetyk], Serum przeciwdziałające starzeniu się do użytku
kosmetycznego, Skóra [preparaty kosmetyczne do pielęgnacji -], Spraye chłodzące do celów kosmetycznych, Środki
czyszczące do szczoteczek i pędzelków kosmetycznych,
Środki nawilżające przeciw starzeniu się do użytku jako kosmetyki, Stemple kosmetyczne, napełnione, Zestawy kosmetyków, Żele nawilżające [kosmetyki], Wybielacze [odbarwiacze] do celów kosmetycznych, Woda utleniona do celów
kosmetycznych, Wata w formie płatków do użytku kosmetycznego, Wata kosmetyczna, Wata do celów kosmetycznych, Toniki [kosmetyki], Waciki do celów kosmetycznych,
Toniki do użytku kosmetycznego, Toniki kosmetyczne
do ciała, Toniki kosmetyczne do twarzy, Tłuszcze do celów
kosmetycznych, Talk kosmetyczny, 18 Kuferki na kosmetyki
[puste], Kuferki na kosmetyki sprzedawane bez wyposażenia,
Pudełka z kosmetykami do makijażu, Kuferki kosmetyczne,
Kosmetyczki sprzedawane bez zawartości, Kosmetyczki, Kosmetyczki bez wyposażenia, Kosmetyczki (bez wyposażenia), Kosmetyczki na przybory toaletowe, Kosmetyczki (niewyposażone), Kosmetyczki [saszetki na przybory toaletowe],
21 Pojemniki na kosmetyki, Półki na kosmetyki, Uchwyty
na kosmetyki, Szpatułki kosmetyczne, Stemple kosmetyczne,
sprzedawane puste, Przyrządy ręczne do nakładania kosmetyków, Przybory kosmetyczne, do higieny i pielęgnacji urody,
Przybory kosmetyczne, Przybory do celów kosmetycznych,
Pieczątki kosmetyczne, sprzedawane puste, Pędzle kosmetyczne, Kosmetyczne szpatułki do użytku z produktami
do depilacji, Kosmetyczne puderniczki [kompakty], Kosmetyczki z zawartością, Kosmetyczki z wyposażeniem, Kosmetyczki z przyborami toaletowymi, Kosmetyczki [wyposażone], Kosmetyczki podróżne z wyposażeniem, Kosmetyczki
podróżne [wyposażone], Gąbki kosmetyczne, Gąbki do mikrodermabrazji, do użytku kosmetycznego, Futerały dopasowane do przyborów kosmetycznych, Dozowniki do kosmetyków, Aplikatory kosmetyczne, Aplikatory do kosmetyków,
35 Usługi handlu detalicznego związane ze sprzedażą subskrybowanych pudełek zawierających kosmetyki, Usługi
sklepów detalicznych online związane z produktami kosmetycznymi i pielęgnacyjnymi, Usługi reklamowe w zakresie
artykułów kosmetycznych, Usługi informacyjne i poradnictwo handlowe dla konsumentów w dziedzinie produktów
kosmetycznych, Udzielanie informacji konsumenckich o produktach w zakresie kosmetyków, Udostępnianie porad doty-
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czących konsumenckich produktów kosmetycznych, Badania marketingowe w dziedzinie kosmetyków, artykułów perfumeryjnych i produktów do pielęgnacji urody.
(210)
(731)
(540)
(540)

545097
(220) 2022 07 14
GONTARSKI ŁUKASZ, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
m modanaurode.pl moda, zdrowie, uroda,
medycyna estetyczna

(531) 26.01.03, 26.01.18, 24.17.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 Udostępnianie informacji dotyczących treningu fitness za pomocą portalu on-line, Fitness kluby, Nauka aerial fitness, Prowadzenie zajęć fitness, Sport i fitness,
Treningi zdrowotne i treningi fitness, Udostępnianie obiektów i sprzętu do ćwiczeń i fitnessu, Usługi doradcze w zakresie ćwiczeń fizycznych [fitness], Usługi fitness klubów,
Usługi klubów zdrowia [fitness], Usługi trenerskie w zakresie
ćwiczeń fizycznych [fitness], Usługi szkoleniowe związane
ze sprawnością fizyczną [fitness], Usługi sportowe i w zakresie fitnessu, Usługi klubów zdrowia i klubów sprawności
fizycznej [fitness klub], Usługi klubów zdrowia [zdrowie i ćwiczenia fizyczne], Usługi edukacyjne związane z modą, Szkolenie w zakresie kosmetyki i urody, Zajęcia zorganizowane,
dla dzieci [rozrywka/edukacja], Usługi edukacyjne związane
z rozwojem sprawności umysłowej dzieci, Usługi rozrywkowe dla dzieci, Usługi edukacyjne świadczone dla dzieci,
Świadczenie usług edukacyjnych związanych z dietą, Zapewnianie kursów edukacyjnych związanych z dietą, Informacja dotycząca edukacji udzielana on-line z komputerowej
bazy danych lub z Internetu, Informacje dotyczące rozrywki
dostarczane on-line z komputerowej bazy danych lub Internetu, Organizowanie konkursów za pośrednictwem Internetu, Programowanie serwisów informacyjnych do transmisji
przez Internet, Prowadzenie kursów internetowych w zakresie diet, Publikacja materiałów dostępnych za pośrednictwem baz danych lub Internetu, Publikowanie czasopism
internetowych, Udostępnianie graczom informacji na temat
rankingu ich wyników w grach przez witrynę internetową,
Udostępnianie rozrywki multimedialnej za pomocą strony
internetowej, Udostępnianie wydarzeń sportowych za pomocą strony internetowej, Udostępnianie z globalnej sieci
komputerowej lub Internetu publikacji, które mogą być przeglądane, Udzielanie informacji dotyczących rozrywek online
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z internetowych baz danych, Udzielanie informacji dotyczących rozrywki za pośrednictwem Internetu, Udzielanie informacji edukacyjnych online z komputerowej bazy danych lub
za pośrednictwem Internetu, Udzielanie informacji na temat
rozrywki i imprez rozrywkowych za pośrednictwem sieci
online i Internetu, Udzielanie informacji związanych z wychowaniem fizycznym za pośrednictwem strony internetowej online, Udzielanie informacji związanych z treningiem
fizycznym za pośrednictwem strony internetowej online,
Udzielanie informacji związanych z ćwiczeniami fizycznymi
za pośrednictwem strony internetowej online, Usługi konsultacyjne w dziedzinie rozrywki udostępnianej przez Internet, Usługi rozrywkowe dostarczane przez Internet, Usługi
rozrywkowe oferowane w systemie on-line z komputerowej
bazy danych lub z Internetu, Nauka gimnastyki, Nauka pilatesu, Kursy szkoleniowe związane z medycyną.
(210) 545100
(220) 2022 07 14
(731) KUCHARSKI SŁAWOMIR, Borzęcin Duży
(540) (znak słowny)
(540) ANUBIS
(510), (511) 45 Usługi pogrzebowe, Organizowanie spotkań dla rodzin pogrążonych w żałobie w celu upamiętnienia śmierci ukochanej osoby, Prowadzenie ceremonii
pogrzebowych, Usługi kosmetologii pośmiertnej, Usługi
kremacyjne, Usługi pogrzebowe towarzyszące kremacji,
Usługi w zakresie balsamowania, Udostępnianie miejsc grobowych lub kostnic.
(210)
(731)
(540)
(540)

(531)

545120
(220) 2022 07 14
SZAFRAŃSKI ŁUKASZ LUDWIMAR CASE, Marki
(znak słowno-graficzny)
LudwiMar. FLIGHT CASE

24.17.02, 26.11.01, 26.11.08, 27.05.01, 27.05.11, 27.05.17,
29.01.13
(510), (511) 20 Drewniane skrzynie, Skrzynie drewniane
do celów pakowania przemysłowego, Skrzynie, Skrzynie wykonane z drewna do przechowywania, Skrzynie wykonane
z tworzyw sztucznych do przechowywania.

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

Klasa
towarów

Numery zgłoszeń

1

2

1

542515, 544139, 544274, 544720, 544756

3

525061, 533872, 543133, 543466, 543467, 543468, 543469, 543545, 543816, 543817, 544196, 544197, 544208,
544212, 544274, 544428, 544623, 544627, 544756, 544954, 544977, 545033, 545034

4

525061, 543746

5

525061, 533872, 538573, 539467, 542515, 543056, 543101, 543131, 543133, 543396, 543466, 543467, 543468,
543469, 543791, 543792, 543816, 543817, 543874, 544139, 544196, 544197, 544212, 544274, 544623, 544627,
544662, 544716, 544722, 544723, 544777, 544954

6

535373, 543839, 544776, 544792

7

541836, 544411

8

541836

9

524430, 525686, 526639, 527709, 529048, 532524, 533872, 535477, 538358, 541136, 542595, 542608, 543044,
543275, 543466, 543467, 543468, 543469, 543882, 544012, 544023, 544170, 544171, 544203, 544204, 544231,
544469, 544565, 544622, 544684, 544685, 544704, 544706, 544708, 544709, 544710, 544712, 544721, 544814,
544816, 544976

10

544212

11

543839, 544203, 544204, 544704, 544706, 544708, 544709, 544710, 544712

12

543964, 544158, 544159, 544411

14

533872, 544684, 544685, 544704, 544706, 544708, 544709, 544710, 544712

16

524129, 532524, 533872, 535373, 535477, 536694, 541136, 542608, 543044, 543816, 543817, 544170, 544171,
544274, 544515, 544645, 544704, 544706, 544708, 544709, 544710, 544712, 544721, 544786

17

535373, 544776

18

529295, 533872, 536694, 542043, 542608, 544445, 544684, 544685, 545033, 545034

19

535975, 543839, 544776, 544792

20

535975, 538358, 544366, 544480, 544696, 544704, 544706, 544708, 544709, 544710, 544712, 544776, 544974,
545120

21

533872, 535975, 536694, 542608, 544681, 544704, 544706, 544708, 544709, 544710, 544712, 544974, 545033,
545034

22

535373, 544603, 544604, 544605, 544606, 544607, 544608, 544609, 544612, 544613

24

529295, 533872, 543076, 544610, 544704, 544706, 544708, 544709, 544710, 544712

25

529295, 533872, 536694, 542043, 543044, 543076, 544184, 544366, 544381, 544382, 544428, 544445, 544492,
544595, 544645, 544684, 544685, 544704, 544706, 544708, 544709, 544710, 544712, 544721, 544778

26

529295, 533872

28

526432, 533872, 542608, 543044, 543076, 544704, 544706, 544708, 544709, 544710, 544712, 544877

29

514869, 541732, 542134, 542986, 543056, 543796, 543816, 543817, 544362, 544686, 544777

30

514869, 541201, 542586, 542587, 542588, 542589, 542590, 542986, 543374, 543453, 543454, 543455, 543732,
543733, 543734, 543816, 543817, 544568, 544589, 544755, 544913

31

544208

32

514869, 533872, 540871, 541729, 543042, 543079, 543121, 543396, 543753, 543816, 543817, 543958, 544568

33

541726, 541728, 541735, 543816, 543817, 543958

34

544954
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1

2

35

524430, 525061, 525686, 526432, 527709, 532524, 535477, 538358, 541136, 541726, 541728, 541735, 542224,
542225, 543044, 543056, 543215, 543275, 543374, 543390, 543413, 543466, 543467, 543468, 543469, 543816,
543817, 543882, 543964, 544170, 544171, 544184, 544203, 544204, 544366, 544381, 544382, 544411, 544439,
544452, 544453, 544458, 544469, 544515, 544590, 544591, 544593, 544684, 544685, 544698, 544713, 544718,
544721, 544756, 544766, 544776, 544777, 544778, 544786, 544814, 544815, 544974, 545033, 545034

36

527709, 542595, 543413, 544170, 544171, 544188, 544189, 544458, 544565, 544590, 544591, 544593, 544622,
544646

37

527709, 535975, 544188, 544189, 544203, 544204, 544451, 544452, 544453, 544590, 544591, 544593, 544646,
544696, 544697, 544703

38

524430, 532524, 543044, 543215, 543466, 543467, 543468, 543469, 544721

39

527709, 543466, 543467, 543468, 543469, 543816, 543817, 543926, 544646, 544657

40

542224, 542225, 542586, 542587, 542588, 542589, 542590, 543964, 544362, 544452, 544453, 544590, 544591,
544593, 544696

41

525686, 532524, 535477, 542921, 542952, 543044, 543076, 543215, 543390, 543413, 543816, 543817, 543922,
544150, 544170, 544381, 544382, 544439, 544458, 544469, 544515, 544561, 544597, 544601, 544615, 544636,
544645, 544665, 544698, 544704, 544706, 544708, 544709, 544710, 544712, 544714, 544721, 544814, 545097

42

524430, 526432, 527709, 529048, 532524, 542224, 542225, 542595, 543044, 543390, 543466, 543467, 543468,
543469, 543882, 544012, 544169, 544439, 544469, 544515, 544565, 544590, 544591, 544593, 544622, 544668,
544684, 544685, 544713, 544718, 544815, 544816, 544976

43

514869, 542586, 542587, 542588, 542589, 542590, 544266, 544744

44

541726, 541728, 541735, 543466, 543467, 543468, 543469, 544265, 544458, 544561, 544586, 544588, 544631,
544638

45

538307, 543787, 544184, 544458, 544515, 545100

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

Znak

Numer
zgłoszenia

Znak

Numer
zgłoszenia

1

2

1

2

„NORIMPEX”
4 soft
ABI ENERGY
Abi
ADAFIXTER
AICORE
AKRODOM
ANUBIS
APKLAN
Aptego
Aptego
Aptego.pl
Aptego.pl
AQUAGO
ARALID
Arkom KAWY I HERBATY ŚWIATA
AutoID
B BLACK SIDE
BUH
Bambinoccino
BERBERYS FIT
BEZUMA
BIBLIOTEKA NARODOWA
ZAKŁAD NARODOWY IM. OSSOLIŃSKICH
BINDYGA
BIZNES UP! BNP Paribas
Bobolen D
BOGA
BORZĘCKI
BR BAURENT
BR BAURENT
BR7
BROWAR FERAJNA
Bubble Tea 7
budrental
Butcher 2
BUTCHER
Butcher
CAPROCURE
Carrion 2
CARRION
Carrion
CCF1
Čk Český král Světlé Výčepni Pivo original
COLWAY

544877
544169
544204
544203
544722
543133
544189
545100
544188
543466
543468
543467
543469
542515
543791
543374
544976
544595
543042
544568
544662
544766

CORTIVISION

526639

credipass

543413

541136
544362
544170
544212
544608
544445
544697
544703
544696
541729
514869
544646
544708
544706
544709
544720
544710
544704
544712
544623
540871
544756

D DUDE

544158

delio

542986

DiORS

543131

DOBRY FERMENT żywa & naturalna
Lemoniada z kiszonych cytryn
PRODUKT DOSTĘPNY TYLKO W SIECI LiDL

543753

Dolina Noteci Czysta Ochłoda

543958

DONATINE

544716

DoxyCertificates

544565

DoxyExplorer

544622

DRAKA

544603

dry shot

544139

DŻEM ZE ŚWINI

541732

ECTOGEL

543792

EDANTI

544974

EL Gaucho

544755

Elmont GRUPA Enspro

544668

E-ON Media Włącz optymalizację

527709

Etherio

544469

FABOR

533872

FeTA Festiwal ewidentnych Talentów
Aktorskich

544665

Fifne Klunkry

536694

fikoTy

526432

FILEROSA tech device

544023

Filipinka

544636

Fit & More „Więcej niż myślisz!”

544561

FLIPOWANIE

544698

FLIS HAPPY KARPATKA choco

543732

FLIS HAPPY KARPATKA hazelnut

543734

FLIS HAPPY KARPATKA sesame

543733

FLOAT

535975

Giftylandia

542608

GL PUMEKS

543545

GOksięgowość

544171

GOLDVET

544586

GOLDVET

544588

Gospodarstwo Rolne Janeczek

544686

GoWired

529048

GRIZZLA

543964

GROZA

544606
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BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO
1

GRYCAN LODY OD POKOLEŃ SŁONY KARMEL
Z SOLA MORSKĄ W GĘSTYM KARMELU
JAKOŚĆ GWARANTUJĘ OSOBIŚCIE Z.GRYCAN
ZGrycan BEZ GLUTENU
GRYCAN LODY OD POKOLEŃ SŁONY KARMEL
Z SOLĄ MORSKĄ W GĘSTYM KARMELU
JAKOŚĆ GWARANTUJĘ OSOBIŚCIE Z.GRYCAN
ZGrycan BEZ GLUTENU
GRYCAN LODY OD POKOLEŃ Sorbet
z Truskawek Łyżeczka w środku JAKOŚĆ
GWARANTUJE OSOBIŚCIE Z.GRYCAN ZGrycan
H2O KOSTRZEWA
Hamsa grill & kebab JEDZENIE NA WYNOS
I Z DOSTAWĄ DO DOMU
HEKSA
HOOPTYMIZM
HUBA
Humanitarian Foundation Heart of Europe
Fundacja Humanitarna Serce Europy
J&M C WINNICA RODZINNA
CWIELONG-OLSZEWSKI
Jabanos
JBB BAŁDYGA KIEŁBASIAK
JERBNIJ MATE
jonolit
KOPIERNICZKI
LAFFEY
LARVA
LATIS
LAWCRAFT Deal with IT
LIVEO
LORO EYEWEAR
LudwiMar. FLIGHT CASE
Lulkove
m modanaurode.pl moda, zdrowie, uroda,
medycyna estetyczna
MABAJE
MACOD DUO FORTE
MAGLA
Market Changers
MATMAT
Max-Bud Grzegorz Pawłowski
max-bud MAKSIMUM BUDOWNICTWA
METAPERSPECTV
mila sklep odzieżowy mm
Miss Lovely
MUSOWO OWOCOWO
MUSZKIET PIWO JASNE
Nauka to lubię
NEM ASIAN FUSION
NEW EUROPE FILM SALES KIDS
NIARTRANSThe Best Choice
Ogrody Form

2

543455

543454

543453
543839
543796
544605
543121
544604
544458
541735
542134
543056
544681
543396
544589
544778
544612
543926
543787
544480
544231
545120
543076
545097
544492
543874
544610
544815
544627
544591
544590
544721
529295
538573
544777
543079
543044
544266
544714
544657
544593

Nr ZT30/2022
1

2

OKNAEKO.PL OKNA DRZWI BRAMY ROLETY
OknaNaWymiar.pl
OPOLSKA WINNICA RODZINNA
CWIELONG-OLSZEWSKI
OPOLSKA WINNICA
ORGANIC LIFE
Osa
Pasha Gaming Camp
PAYFOX
Pet Paw HEALTHY DOG
Pizzeria Roma
PK Taśmy
Pokochaj pieniądze
Pol Ub
Polecam Grzegorz Duda
POMALUNKI
POSITIVECARE holistyczna marka dla psów
PRODUKTY BONIFRATERSKIE
PRODUKTY BONIFRATERSKIE
PSYCHO FORMA
PwB PERFUMY W Biznesie
R RICHO POLSKA
RASPBERRY REPUBLIC
Ręką Dzieło
Rialto KINO ART HOUSE JEŻYCE
RICHO POLSKA
S: Akademia Nauk Stosowanych
Stefana Batorego
samosia
samosie
SEN MASSAGE & SPA
SIE PRZELEWA KLASYK
SIE PRZELEWA KWIAT
SIE PRZELEWA OWOC
SIE PRZELEWA TROPIK
SIE PRZELEWA
SIMPL SIMPLE BY DOTVAPE
SKARB KIBICA
SLT KIPPER
smartbb
SMUK
SO HOT !
SOO sprzedam oddam oferuję
soul surfer
SPEED GAMES
SPEED GAMES
Spotęgowani
SS TUSSA
STERLING
SUPERBET GO SUPER
SUPERBET NO I SUPER

544776
544792
541726
541728
525686
544411
543215
542595
539467
541201
535373
524129
542043
544159
544786
544208
543816
543817
544631
525061
542224
544184
544439
535477
542225
544515
544718
544713
544265
542589
542588
542590
542587
542586
544954
544913
544453
542921
544609
544366
543275
544977
544381
544382
543922
544197
541836
544615
544597
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BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO
1

Sympar
T TechnoStrefa
TADAFIXTER
TATTOO MACHETE STUDIO
THE DOTS
TIGMA-BUD
TRAP BOX
TUNEL CZASU
TUSSA
TWOIM PRAWEM JEST WIEDZIEĆ
UFO-Market
UGOT2BESTRONG

1

2

543101
544814
544723
544638
545033
544451
544601
544645
544196
532524
543882
544150

Nr ZT30/2022
2

UNGAPER

544613

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny
w Siedlcach

543390

Villa Tarsis

544744

ViSiONX

544012

VISTULA

544684

VISTULA

544685

W waste24.net

544816

WaBa

544274

willast

544428

ZMORA

544607

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.
1288449
1518566
1550797
1556162
1595706
1669936
1669986
1670016
1670040
1670066
1670080
1670110
1670112
1670115
1670172
1670210
1670269
1670272
1670355
1670381
1670390

BSL (2022 05 25)
18, 25, 35
DIART (2022 06 23)
5, 10
TREILER (2020 07 22)
12
X-RAY (2022 06 21)
14
CUMBERLAND FALLS (2022 04 25)
CFE: 06.01.04, 06.03.13, 26.11.02, 27.05.01
33
SHUNFA (2022 03 30)
CFE: 27.05.01
7
NEWLUX (2022 05 16, 2022 01 17)
5
MONDIAL (2022 02 22)
CFE: 02.03.25, 04.02.20, 17.02.25,
34
25.01.15, 28.01.00
FT FELET (2021 12 30, 2021 12 27)
CFE: 26.03.23, 26.04.05, 27.05.01
18, 25, 28
HEAD (2022 05 13, 2021 12 23)
CFE: 21.03.09, 24.17.02, 26.11.01, 27.05.01
32
COVILO (2022 01 26)
5
e EXCELSIOR
(2022 04 26, 2021 12 09)
CFE: 26.13.25, 27.05.01
25
SUPU (2022 03 30)
CFE: 27.05.01
9
ARS (2022 03 31)
CFE: 03.11.09, 27.05.01
8
SKULL COFFEE (2022 02 15)
CFE: 03.02.01, 26.01.04,
30, 33, 35, 43
26.07.25
(2022 05 13)
CFE: 26.13.25
7
NALINV (2022 03 17)
CFE: 27.05.10
1
ROBEOLA (2022 03 18)
5
SEROVA (2022 04 29)
CFE: 26.13.25, 27.05.01
9
IROK (2022 01 27)
CFE: 26.04.09, 27.05.01
9
Gotta Swim (2022 04 26)
CFE: 27.05.01
25

1670398
1670506
1670570
1670591
1670600
1670803
1670827
1670879
1670900
1670903
1670932
1670947
1670954
1670955
1670964
1670973
1671023

LOGI PACK (2022 05 17)
CFE: 27.05.24
16, 35, 39
PepZinGI (2021 12 01)
CFE: 02.09.25, 26.07.25, 26.11.02,
1, 5
27.03.01, 29.01.12
KENTATSU (2021 12 15)
CFE: 05.05.20, 26.04.09,
9, 11, 35, 37,
27.05.17, 29.01.12
38, 41, 43
COGNITUS (2022 02 28, 2021 09 01)
9, 35, 42
GRAZITTI INTERACTIVE (2022 03 28)
CFE: 27.05.01
9, 42
LSOCO (2022 02 16)
CFE: 27.05.09
10
Nihewan (2022 04 08)
CFE: 01.03.02, 01.15.15, 05.03.15, 06.03.14,
30
11.03.07, 26.01.13, 26.11.12, 28.03.00
Milkyland (2022 04 01)
CFE: 08.03.01, 25.03.01, 27.05.07, 29.01.13
29
(2022 03 31)
CFE: 26.13.01, 28.03.00
33
NIZORAL EXPERT (2022 05 31, 2022 05 11) 3, 5
THE KING CENTRIO
34
(2022 05 05)
DEHQON’S (2022 04 21, 2022 03 08)
CFE: 02.01.01, 05.09.25, 06.19.01,
29, 30,
26.01.03, 27.01.12, 27.05.01, 29.01.15
31, 35
Chef Paolo (2022 04 21, 2022 03 08)
CFE: 02.01.01, 27.01.12, 27.05.01,
29, 30, 35
29.01.13
Tanaffus (2022 04 21, 2022 03 08)
CFE: 25.12.25, 26.13.25, 27.05.01,
29, 30, 35
28.05.00, 29.01.13
ROVO (2022 01 19)
CFE: 01.03.02, 27.03.12, 27.05.01
9
PIZZA MASTER SAUCE CLASSIC (2022 04 04)
CFE: 02.01.11, 04.05.01, 05.09.17, 08.07.04,
30
27.05.02, 29.01.15
SNOW (2022 05 05)
CFE: 06.01.02, 26.04.05, 27.05.17, 29.01.13
3

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

Klasa
towarów

Numery międzynarodowego rejestru znaków towarowych

1

1670269,

1670506

3

1670903,

1671023

5

1518566,

1669986,

7

1669936,

1670210

1670080,

1670272,

1670506,

1670903

1670381,

1670570,

1670591,

1670600,

1670390

8

1670115

9

1670112,

1670355,

10

1518566,

1670803

11

1670570

12

1550797

14

1556162

16

1670398

18

1288449,

1670040

25

1288449,

1670040,

1670110,

28

1670040

29

1670879,

1670947,

1670954,

1670955

30

1670172,

1670827,

1670947,

1670954,

1670955,

1670973

31

1670947

32

1670066

33

1595706,

1670172,

1670900

34

1670016,

1670932

35

1288449,
1670955

1670172,

1670570,

1670591,

1670947,

37

1670570

38

1670570

39

1670398

41

1670570

42

1670591,

1670600

43

1670172,

1670570

1670398,

1670964

1670954,

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.
537152
533798
537001
539961
538183

ASOS HOLDINGS LIMITED
2022 04 29
25
DC Comics
(partnership)
2022 04 28
18, 25, 35
Red Bull GmbH
2022 04 25
12
REJBA WOJCIECH ERR COMPANY
2022 05 24
9, 11, 37, 39, 40, 42
The Toronto-Dominion Bank
2022 05 30
9, 38, 42

538994
540342
536025
539642
542197

Clinique Laboratories, LLC.
2022 05 30
Brestol GmbH
2022 06 21
Optineo
2022 07 04
Swiss Pharma International AG
2022 07 11
DOMEL MAGDALENA SPIRE CLINIC
LASER&BEAUTY
2022 07 11

3
37
20
5
44

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.
1649201

MORA TV SRL
2022 06 28

25, 35

