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BIULETYN
Urzędu Patentowego
znaki towarowe

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

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

***
Od dnia ogłoszenia o zgłoszeniu znaku towarowego uprawniony do wcześniejszego znaku towarowego
lub uprawniony z wcześniejszego prawa osobistego lub majątkowego może w terminie 3 miesięcy od daty publikacji
wnieść sprzeciw wobec zgłoszenia znaku towarowego lub międzynarodowego znaku towarowego wyznaczonego
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (art. 1526a i art. 15217 – ustawy Prawo własności przemysłowej).
***
Pisma kierowane do Urzędu należy nadsyłać na adres:
Urząd Patentowy RP, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 203, al. Niepodległości 188/192.
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Warszawa, dnia 8 sierpnia 2022 r.

Nr ZT32

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.
509136
(220) 2020 01 17
E-FILE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) e-file proste e-formalności

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 27.05.17, 24.17.01, 29.01.13
(510), (511) 9 programy komputerowe jako software ładowalny, programy komputerowe nagrane, optyczne nośniki
danych, przenośne pamięci komputerowe elektronicznie,
optycznie, magnetycznie zapisane dane i oprogramowanie
komputerowe, 35 usługi w zakresie podatków, usługi przygotowani a zeznań podatkowych, wyszukiwanie informacji
w plikach komputerowych dla osób trzecich, pozyskiwanie
danych do komputerowych baz danych, systematyzacja danych w komputerowych bazach danych, wszystkie usługi powyższe świadczone także za pomocą internetu, dystrybucja
materiałów reklamowych, reklama, reklamy korespondencyjne, reklama prasowa, reklama telewizyjna, reklama radiowa,
reklama billboardowa, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, 42 projektowanie, aktualizacja, wypożyczanie,
powielanie oprogramowania komputerowego, doradztwo
w zakresie oprogramowania komputerowego, udostępnianie platformy informatycznej umożliwiające wygodne wypełnianie formularzy w wersji elektronicznej, konwersja danych przez programy komputerowe, usługi konwersji danych
lub dokumentów na formę elektroniczną, wypożyczanie
serwerów (hosting), wynajmowana powierzchni dyskowej
komputerów, wypożyczanie programów komputerowych,
wszystkie powyższe usługi świadczone także za pośrednictwem Internetu, 45 usługi prawne, licencjonowanie programów komputerowych, licencjonowanie własności intelektualnej, zarządzanie prawami autorskimi, wszystkie powyższe
usługi świadczone także za pośrednictwem Internetu.
512989
(220) 2020 04 29
WAWEL-IMOS INTERNATIONAL SPÓŁKA AKCYJNA,
Kraków
(540) (znak słowny)
(540) BOOKING HOTEL
(510), (511) 35 zarządzanie hotelami z wyłączeniem ich rezerwacji, 43 hotele z wyłączeniem ich rezerwacji, usługi restauracyjne.
(210)
(731)

513556
(220) 2020 05 14
POLSKA SIEĆ HANDLOWA NASZ SKLEP SPÓŁKA
AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(210)
(731)

(540) Nasz Sklep

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.04.02, 26.04.18
(510), (511) 35 administrowanie działalności handlowej, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności
gospodarczej, świadczenie pomocy w zakresie działalności
gospodarczej związanej z organizowaniem przedsiębiorstw
na zasadach franchisingu, doradztwo biznesowe (outsourcing), usługi prowadzenia punktów sprzedaży detalicznej
w związku z: artykułami spożywczymi i żywnościowymi,
artykułami alkoholowymi, środkami czyszczącymi i toaletowymi, usługi zarządzania handlowego w zakresie koncesjonowania dóbr i usług na rzecz osób trzecich.
(210)
(731)
(540)
(540)

513847
(220) 2020 05 22
RADLAK KAMIL GRUPA FIZJOTERAPEUTY, Wrocław
(znak słowno-graficzny)
bioalgi

(531) 05.03.11, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 5 preparaty dietetyczne i odżywcze, suplementy dietetyczne i odżywcze, suplementy diety, suplementy
diety dla ludzi, 35 handlowe informacje i porady udzielane
konsumentom w wyborze towarów i usług, reklama, reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, publikowanie tekstów reklamowych, tworzenie tekstów reklamowych, dostarczanie informacji handlowych konsumentom,
dostarczanie informacji konsumentom na temat towarów
i usług, dostarczanie informacji marketingowych, dostarczanie informacji marketingowych za pośrednictwem stron
internetowych, dystrybucja broszur reklamowych, dystrybucja i rozpowszechnianie materiałów reklamowych [ulotek,
prospektów, materiałów drukowanych, próbek], dystrybucja
materiałów promocyjnych, dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych, elektroniczne publikowanie druków w celach reklamowych, informacja handlowa, informacja marketingowa, organizacja i prowadzenie
prezentacji produktów, promocja, reklama i marketing stron
internetowych on-line, przygotowywanie handlowych tekstów reklamowych, usługi sprzedaży detalicznej w związku
z suplementami diety, usługi reklamowe w celu zwiększania
świadomości społecznej w zakresie kwestii zdrowotnych,
udostępniane informacji handlowych.
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519265
(220) 2020 10 08
FUNDACJA BIEDRONKI, Poznań
(znak słowno-graficzny)
Fundacja Biedronki

(531) 26.01.06, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 16 papier i karton, fotografie, drukowane foldery informacyjne, materiały szkoleniowe i instruktażowe, afisze, plakaty, biuletyny, bony towarowe, bony upominkowe,
bony wartościowe, broszury, czasopisma, druki, drukowane
materiały edukacyjne, drukowane ulotki informacyjne, gazety, kartonowe pudełka do pakowania, karty, karty upominkowe, katalogi, kupony, książeczki kuponowe, materiały
drukowane, naklejki, nalepki, periodyki, prospekty, publikacje
drukowane, publikacje reklamowe, publikacje promocyjne, reprezentacje graficzne, skoroszyty, szyldy papierowe,
tablice drukowane, torby papierowe, torebki oraz artykuły
do pakowania i przechowywania z papieru lub kartonu, ulotki, materiały z tworzyw sztucznych do pakowania, reklamy
drukowane, 36 organizacja zbiórek charytatywnych, zbiórki
funduszy na cele charytatywne, usługi charytatywne w zakresie datków pieniężnych, organizowanie zbiórek charytatywnych [na rzecz osób trzecich], udzielanie informacji związanych ze zbiórkami funduszy na cele charytatywne, usługi
gromadzenia funduszy na cele pomocy osobom starszym,
organizowanie wydarzeń mających na celu zbieranie funduszy na cele charytatywne, organizowanie działań mających
na celu zbieranie funduszy na cele charytatywne, organizacja zbiórek pieniężnych, zbiórki funduszy i sponsorowanie finansowe, zbieranie środków finansowych z przeznaczeniem
na zakup leków oraz materiałów higienicznych dla osób
starszych, usługi zbiórki funduszy w celu pomocy w wyposażaniu domów opieki w środki spożywcze i sprzęt rehabilitacyjny, 41 informacje o edukacji, organizowanie i obsługa
konferencji, konkursów, koncertów, targów edukacyjnych
na rzecz dobroczynności oraz pomocy osobom potrzebującym, w tym osobom starszym, organizowanie spotkań i konferencji mających na celu zachęcanie innych osób do uczestnictwa w wolontariacie, organizowanie imprez kulturalnych
w celach charytatywnych za wyjątkiem gromadzenia funduszy na cele charytatywne za pomocą imprez rozrywkowych,
inicjowanie programów edukacyjnych dotyczących pomocy osobom starszym.
(210)
(731)
(540)
(540)

521060
(220) 2020 11 19
NOGAJ MATEUSZ WIEJSKIE KLIMATY, Karolewo
(znak słowno-graficzny)
wiejskie klimaty

(531) 27.05.01
(510), (511) 16 afisze, plakaty, broszury, fotografie, periodyki,
rysunki, materiały piśmienne, materiały drukowane, książki,
karty do kolekcjonowania, karty okolicznościowe, karty pocztowe, karty, karty do kolekcjonowania inne niż do gier, podkładki pod kufle do piwa, serwetki papierowe (stołowe -), czasopisma [periodyki], albumy fotograficzne i kolekcjonerskie,
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etykiety z papieru lub kartonu, periodyki [czasopisma], kalendarze, 21 artykuły porcelanowe do celów dekoracyjnych,
bibeloty wykonane ze szkła [ozdoby], bibeloty z porcelany,
ceramiczne dzieła sztuki, ceramiczne ozdoby, dzieła sztuki
z porcelany, ceramiki, gliny, terakoty lub szkła, figurki z porcelany, ceramiki, gliny, terakoty lub szkła, naczynia obiadowe
z porcelany, naczynia stołowe wykonane z porcelany, ozdoby ceramiczne, ozdoby wykonane z porcelany [bibeloty],
porcelana, rzeźby ceramiczne, rzeźby wykonane z terakoty,
szklane (wyroby -) malowane, tabliczki ceramiczne, wyroby
artystyczne z porcelany, wyroby porcelanowe, wyroby szklane malowane, dekoracje ścienne 3D wykonane z gliny, dekoracje ścienne 3D wykonane z ceramiki, zestawy do przypraw,
talerze, ścierki do mycia naczyń, pojemniki do użytku domowego lub kuchennego, przybory kosmetyczne, kuchenne
(przybory -), przybory toaletowe, półmiski [tace], półmiski
do serwowania potraw, koszyki piknikowe, mydelniczki, miseczki, naczynia, filiżanki, dzbanki, deski do krojenia do kuchni, kufle, kubki, filiżanki i kubki, 24 tkaniny, ceraty, dzianina,
filc, lniane (tkaniny -), materiały na tkaniny dekoracyjne [elementy wystroju wnętrz], materiały na zasłony, tkaniny dziane,
tkaniny drukowane, serwetki z materiału, ozdobne serwetki
z materiału, ręczniki, obrusy, bielizna pościelowa, bieżniki
stołowe, 42 usługi związane z projektowaniem graficznym
[sztuka], wzornictwo przemysłowe i projektowanie graficzne,
projektowanie graficzne ilustracji, projektowanie ozdobnego opracowania graficznego.
525751
(220) 2021 04 22
AGAPE WARSZAWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) WINDYKATOROWNIA
(510), (511) 36 Zbiórki funduszy i sponsorowanie finansowe,
Usługi finansowe, pieniężne i bankowe, Usługi w zakresie
depozytów przedmiotów wartościowych, Usługi ubezpieczeniowe, Usługi w zakresie nieruchomości, Usługi w zakresie wycen, Wydawanie kart przedpłaconych i bonów,
Windykacja, Skomputeryzowana windykacja wymagalnych
należności, Windykacja należności i odzyskiwanie długów,
Windykacja należności i odzysk długu, Pożyczanie pod zastaw, Emisja bonów wartościowych w związku z programami motywacyjnymi, Emisja bonów wartościowych w ramach
programu członkowskiego dla klientów, Emisja bonów wartościowych jako nagroda za lojalność klienta, Emisja bonów
wartościowych w postaci bonów upominkowych, Emisja
bonów wartościowych, Emisja kart przedpłaconych, Emisja
kart przedpłaconych do użytku jako elektroniczne bilety
podróżne, Emisja talonów, kuponów i bonów wartościowych, Udzielanie informacji związanych z emisją bonów
wartościowych, Usługi finansowe związane z dostarczaniem
bonów na zakup towarów, Badanie wypłacalności finansowej, Detaliczne usługi finansowe, Dokonywanie transakcji
finansowych, Agencje kredytowe, Doradztwo dotyczące
pożyczek, Doradztwo dotyczące pożyczek i usługi związane
z uzyskiwaniem pożyczek, Doradztwo finansowe związane
z pożyczkami, Doradztwo finansowe związane z usługami
kredytowymi, Doradztwo w zakresie kart kredytowych, Elektroniczne usługi windykacji należności, Agencje ściągania
należności, Agencje ściągania wierzytelności, Agencje windykacji należności, Firmy windykacyjne, Konsultacje dla klientów w zakresie organizacji spłat długów, Odzyskiwanie zaległych długów, Organizacja ściągania długów, Organizowanie
sprzedaży pożyczek, Pobieranie należności ze sprzedaży
na kredyt, Pobieranie płatności za towary i usługi, Restrukturyzacja długów, Ściąganie długów, Elektroniczne transakcje
(210)
(731)
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za pomocą kart kredytowych, Elektroniczne transakcje pieniężne, Elektroniczny transfer środków pieniężnych za pośrednictwem telekomunikacji, Obsługa płatności, Pobieranie płatności, Doradztwo dotyczące usług pożyczkowych,
Doradztwo finansowe, 42 Aktualizowanie oprogramowania
komputerowego, Analizy systemów komputerowych, Badania naukowe, Badania techniczne, Chmura obliczeniowa, Digitalizacja dokumentów [skanowanie], Doradztwo dotyczące
bezpieczeństwa komputerowego, Doradztwo w dziedzinie
bezpieczeństwa danych, Doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa internetowego, Doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, Doradztwo w zakresie oszczędności
energii, Doradztwo w zakresie projektowania i rozbudowy
sprzętu komputerowego, Doradztwo w zakresie projektowania stron internetowych, Dostarczanie informacji o technologii komputerowej i programowaniu za pośrednictwem strony
internetowej, Elektroniczne monitorowanie aktywności związanej z kartami kredytowymi w celu wykrywania oszustw
w Internecie, Elektroniczne monitorowanie identyfikujących
informacji w celu wykrywania kradzieży tożsamości w Internecie, Hosting serwerów, Hosting stron internetowych,
Instalacja oprogramowania komputerowego, Kalibrowanie
[pomiary], Konserwacja oprogramowania komputerowego,
Kontrola jakości, Konwersja danych lub dokumentów na formę elektroniczną, Konwersja programów komputerowych
i danych, inna niż konwersja fizyczna, Miernictwo [pomiary],
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 oprogramowania w ramach publikacji oprogramowania, Opracowywanie projektów technicznych, Oprogramowanie jako usługa [SaaS], Pisanie techniczne, Platforma jako usługa [PaaS], Powielanie programów komputerowych, Prace badawczo-rozwojowe nad
nowymi produktami dla osób trzecich, Programowanie komputerów, Projektowanie budowlane, Projektowanie dekoracji
wnętrz, Projektowanie oprogramowania komputerowego,
Projektowanie systemów komputerowych, Przechowywanie
danych elektronicznych, Testowanie materiałów, Tworzenie
i projektowanie indeksów informacji opartych na stronach
internetowych dla osób trzecich [usługi informatyczne], Tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich,
Tworzenie zapasowych kopii danych poza lokalizacją użytkownika, Udostępnienie wyszukiwarek internetowych, Udzielanie informacji naukowej i doradztwa w zakresie kompensacji emisji dwutlenku węgla, Usługi doradcze w dziedzinie
technologii, Usługi doradcze w dziedzinie technologii komputerowej, Usługi doradcze w dziedzinie technologii telekomunikacyjnej, Usługi graficzne, Usługi inżynieryjne, Usługi
konsultacyjne w dziedzinie technologii informacyjnej, Usługi
podmiotów zewnętrznych w dziedzinie informatyki, Usługi szyfrowania danych, Usługi świadczone przez laboratoria
naukowe, Usługi w zakresie ochrony antywirusowej komputerów, Wynajem sprzętu do przetwarzania danych, Wynajmowanie serwerów www, Wypożyczanie oprogramowania
komputerowego, Wzornictwo przemysłowe.
(210)
(731)
(540)
(540)

525798
(220) 2021 03 09
BALA MAREK PRIMERO, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
naszosie.pl
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(531) 27.05.01, 27.05.05, 29.01.13
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży artykułów sportowych,
sprzętu sportowego i akcesoriów sportowych, Administrowanie i organizacja usług sprzedaży wysyłkowej, Usługi
sprzedaży detalicznej w zakresie artykułów sportowych,
Usługi sprzedaży detalicznej związane ze sprzedażą odzieży i dodatków odzieżowych, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku ze sprzętem sportowym, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z artykułami sportowymi, Usługi sprzedaży
hurtowej w zakresie artykułów sportowych, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z odzieżą, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku ze sprzętem sportowym, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z artykułami sportowymi, Usługi w zakresie
wysyłkowej sprzedaży detalicznej akcesoriów odzieżowych,
Usługi w zakresie sklepów detalicznych w branży odzieżowej,
Usługi w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej odzieży,
Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, Promowanie zawodów i wydarzeń sportowych, Usługi reklamowe
związane z imprezami e-sportowymi, Zarządzanie promocyjne na rzecz osobistości sportowych, 37 Naprawa i konserwacja artykułów gimnastycznych i sportowych, 38 Zapewnianie dostępu do treści, stron internetowych i portali, Usługi
telekomunikacyjne świadczone za pośrednictwem platform
i portali internetowych, Agencje informacyjne, Cyfrowa
transmisja danych za pośrednictwem Internetu, Dostarczanie wiadomości za pośrednictwem środków elektronicznych, Dostarczanie wiadomości za pośrednictwem mediów
audiowizualnych, Elektroniczna transmisja wiadomości i danych, Elektroniczna transmisja i retransmisja dźwięków, obrazów, dokumentów, wiadomości i danych, Elektroniczne przesyłanie wiadomości błyskawicznych i danych, Interaktywne
przesyłanie treści wideo przez sieci cyfrowe, Interaktywne
usługi telekomunikacyjne, Przesyłanie informacji za pośrednictwem sieci krajowych i międzynarodowych, Przesyłanie
danych za pośrednictwem środków elektronicznych, Przekazywanie informacji za pomocą środków elektronicznych,
Mobilne usługi medialne w postaci elektronicznej transmisji
medialnych treści rozrywkowych, Komunikacja za pomocą
środków elektronicznych, Przesyłanie wiadomości, Przesyłanie [transmisja] wiadomości, Transmisja informacji za pośrednictwem elektronicznych sieci komunikacyjnych, Transmisja
informacji z baz danych za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych, Transmisja filmów wideo, Transmisja dźwięku,
wideo i informacji, Transmisja dźwięku za pośrednictwem
interaktywnych sieci multimedialnych, Transmisja dźwięku
przez środki elektroniczne, Transmisja danych, wiadomości
i informacji, Transmisja wiadomości i aktualności, Transmisja
treści wideo za pośrednictwem sieci cyfrowych, Transmisja
sieciowa dźwięków, obrazów, sygnałów i danych, Transmisja
obrazu za pośrednictwem interaktywnych sieci multimedialnych, Transmisja nagrań dźwiękowych lub wizualnych
za pośrednictwem sieci, Transmisja informacji związanych
z wydarzeniami sportowymi, 41 Udostępnianie informacji
dotyczących treningu kolarskiego za pomocą portalu on-line, Elektroniczna publikacja tekstów i druków, innych niż
reklamowe, w Internecie, Komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji elektronicznej, Multimedialne wydania czasopism, Multimedialne wydania gazet, Multimedialne wydania magazynów, Multimedialne wydania publikacji
elektronicznych, Pisanie i publikowanie tekstów, innych niż
teksty reklamowe, Programowanie serwisów informacyjnych
do transmisji przez Internet, Publikowanie, sprawozdawczość
i pisanie tekstów, Publikacja gazet elektronicznych online,
Publikacje multimedialne, Publikowanie czasopism elektronicznych, Publikowanie czasopism internetowych, Publikowanie czasopism w postaci elektronicznej w Internecie, Pu-
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blikowanie literatury instruktażowej, Publikowanie recenzji,
Publikowanie przewodników edukacyjnych i szkoleniowych,
Publikowanie materiałów multimedialnych online, Publikowanie materiałów na magnetycznych lub optycznych nośnikach danych, Udostępnianie publikacji on-line, Udostępnianie on-line czasopism o tematyce ogólnej nie do pobrania,
Udostępnianie biuletynów online w dziedzinie rozrywki
sportowej, Redagowanie tekstów pisanych, Dostarczanie
informacji na temat aktywności sportowych, Nauczanie,
trening i instruktaż sportowy, Kursy szkoleniowe dotyczące
zajęć sportowych, Udzielanie informacji związanych z wydarzeniami sportowymi, Usługi w zakresie notowań wyników
sportowych.
527305
(220) 2021 04 06
KARIRA HARISH EUROPOL IMPORT-EXPORT,
Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EK EURO KITCHEN
(210)
(731)

(531) 26.02.01, 26.11.07, 27.05.01
(510), (511) 21 Chlebaki, Garnki, Patelnia.
529623
(220) 2021 05 31
VALO FOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Boguchwała
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Valo Food
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 5 Dietetyczna żywność i substancje do celów
leczniczych lub weterynaryjnych, Suplementy diety dla
ludzi i zwierząt, Napoje dietetyczne, Środki zmniejszające
apetyt, Preparaty farmaceutyczne, Preparaty farmaceutyczne o działaniu uspokajającym, Preparaty ziołowe, Preparaty
ziołowe o działaniu uspokajającym, Preparaty witaminowe,
Preparaty białkowe, Preparaty węglowodanowe, Odżywki
dla sportowców i osób o specjalnych potrzebach żywnościowych, Suplementy diety zawierające drożdże, Suplementy diety zawierające enzymy, Suplementy diety zawierające
kiełki roślinne, Suplementy diety zawierające mikroelementy,
Mineralne suplementy diety, Odżywcze suplementy diety,
Suplementy diety zawierające mleczko pszczele, Suplementy diety zawierające olej lniany lub siemię lniane, Suplementy diety zawierające propolis, Herbaty do celów leczniczych,
Herbaty i napary ziołowe, Napoje lecznicze, Nalewki lecznicze, Oleje lecznicze, Zioła lecznicze, Korzenie lekarskie, Wody
mineralne do celów leczniczych, Żywność i preparaty die-
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tetyczne dla dzieci i niemowląt, Napoje dietetyczne, 29 Suszone owoce i warzywa, Przetworzona cebula, czosnek,
szalotka, szczypiorek, papryka chili, Przetworzone jadalne
nasiona i jagody, Przetworzone skórki owocowe, skórka cytrynowa, skórka pomarańczowa, Mieszanki do zup, Suszony
seler i suszona cebula, Mielona cebula, Sól cebulowa, Dodatki do dań, Mieszanki do przygotowywania zapiekanek,
dressingów i sosów do sałat i sałatek, dipów, sosów, Sproszkowane mieszanki do przygotowywania sosów, Sproszkowane mieszanki do przygotowywania dipów, Sproszkowane
mieszanki do przygotowywania zalew, Galaretki, Bita śmietana, Daktyle, Orzechy, Przetworzone nasiona i ziarna, Owoce
kandyzowane, Bakalie, Pestki, Nasiona i ziarna, Nasiona słonecznika, Nasiona dyni, Nasiona sezamu, Nasiona amarantusa, Siemię lniane, Rodzynki, Mieszanki bakaliowe, Orzechy
i migdały spreparowane, Orzechy łuskane, Orzechy jadalne,
Orzeszki arachidowe preparowane, Orzeszki arachidowe
przetworzone, Nasiona słonecznika przetworzone, Pestki
dyni, Nasiona przetworzone, Żelatyna, 30 Kawa, Herbata,
Kakao, Nienaturalna kawa, Ryż, Tapioka, Sago, Mąka i produkty zbożowe, Chleb, Wyroby cukiernicze i słodycze, Lody,
Cukier, Miód, Melasa (syropy), Drożdże, Proszek do pieczenia,
Sól, Przyprawy, Substytuty kawy, Rozdrobnione przyprawy,
Mieszanki przypraw, Rozdrobnione zioła, Mieszanki ziół, Sól
z przyprawami, Substytuty soli, Chrzan, Pieprz, Pieprz mielony, Ziarna pieprzu, Papryka, Musztarda, Gorczyca, Kminek
rzymski, Ziele angielskie, Bazylia, Sól selerowa, Suszony seler,
Kminek, Kminek mielony, Nasiona kminku, Kozieradka, Kozieradka mielona, Mieszanka garam masala, Cynamon, Cynamon mielony, Laski cynamonu, Nasiona cynamonu, Anyżek,
Goździki, Goździki mielone, Imbir, Kwas winowy, Nasiona
kminku rzymskiego, Chili w proszku, Gałka muszkatołowa,
Majeranek, Mięta, Oregano, Zielona pietruszka, Liście laurowe, Kardamon, Pączki drzewa cynamonowego, Ziarna selera,
Kolendra, Mielona kolendra, Liście kolendry, Nasiona kolendry, Ziarno kminu, Koper, Ziarno kopru, Fenkuł, Nasiona fenkułu, Siekana lub mielona cebula, Cebula suszona, Sól cebulowa, Rozdrobnione chili, Szczypiorek, Cukier cynamonowy,
Curry, Grzyby w proszku i curry w proszku, Mieszanki curry,
Mieszanki czosnku, Chleb czosnkowy, Płatki czosnkowe, Czosnek mielony, Pieprz czosnkowy, Sól czosnkowa, Jałowiec
(do żywności), Mielona gałka muszkatołowa, Rozmaryn, Szafran, Szałwia, Ziarno sezamowe, Estragon, Tymianek, Szafran
indyjski, Laski wanilii, Jadalne dekoracje tortów, Ciast i ciasteczek, Ekstrakty (inne niż olejki esencjalne) do stosowania jako
przyprawy do żywności, Olejki do aromatyzowania żywności (nie będące olejkami esencjalnymi), Soda do pieczenia,
Ziarno wanilii, Sproszkowana wanilia, Marynaty i mieszanki
marynat, Przyprawione polewy do mięsa, ryb, drobiu, dziczyzny i warzyw, Sosy i mieszanki sosów, Majonez, Majonez
aromatyzowany, Dressingi do sałat i mieszanki dressingów
do sałat, Mieszanki do deserów, Słodycze, Mieszanki do nadziewania, Wzmacniacze aromatu do żywności, Przybrania
do sałatek: mianowicie mieszanki ziaren jadalnych, czosnku, chili, pomidorów, sera, pietruszki, szalotki, szczypiorku,
soli, przypraw z owoców cytrusowych, Preparaty do skruszania i zmiękczania mięsa, Sproszkowane sosy, Sosy, Dipy,
Sproszkowane dipy, Esencje do żywności, Potrawy z ryżu,
Mąka ziemniaczana, Produkty z ziemniaków, Mieszanki
do przygotowywania zapiekanek, Sproszkowane mieszanki do ziemniaków, Sosy owocowe, Zioła do przyprawiania,
Suszone zioła i zioła do zastosowań kulinarnych, Mieszanki
ziół i przypraw, Natka pietruszki, Zioła przetworzone, Przyprawy korzenne, Mieszanki przypraw korzennych, Mieszanki
przypraw i przyprawy w proszku, Sól smakowa, Marynaty
w proszku, Przyprawione posypki do żywności, Mieszanki
do smażenia, Posypki, Panierki i mieszanki do panierowania,
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Sosy pieczeniowe w proszku, 31 Ziarna zbóż, Nasiona jadalne, Orzechy, Mak, Mieszanki owocowe, Migdały, Orzechy
w łupinach, Orzeszki arachidowe, Orzechy laskowe, Orzechy
łuskane, Otręby zbożowe, Pestki, Kukurydza.
530545
(220) 2021 06 21
PELCZAR-WIECZOREK MAGDALENA LOOK LIKE ART,
Krosno
(540) (znak słowny)
(540) HOTIDEA
(510), (511) 20 Dekoracje wiszące [ozdoby], Domki dla ptaków, Dzieła sztuki z drewna, wosku, gipsu lub tworzyw
sztucznych, Haczyki na ubrania, niemetalowe, Krucyfiksy
z drewna, wosku, gipsu lub tworzyw sztucznych, inne niż
biżuteria, Lustra [srebrzone szkło], Meble, Numery domów
nieświecące, niemetalowe, Ramy do obrazów, Ozdoby
z tworzyw sztucznych do artykułów spożywczych, Płytki
lustrzane, Podpórki pod książki, Podpórki, niemetalowe,
do roślin lub drzew, Popiersia z drewna, wosku, gipsu lub
tworzyw sztucznych, Posążki z drewna, wosku, gipsu lub
tworzyw sztucznych, Półka na talerze, Stoły, Szkło srebrzone
[lustra], Szyldy z drewna lub tworzyw sztucznych, Tablice
do zawieszania kluczy, Tace niemetalowe, Tablice ogłoszeniowe, Urny pogrzebowe, Wieszaki i haczyki na ubrania,
Wieszaki na torby, niemetalowe, Wywieszki [tabliczki ogłoszeniowe] z drewna lub tworzyw sztucznych, 21 Balie, Balony szklane [pojemniki], Brytfanny, Buteleczki, Butelki, Chochle do podawania, Cukiernice, Czajniczki do herbaty, Czajniki nieelektryczne, Deski do krojenia chleba, Deski do krojenia do kuchni, Doniczki na kwiaty, Doniczki okienne, Dozowniki do ręczników papierowych, Dozowniki mydła, Dozowniki papieru toaletowego, Dyfuzory do olejków zapachowych, inne niż dyfuzory z patyczkami zapachowymi,
Dzbanki, Dzbanki do kawy, nieelektryczne, Dzbanki do parzenia kawy nieelektryczne, Dzieła sztuki z porcelany, ceramiki, gliny, terakoty i szkła, Dziobki do nalewania, Etui
na grzebienie, Figurki z porcelany, ceramiki, gliny, terakoty
lub szkła, Filiżanki, Fiolki szklane [pojemniki], Formy do ciast
i ciastek, Formy i foremki [przybory kuchenne], Formy, foremki [przybory kuchenne], Gasidła do świec, Gąsiory, Gąsiory szklane, Karafki [na alkohol], Kieliszki do jajek, Klosze
do przykrywania masła, Klosze do przykrywania sera, Komplety do likierów, Konewki, Kosmetyczki z przyborami toaletowymi, Kosze do użytku domowego, Kosze na chleb
do użytku domowego, Koziołki pod noże na stół, Kryształ
[wyroby szklane], Kubki, Kufle, Kufle na piwo, Kuwety dla
zwierząt domowych, Lejki, Łopatki do ciast, Łopatki do użytku domowego, Łopatki do użytku kuchennego, Łyżki do butów, Łyżki do lodów, Łyżki do mieszania [przybory kuchenne], Łyżki do polewania pieczeni [utensylia kuchenne], Majolika, Maselniczki, Miseczki, Miski na owoce, Młynki do pieprzu, ręczne, Młynki do użytku domowego, ręczne, Mozaiki
ze szkła nie do celów budowlanych, Moździerze do użytku
kuchennego, Mydelniczki, Naczynia ceramiczne, Osłony
na doniczki nie z papieru, Ozdobne kule szklane, Ozdoby
z porcelany, Patery, Pieprzniczki, Podgrzewacze świeczkowe, elektryczne i nieelektryczne, Podkładki na stół, nie z papieru ani materiałów tekstylnych, Podkładki pod garnki,
Podkładki pod szklanki, nie z papieru i nie z materiałów tekstylnych, Podpórki, uchwyty do kwiatów i roślin [układanie
kwiatów], Podstawki na torebki herbaty, Podstawki pod żelazka do prasowania, Pojemniki do użytku domowego lub
kuchennego, Pojemniki kuchenne, Pojemniki na chleb, Pojemniki na olej, ocet, sól i pieprz, Pojemniki na wykałaczki,
Pojemniki na żywność dla zwierząt domowych, Pokrywki
do garnków, Popiersia z porcelany, ceramiki, gliny, terakoty
(210)
(731)
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lub szkła, Porcelana, Półmiski [tace], Półmiski do jarzyn, Przybory do użytku w gospodarstwie domowym, Przybory kosmetyczne, Przybory kuchenne, Przybory kuchenne nieelektryczne, Przybory toaletowe, Przykrycia na czajniczek,
Przykrywki do dań, Pudełka na herbatę, Pudełka na słodycze, Rogi do picia, Rondle ceramiczne, Salaterki, Serwetniki,
Serwisy [zastawy stołowe], Serwisy do herbaty, Serwisy
do kawy [zastawa stołowa], Skarbonki, Skarbonki-świnki,
Solniczki, Spodeczki, Statuetki z porcelany, ceramiki, gliny,
terakoty lub szkła, Stojaki na pędzle do golenia, Stroiki
na świece, Sztuczne jajka podkładowe, Szyldy z porcelany
lub ze szkła, Świeczniki, Tace do użytku domowego, Tace
obrotowe, Talerze, Talerze do dyfuzji olejków zapachowych,
Wazony, Wazy do zup, Wyroby ceramiczne dla gospodarstwa domowego, Wyroby garncarskie, Wyroby szklane malowane, Zamknięcia pokrywek do garnków, Zastawa stołowa, Zastawa stołowa, inna niż noże, widelce i łyżki, Zestawy
do przypraw, 35 Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej
w zakresie następujących towarów: Akcesoria do wyrobu
biżuterii, Amulety [biżuteria], Biżuteria do kapeluszy, Biżuteria do obuwia, Biżuteria i wyroby jubilerskie, Biżuteria z kości
słoniowej, Biżuteria ze szkła sztrasowego, Bransoletki [biżuteria], Bransoletki z tkaniny haftowanej [biżuteria], Breloczki
do kluczy [kółka do kluczy z ozdobami lub dekoracyjnymi
zawieszkami], Broszki [biżuteria], Czasomierze [zegarki],
Dzieła sztuki z metali szlachetnych, Kaboszony, Kamienie jubilerskie, Kamienie półszlachetne, Kasetki na biżuterię [szkatułki], Kasety do prezentacji wyrobów jubilerskich, Kolczyki,
Koperty do zegarków, Koraliki do wyrobu biżuterii, Kółka
na klucze z metali szlachetnych, Krucyfiksy jako biżuteria,
Krucyfiksy z metali szlachetnych, inne niż biżuteria, Łańcuszki [biżuteria], Łańcuszki do zegarków, Mechanizmy do zegarów i zegarków, Medale, Medaliony [biżuteria], Metale szlachetne, nieprzetworzone lub półprzetworzone, Misbaha
[sznury modlitewne], Monety, Naszyjniki [biżuteria], Nici
z metali szlachetnych [biżuteria], Nici ze srebra [biżuteria],
Obudowy zegarów, Odznaki z metali szlachetnych, Ozdoby
z żółtego bursztynu, Pallad, Paski do zegarków, Perły [biżuteria], Perły z ambroidu [prasowana żywica], Pierścionki [biżuteria], Popiersia z metali szlachetnych, Posążki z metali szlachetnych, Przyrządy do mierzenia czasu, Pudełka do eksponowania zegarków, Pudełka z metali szlachetnych, Różańce,
Spinel [kamienie szlachetne], Spinki do mankietów, Srebrne
nici [biżuteria], Srebro, nieprzetworzone lub kute, Stopery,
Stopy metali szlachetnych, Szkiełka do zegarków, Szpilki [biżuteria], Szpilki biżuteryjne do kapeluszy, Szpilki do krawatów, Szpilki ozdobne, Sztabki metali szlachetnych, Tarcze
[zegarmistrzostwo], Wahadła [wytwarzanie zegarów i zegarków], Wskazówki do zegarów, Wskazówki zegarowe, Zapięcia do biżuterii, Zawieszki [biżuteria], Zawieszki do kółek
na klucze, Zegarki, Zegary i zegarki elektryczne, Zegary słoneczne, Zegary sterujące [zegary wzorcowe], Złote nici [biżuteria], Zwijane etui na biżuterię, Żetony miedziane, Beton,
Dzieła sztuki wykonane z kamienia, betonu lub marmuru,
Popiersia z kamienia, betonu lub marmuru, Posążki z kamienia, betonu lub marmuru, Dekoracje wiszące [ozdoby],
Domki dla ptaków, Dzieła sztuki z drewna, wosku, gipsu lub
tworzyw sztucznych, Haczyki na ubrania, niemetalowe, Krucyfiksy z drewna, wosku, gipsu lub tworzyw sztucznych,
inne niż biżuteria, Lustra [srebrzone szkło], Meble, Numery
domów nieświecące, niemetalowe, Ramy do obrazów,
Ozdoby z tworzyw sztucznych do artykułów spożywczych,
Płytki lustrzane, Podpórki pod książki, Podpórki, niemetalowe, do roślin lub drzew, Popiersia z drewna, wosku, gipsu lub
tworzyw sztucznych, Posążki z drewna, wosku, gipsu lub
tworzyw sztucznych, Półka na talerze, Stoły, Szkło srebrzone
[lustra], Szyldy z drewna lub tworzyw sztucznych, Tablice
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do zawieszania kluczy, Tace niemetalowe, Tablice ogłoszeniowe, Urny pogrzebowe, Wieszaki i haczyki na ubrania,
Wieszaki na torby, niemetalowe, Wywieszki [tabliczki ogłoszeniowe] z drewna lub tworzyw sztucznych, Balie, Balony
szklane [pojemniki], Brytfanny, Buteleczki, Butelki, Chochle
do podawania, Cukiernice, Czajniczki do herbaty, Czajniki
nieelektryczne, Deski do krojenia chleba, Deski do krojenia
do kuchni, Doniczki na kwiaty, Doniczki okienne, Dozowniki
do ręczników papierowych, Dozowniki mydła, Dozowniki
papieru toaletowego, Dyfuzory do olejków zapachowych,
inne niż dyfuzory z patyczkami zapachowymi, Dzbanki,
Dzbanki do kawy, nieelektryczne, Dzbanki do parzenia kawy
nieelektryczne, Dzieła sztuki z porcelany, ceramiki, gliny, terakoty i szkła, Dziobki do nalewania, Etui na grzebienie, Figurki
z porcelany, ceramiki, gliny, terakoty lub szkła, Filiżanki, Fiolki
szklane [pojemniki], Formy do ciast i ciastek, Formy i foremki
[przybory kuchenne], Formy, foremki [przybory kuchenne],
Gasidła do świec, Gąsiory, Gąsiory szklane, Karafki [na alkohol], Kieliszki do jajek, Klosze do przykrywania masła, Klosze
do przykrywania sera, Komplety do likierów, Konewki, Kosmetyczki z przyborami toaletowymi, Kosze do użytku domowego, Kosze na chleb do użytku domowego, Koziołki
pod noże na stół, Kryształ [wyroby szklane], Kubki, Kufle, Kufle na piwo, Kuwety dla zwierząt domowych, Lejki, Łopatki
do ciast, Łopatki do użytku domowego, Łopatki do użytku
kuchennego, Łyżki do butów, Łyżki do lodów, Łyżki do mieszania [przybory kuchenne], Łyżki do polewania pieczeni
[utensylia kuchenne], Majolika, Maselniczki, Miseczki, Miski
na owoce, Młynki do pieprzu, ręczne, Młynki do użytku domowego, ręczne, Mozaiki ze szkła nie do celów budowlanych, Moździerze do użytku kuchennego, Mydelniczki, Naczynia ceramiczne, Osłony na doniczki nie z papieru, Ozdobne kule szklane, Ozdoby z porcelany, Patery, Pieprzniczki,
Podgrzewacze świeczkowe, elektryczne i nieelektryczne,
Podkładki na stół, nie z papieru ani materiałów tekstylnych,
Podkładki pod garnki, Podkładki pod szklanki, nie z papieru
i nie z materiałów tekstylnych, Podpórki, uchwyty do kwiatów i roślin [układanie kwiatów], Podstawki na torebki herbaty, Podstawki pod żelazka do prasowania, Pojemniki do użytku domowego lub kuchennego, Pojemniki kuchenne, Pojemniki na chleb, Pojemniki na olej, ocet, sól i pieprz, Pojemniki na wykałaczki, Pojemniki na żywność dla zwierząt domowych, Pokrywki do garnków, Popiersia z porcelany, ceramiki,
gliny, terakoty lub szkła, Porcelana, Półmiski [tace], Półmiski
do jarzyn, Przybory do użytku w gospodarstwie domowym,
Przybory kosmetyczne, Przybory kuchenne, Przybory kuchenne nieelektryczne, Przybory toaletowe, Przykrycia
na czajniczek, Przykrywki do dań, Pudełka na herbatę, Pudełka na słodycze, Rogi do picia, Rondle ceramiczne, Salaterki,
Serwetniki, Serwisy [zastawy stołowe], Serwisy do herbaty,
Serwisy do kawy [zastawa stołowa], Skarbonki, Skarbonki-świnki, Solniczki, Spodeczki, Statuetki z porcelany, ceramiki,
gliny, terakoty lub szkła, Stojaki na pędzle do golenia, Stroiki
na świece, Sztuczne jajka podkładowe, Szyldy z porcelany
lub ze szkła, Świeczniki, Tace do użytku domowego, Tace obrotowe, Talerze, Talerze do dyfuzji olejków zapachowych,
Wazony, Wazy do zup, Wyroby ceramiczne dla gospodarstwa domowego, Wyroby garncarskie, Wyroby szklane malowane, Zamknięcia pokrywek do garnków, Zastawa stołowa,
Zastawa stołowa, inna niż noże, widelce i łyżki, Zestawy
do przypraw, 42 Projektowanie dekoracji wnętrz, Projektowanie graficzne materiałów promocyjnych, Projektowanie
wizytówek, Usługi graficzne, Wzornictwo przemysłowe, Stylizacja [wzornictwo przemysłowe], Tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, Doradztwo w zakresie projektowania stron internetowych.
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531937
(220) 2021 07 23
VOLTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) VOLTA
(510), (511) 9 Akumulatory, amperomierze, baterie, sygnalizatory akustyczne, świetlne, syreny, alarmy elektryczne,
urządzenia alarmowe antywłamaniowe, pożarowe, anteny,
audiowizualne urządzenia do nauki, bezpieczniki, bramki parkingowe, cewki elektryczne, procesory, czasomierze,
czytniki elektryczne, elektroniczne, magnetyczne, optyczne,
magnetyczne i optyczne nośniki danych, dyktafony, wykrywacze dymu, falomierze, fotokopiarki, gaśnice, gazometry,
głośniki, przetwornice elektryczne, przewody elektryczne,
telefoniczne, telegraficzne oraz osprzęt do nich, radary, odbiorniki radiowe, audio-video, urządzenia do wytwarzania,
rejestracji, przekazywania i odtwarzania dźwięku, urządzenia
pomiarowe, kasy rejestrujące, komputery, drukarki, monitory,
skanery, procesory, obwody scalone, peryferyjne urządzenia
komputerowe, programy komputerowe, parkometry, aparaty projekcyjne, przekaźniki, prostowniki, przełączniki, lampy,
magnetofony, megafony, mikrofony, maszty radiotelegraficzne, karty magnetyczne, karty z pamięcią lub mikroprocesorem, maszyny liczące, modemy, myszy, monitory, dyski,
dyskietki, notesy elektroniczne, obiektywy, głośniki, gry telewizyjne, kalkulatory, kamery, kamizelki kuloodporne, kasety
video, płyty kompaktowe, kondensatory, diapozytywy, ekrany projekcyjne, elektryczne urządzenia do otwierania drzwi,
słuchawki, soczewki, sterowniki, stoliki i szafki na głośniki,
urządzenia elektryczne, szkła optyczne, szyldy świecące,
elektroniczne tablice ogłoszeniowe, tablice sygnalizacyjne, sterownicze i rozdzielacze, taśmy wideo, magnetyczne,
do czyszczenia głowic, przyrządy do rozmagnesowywania
taśm, aparaty telefoniczne i osprzęt do nich, maszty do telefonii bezprzewodowej, telegrafy, teleskopy, telewizory, suflery telewizyjne, wskaźniki temperatury, transformatory, tranzystory, tłumacze elektroniczne, wizjofony, włókna optyczne
i światłowodowe, wskaźniki i osprzęt stosowany w elektryczności, wzmacniacze, woltomierze, zamki elektryczne, urządzenia do zdalnego sterowania, sprzęt i oprogramowanie
służące dostępowi do sieci informatycznych w tym oprogramowanie umożliwiające wejście do systemów Internetu i używanie tych systemów, 12 Alarmy antywłamaniowe
do pojazdów, klaksony, pojazdy elektryczne, 35 Usługi agencji handlowej, reklamowej i importowe - eksportowej, badania opinii w zakresie rynku oraz działalności gospodarczej, organizowanie pokazów towarów, rozpowszechnianie próbek
towarów, wypożyczanie maszyn i urządzeń dla biur w tym
materiałów reklamowych, wynajmowanie kopiarek, powielanie dokumentów, doradztwo handlowe, doradztwo w zakresie organizowania i kierowania działalnością gospodarczą
oraz zarządzania kadrami, marketing, organizowanie wystaw
i targów w celach handlowych lub reklamowych, pośrednictwo w zakresie wynajmowania miejsc na umieszczanie ogłoszeń lub reklam dystrybucja materiałów reklamowych, organizowanie kampanii reklamowych korespondencyjnych,
radiowych, telewizyjnych i poprzez internet, zgrupowanie
na rzecz osób trzecich towarów krajowych i importowanych, pozwalające nabywcy wygodnie je oglądać i kupować w sklepie/hurtowni oferującej urządzenia elektryczne,
elektroniczne, optyczne, magnetyczne, informatyczne, alarmowe różnego typu do różnych zastosowań oraz osprzętu
do nich, elektroniczne zawieranie transakcji handlowych,
37 Instalowanie, konserwacja oraz naprawy wyposażenia
biurowego, instalowanie, konserwacja oraz naprawy urządzeń elektrycznych, elektronicznych, optycznych, magnetycznych, informatycznych, alarmowych, klimatyzacyjnych,
(210)
(731)
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instalowanie, konserwacja i naprawy komputerów, telefonów, 38 Usługi z zakresu komunikacji radiowej, telefonicznej,
komputerowego przesyłania danych poprzez sieć telekomunikacyjną, udostępnianie sieci Internet, wypożyczanie
urządzeń do przekazywania informacji w tym urządzeń telekomunikacyjnych, zlecenia przywoławcze, 39 Dystrybucja
i dostarczanie towarów ze szczególnym uwzględnieniem
urządzeń elektrycznych, elektronicznych, optycznych, magnetycznych, informatycznych, alarmowych różnego typu
i do różnych zastosowań oraz osprzętu do nich, dystrybucja
przesyłek, transport i składowanie, usługi kurierskie, taksówkowe, pośrednictwo w frachtowym przewozie towarów, magazynowanie, wynajmowanie magazynów i wypożyczanie
kontenerów magazynowych.
(210)
(731)
(540)
(540)

533932
(220) 2021 09 14
Confirmit AS, Oslo, NO
(znak słowno-graficzny)
Forsta

(531) 26.03.23, 26.11.03, 26.11.06, 27.05.01, 27.05.17, 29.01.12
(510), (511) 9 Webinaria do pobrania, podcasty do pobrania,
nagrania wideo do pobrania, Publikacje elektroniczne
do pobrania, Webinaria do pobrania z zakresu biznesu, nauki
(dyscyplin naukowych), badań rynku, analiz, ankiet, badań
klientów, demografii, opracowywania i rozwoju produktu
i marki, zaangażowania pracowników, zarządzania pracownikami, rozwoju pracowników i relacji pracodawca-pracownik,
Nagrania video związane z biznesem, nauką (dyscyplinami
naukowymi), badaniami rynku, analizami, ankietami, badaniami klientów, demografią, opracowywaniem i rozwojem
produktu i marki, zaangażowaniem pracowników, zarządzaniem pracownikami, rozwojem pracowników i relacji pracodawca-pracownik, Dokumenty i treści do pobrania w postaci
artykułów w formie pisemnej do pobrania na temat biznesu,
nauki (dyscyplin naukowych), badań rynkowych, analiz, ankiet, badań klientów, demografii, zaangażowania pracowników, zarządzania pracownikami, rozwoju pracowników i relacji pracodawca-pracownik, Webinaria i nagrania wideo
do pobrania z zakresu biznesu, nauki (dyscyplin naukowych),
badań rynku, analiz, ankiet, badań klientów, demografii,
opracowywania i rozwoju produktu i marki, zaangażowania
pracowników, zarządzania pracownikami, rozwoju pracowników i relacji pracodawca-pracownik, Aplikacje komputerowe do pobrania, Programy komputerowe [oprogramowanie
do pobrania] do przetwarzania i analizy danych finansowych
i rynkowych, Programy komputerowe [oprogramowanie
do pobrania] do przeprowadzania analizy rynku, badań
klientów i pomiaru wyników rynków finansowych, Oprogramowanie komputerowe do elektronicznego przetwarzania
danych, Aplikacje komputerowe umożliwiające uczestnikom
wzięcie udziału w badaniach multimedialnych lub tekstowych bez połączenia z Internetem, Oprogramowanie komputerowe i oprogramowanie do pobrania do elektronicznego przetwarzania danych (EDP) w zakresie analizy rynku oraz
badań konsumentów i pracowników, Oprogramowanie
komputerowe i oprogramowanie do pobrania do gromadzenia danych i analizy rynku, Analizowanie i kompilacja danych do pomiaru wyników rynków finansowych, Usługi analizy rynku, Analiza danych nieustrukturyzowanych i mediów
społecznościowych, mianowicie analiza danych biznesowych i marketingowych, Kompilacja danych do komputerowych baz danych, Usługi konsultacyjne w zakresie modelo-
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wania biznesowego, mianowicie doradztwo biznesowe, zarządzanie, planowanie i nadzór, Zbieranie i analiza informacji
i danych związanych z zarządzaniem działalnością gospodarczą, Usługi przetwarzania danych, mianowicie usługi elektronicznego przetwarzania danych, 35 Analizy i badania dotyczące działalności gospodarczej, usługi informacyjne w zakresie działalności gospodarczej, Doradztwo i konsultacje
w zakresie projektowania, dostosowywania do potrzeb
klienta i analizy badań testujących koncepcje biznesowe,
ocen pracowników, badań dotyczących zaangażowania i informacji zwrotnych w działalności gospodarczej, badań rynkowych, ankiet badawczych z zakresu działalności gospodarczej, naukowych ankiet badawczych dot. działalności gospodarczej i ankiet wśród klientów, Udostępnianie i tworzenie
analiz biznesowych w celu pomocy w zarządzaniu, śledzeniu
i stosowaniu danych ankietowych, Udostępnianie informacji
online z zakresu danych statystycznych z badań rynku, satysfakcji klienta, zaangażowania pracowników, rozwoju marki,
oceny marki, danych statystycznych dla działalności gospodarczej lub celów handlowych, zbierania danych online
na potrzeby badań i ankiet biznesowych, badań rynku, zarządzania działalnością gospodarczą, analizy danych dotyczących działalności gospodarczej, badań klientów, demografii,
opracowywania i rozwoju marki, zaangażowania pracowników, zarządzania pracownikami, rozwoju pracowników i relacji pracodawca-pracownik, Usługi doradcze i konsultingowe
w zakresie projektowania, dostosowywania do potrzeb
klienta i analizy ankiet dot. badania produktu i testowania
koncepcji, ocen pracowników, badań dot. zaangażowania
i informacji zwrotnych, badań rynkowych, ankiet badawczych z zakresu działalności gospodarczej, ankiet badań naukowych oraz ankiet wśród klientów, Udostępnianie i tworzenie analiz pomagających w zarządzaniu, śledzeniu i stosowaniu danych ankietowych, Udostępnianie informacji online
z zakresu danych statystycznych z badania rynku, danych
statystycznych z badań naukowych, satysfakcji klienta, zaangażowania pracowników oraz opracowywania, rozwoju i testowania produktów i marek, Badanie rynku, Usługi doradztwa w zakresie marketingu biznesowego, Usługi badania
rynku, a mianowicie pobieranie próbek populacji ankietowych do badań rynku, przetwarzanie danych, raportowanie
online wyników ankiet wśród klientów oraz opracowywanie
i rozwój społeczności dostosowanych do wykorzystania
w badaniach rynku, Usługi badania rynku, mianowicie opracowywanie ankiet online, Doradztwo w zakresie badań rynkowych, Badania rynku, a mianowicie zapewnienie grup fokusowych do badań rynku, które są dostępne za pomocą
zdalnego dostępu audio i wideo, Usługi przetwarzania danych, mianowicie usługi elektronicznego przetwarzania danych, 38 Elektroniczna transmisja danych i obrazów poprzez
transmisję wideo wywiadów dotyczących badania rynku,
Transmisja strumieniowa materiałów audio, wizualnych i audiowizualnych za pośrednictwem światowej sieci komputerowej i transmisji bezprzewodowej dot. badań rynkowych,
Transmisja wideo wywiadów dot. badań rynkowych przez
Internet przy użyciu technologii konferencji internetowych
i strumieniowej transmisji wideo, Świadczenie usług zarządzania treścią wideo do badań grup fokusowych, a mianowicie, usługi w zakresie wideotelekonferencji i transmisji strumieniowej wideo, 41 Udostępnianie publikacji elektronicznych online nie do pobrania, Udostępnianie filmów online
nie do pobrania, Organizacja tutoriali, warsztatów (szkoleń)
i seminariów, Dostarczanie informacji dotyczących edukacji,
Udostępnianie artykułów online nie do pobrania i webinariów edukacyjnych nie do pobrania z zakresu statystyki, kultury popularnej, bieżących wydarzeń, wydarzeń historycznych, gromadzenia danych online, biznesu, nauki, badań
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rynku, analiz, ankiet, badań klientów, demografii, opracowywania i rozwoju produktów i marek, zaangażowania pracowników, zarządzania pracownikami, rozwoju pracowników
i relacji pracownik-pracodawca, Informacje online z zakresu
kultury popularnej, bieżących wydarzeń, wydarzeń historycznych, badań naukowych, danych statystycznych z badań naukowych, Prowadzenie seminariów, wydarzeń o charakterze szkoleń (warsztatów) i zajęć o tematyce biznesowej,
naukowej, badań rynkowych, analiz, ankiet, badań klientów,
demografii, opracowywania i rozwoju produktów i marek,
zaangażowania pracowników, zarządzania pracownikami,
rozwoju pracowników i relacji pracodawca-pracownik, Przyznawanie wyróżnień poprzez organizowanie i przeprowadzanie ceremonii wręczania nagród w celu promowania doskonałej jakości w dziedzinie biznesu, nauki, badań rynku,
analiz, ankiet, badań klientów, demografii, opracowywania
i rozwoju produktów i marki, zaangażowania pracowników,
zarządzania pracownikami, rozwoju pracowników i relacji
pracodawca-pracownik, Usługi edukacyjne i rozrywkowe
w postaci produkcji filmów cyfrowych i kinowych, programów radiowych i telewizyjnych oraz widowisk telewizyjnych, Dostarczanie online informacji edukacyjnych na temat
badań prowadzonych przez instytucje edukacyjne, Udostępnianie artykułów online nie do pobrania i webinariów
edukacyjnych z zakresu statystyki, kultury popularnej, bieżących wydarzeń, wydarzeń historycznych, gromadzenia danych online, biznesu, nauki, badań rynku, analiz, ankiet, badań klientów, demografii, opracowywania i rozwoju produktów i marek, zaangażowania pracowników, zarządzania pracownikami, rozwoju pracowników i relacji pracownik-pracodawca, Informacje online o edukacji i rozrywce dot. statystyki, kultury popularnej, bieżących wydarzeń, wydarzeń historycznych, gromadzenia danych online, biznesu, nauki, badań
rynku, analiz, ankiet, badań klientów, demografii, opracowywania i rozwoju produktów i marek, zaangażowania pracowników, zarządzania pracownikami, rozwoju pracowników
i relacji pracownik-pracodawca, Usługi edukacyjne i rozrywkowe w postaci produkcji filmów cyfrowych i kinowych, radiowych i telewizyjnych programów oraz widowisk, Usługi
zarządzania treścią wideo do badań grup fokusowych, a mianowicie usługi produkcji filmów wideo, 42 Dostarczanie
oprogramowania jako usługi (SAAS) do pomiaru, priorytetyzowania i optymalizacji reakcji klientów, reakcji na produkt,
reakcji pracowników i reakcji na markę oraz do wyświetlania
odpowiednich zbieżności przy użyciu zestawów danych
opartych na statystyce, Oprogramowanie jako usługa (SAAS)
do badań biznesowych, badań naukowych, badań rynku,
rozwoju rynku oraz wzrostu rynku, badań konsumenckich
i badań satysfakcji klientów, badań produktów, badań marek
i badań testujących koncepcje, ocen pracowników i ankiet
informacji zwrotnych, wszystkie do pomiaru, priorytetyzowania i optymalizacji reakcji klientów, reakcji na produkt, reakcji pracowników i reakcji na markę oraz do wyświetlania
odpowiednich zbieżności przy użyciu zestawów danych
opartych na statystyce, Oprogramowanie jako usługa (SAAS)
do projektowania, przeprowadzania i analizy ankiet, danych
ankietowych i opinii konsumentów, Oprogramowanie jako
usługa (SAAS) do dostarczania i tworzenia analiz pomagających w zarządzaniu, śledzeniu i stosowaniu danych ankietowych i kontaktowych, Umożliwianie tymczasowego użytkowania oprogramowania komputerowego nie do pobrania
dostępnego przez Internet z zakresu biznesu, nauki, badań
rynku, analiz, ankiet, badań klientów, demografii, opracowywania i rozwoju produktów i marek, zaangażowania pracowników, zarządzania pracownikami, rozwoju pracowników
i relacji pracodawca-pracownik, wszystko do pomiaru, priorytetyzowania i optymalizacji reakcji klientów, reakcji na pro-
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dukt, reakcji pracowników i reakcji na markę oraz do wyświetlania odpowiednich zbieżności przy użyciu zestawów danych opartych na statystyce, Dostarczanie oprogramowania
jako usługi (SAAS), dostępnego przez Internet i offline z oprogramowaniem, do informacji kontaktowych, informacji
zwrotnych, oceny danych, i ankiet badawczych, gromadzenia danych, integracji danych, zarządzania danymi, analizy
danych, śledzenia odpowiedzi na ankiety oraz generowania
raportów do wykorzystania w konsultacjach w tym zakresie,
Usługi komputerowe, mianowicie hosting i utrzymywanie
strony internetowej online i obiektów internetowych dla
osób trzecich do przeprowadzania ankiet konsumenckich,
badań pracowników i badań biznesowych oraz analizy uzyskanych danych, Udzielanie informacji online na temat opracowywania i rozwoju produktów i testowania produktów,
Projektowanie komputerowych stron internetowych a mianowicie projektowanie blogów edukacyjnych i blogów rozrywkowych, Doradztwo i konsultacje dot. projektowania,
dostosowywania do potrzeb klientów i analizy badań produktu, SAAS dla badań biznesowych, badań naukowych, badań rynku, rozwoju rynku i wzrostu rynku, badań konsumenckich i ankiet satysfakcji klientów, badań produktu, badań marek i badań testujących koncepcje, ocen pracowników i ankiet informacji zwrotnych, SAAS do projektowania,
przeprowadzania i analizowania ankiet, danych ankietowych
i opinii konsumentów, SAAS do dostarczania i tworzenia analiz pomagających w zarządzaniu, śledzeniu i stosowaniu danych ankietowych i kontaktowych, Umożliwianie tymczasowego użytkowania oprogramowania komputerowego
nie do pobrania dostępnego przez Internet z zakresu biznesu, nauki, badań rynku, analiz, ankiet, badań klientów, demografii, opracowywania i rozwoju produktów i marek, zaangażowania pracowników, zarządzania pracownikami, rozwoju
pracowników i relacji pracodawca-pracownik, Informacje
online dot. opracowywania, rozwoju i testowania produktów, Programowanie komputerowe w zakresie oprogramowania do elektronicznego przetwarzania danych, Doradztwo w zakresie projektowania, wyboru, wdrażania i użytkowania sprzętu i oprogramowania komputerowego dla osób
trzecich, Wypożyczanie oprogramowania komputerowego,
Programowanie komputerowe dla osób trzecich, Programowanie komputerowe w zakresie oprogramowania komputerowego do elektronicznego przetwarzania danych, zatrudnienia, relacji pracodawcy i pracownika, zarządzania opiniami klientów i badań rynkowych, Usługi w zakresie technologii informacyjnych a mianowicie programowanie komputerów dla platform oprogramowania komputerowego umożliwiające zarejestrowanym użytkownikom otrzymywanie informacji zwrotnych od pracowników, Usługi doradztwa
komputerowego, a mianowicie projektowanie i wdrażanie
platform oprogramowania umożliwiających zarejestrowanym użytkownikom otrzymywanie informacji zwrotnych
od pracowników, Zapewnianie tymczasowego dostępu
do niepobieralnego oprogramowania online do użytku
w przeprowadzaniu i kompilacji badań rynkowych, Usługi
dostawcy usług aplikacyjnych obejmujące oprogramowanie
do projektowania i opracowywania i rozwoju kampanii marketingowych, przeprowadzania i opracowywania badań rynkowych, organizowania i analizy danych badań rynkowych
z dziedziny badań rynkowych, Usługi oprogramowania jako
usługi [SaaS] obejmujące oprogramowanie do gromadzenia,
przechowywania, organizowania, zarządzania, wyszukiwania, manipulacji i analizy danych z zakresu marketingu, badań
marketingowych, badań jakościowych i ilościowych oraz
grup fokusowych, Usługi oprogramowania jako usługi [SaaS]
obejmujące oprogramowanie do zarządzania projektami
marketingowymi i badaniami rynku, Zapewnianie tymczaso-
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wego dostępu do niepobieralnego oprogramowania online
do elektronicznej transmisji danych i obrazów poprzez transmisję wideo wywiadów z badania rynku, Zapewnianie tymczasowego dostępu do niepobieralnego oprogramowania
online do transmisji strumieniowej materiałów audio, wizualnych i audiowizualnych z zakresu badań rynkowych
za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej i transmisji bezprzewodowej, Platforma jako usługa [PaaS] obejmująca oprogramowanie do elektronicznej transmisji danych
i obrazów poprzez transmisję wideo wywiadów dot. badania rynku, Platforma jako usługa [PaaS] obejmująca oprogramowanie do transmisji strumieniowej materiałów audio,
wizualnych i audiowizualnych z zakresu badań rynkowych
za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej i transmisji bezprzewodowej, Usługi dostawcy usług aplikacyjnych [ASP] obejmujące oprogramowanie do projektowania
ankiet do badań rynkowych, Usługi oprogramowania jako
usługi [SaaS] obejmujące oprogramowanie do zarządzania
projektami marketingowymi i badaniami rynku, w tym
tworzenie i śledzenie budżetów takich projektów oraz zarządzanie dostawcami, Usługi oprogramowania jako usługi
[SaaS] obejmujące oprogramowanie do tworzenia i wdrażania rozwiązań sprawozdawczych online w formie pulpitu
nawigacyjnego do badań rynkowych i zarządzania doświadczeniem klienta.
(210) 535455
(220) 2021 10 20
(731) WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY
(510), (511) 9 Publikacje elektroniczne, Publikacje elektroniczne, do pobrania, Oprogramowanie edukacyjne, Edukacyjne aplikacje mobilne, Środki edukacyjne do pobrania,
Edukacyjne materiały na zajęcia, do pobrania, Oprogramowanie komputerowe, Aplikacje do pobrania, Elektroniczne
bazy danych, Karty kodowane, Zapisane pliki danych, Platformy oprogramowania komputerowego, Systemy przetwarzania danych, Sprzęt do przetwarzania danych, Sprzęt komputerowy, Symulatory medyczne [pomoce dydaktyczne],
Oprogramowanie komputerowe związane z dziedziną medyczną, Oprogramowanie rzeczywistości wirtualnej do edukacji medycznej, Urządzenia i przyrządy naukowe, Urządzenia i przyrządy badawcze, Przybory do przeprowadzania
sekcji do celów naukowych lub badawczych, Laboratoryjne
analizatory badawcze do pomiaru, testowania i analizy krwi
i innych płynów ustrojowych, Elektroniczne nośniki danych,
Magnetyczne nośniki programów, Optyczne nośniki danych,
Okulary optyczne, Etui na okulary, Etui na smartfony, Etui
do tabletów, 16 Publikacje drukowane, Publikacje edukacyjne, Publikacje promocyjne, Publikacje periodyczne drukowane, Periodyki, Podręczniki edukacyjne, Drukowane materiały
edukacyjne, Materiały piśmienne i wyposażenie edukacyjne,
Prospekty, Drukowane ulotki informacyjne, Broszury, Medyczne czasopisma fachowe, Książki edukacyjne, Podręczniki pomocnicze do nauki, Torby papierowe do użytku przy
sterylizacji narzędzi medycznych, Nalepki, naklejki [materiały
piśmienne], Karty indeksowe, Karty rejestracyjne, Karty informacyjne, Materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem
aparatów), Fotografie, Afisze, plakaty z papieru lub kartonu,
Albumy upamiętniające wydarzenia, Indeksy dokumentów,
Stojaki na dokumenty, Okładki, obwoluty [artykuły papiernicze], Reprodukcje graficzne, Dyplomy drukowane, Chorągiewki papierowe, Proporczyki z papieru, 35 Usługi reklamowe i promocyjne, Reklama promocyjna projektów badawczych, Publikowanie materiałów reklamowych, Rozpowszechnianie materiałów reklamowych, Przygotowywanie
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wystaw w celach biznesowych, Zarządzanie szpitalami, Rozwój systemów zarządzania szpitalami, Usługi w zakresie rozliczeń medycznych świadczone na rzecz szpitali, Usługi administracyjne w zakresie kierowania na konsultacje do szpitala,
Tworzenie komputerowych baz danych, Skomputeryzowane
zarządzanie bazami danych, Organizowanie sprzedaży w trybie aukcji i przetargów publicznych, Usługi doradcze dotyczące zarządzania działalnością gospodarczą w sektorze publicznym, Analizy i raporty statystyczne, Przetwarzanie danych, Zarządzanie administracyjne klinikami medycznymi,
Fakturowanie w zakresie usług medycznych, Skomputeryzowane zarządzanie dokumentacją i aktami medycznymi,
Kompilacja danych statystycznych dotyczących badań medycznych, Prowadzenie osobistych rejestrów i akt historii
medycznej, Usługi administracyjne w zakresie kierowania
pacjentów na konsultacje, Księgowość i rachunkowość, Poszukiwania w zakresie patronatu, Administrowanie programami wymiany kulturalnej i edukacyjnej, Kompilacja danych
statystycznych do zastosowania w badaniach naukowych,
36 Zbiórki funduszy i sponsorowanie finansowe, Organizowanie finansowania wydatków medycznych, Usługi zarządzania finansowego dotyczące instytucji medycznych, Organizowanie akcji zbierania funduszy w celu wspomagania
badań i procedur medycznych na rzecz osób będących
w potrzebie, Oferowanie dotacji na projekty uświadamiające
w dziedzinie ochrony środowiska i zdrowia, Zapewnianie finansowania dla kształtujących się firm i firm rozpoczynających działalność, 41 Medyczne usługi edukacyjne, Usługi biblioteczne świadczone za pośrednictwem komputerowej
bazy danych, Udzielanie informacji edukacyjnych online
z komputerowej bazy danych lub za pośrednictwem Internetu, Nauczanie i szkolenia, Usługi szkolnictwa wyższego,
Publikacja materiałów edukacyjnych, Wydawanie publikacji
medycznych, Publikacja prac naukowych, Publikowanie naukowych czasopism informacyjnych, Organizowanie i prowadzanie sympozjów naukowych, Udostępnianie publikacji
elektronicznych on-line (nie do pobrania), Organizowanie
warsztatów, Organizowanie konferencji, Organizowanie wykładów, Organizowanie konkursów, Organizowanie zjazdów
edukacyjnych, Szkolenia edukacyjne, Organizowanie wystaw edukacyjnych, Informacja o edukacji, Usługi biblioteczne, Udostępnianie informacji edukacyjnych w dziedzinie
zdrowia i sprawności fizycznej, Organizowanie seminariów
i kongresów o tematyce medycznej, Rozrywka, Usługi sportowe i kulturalne, Organizacja imprez kulturalnych i artystycznych, Organizowanie zawodów sportowych i imprez
sportowych, Zapewnianie imprez rekreacyjnych, 42 Dostarczanie informacji i wyników badań naukowych z bazy danych dostępnej online z możliwością wyszukiwania, Usługi
badawczo-rozwojowe, Usługi badawczo-rozwojowe w dziedzinie przeciwciał, Usługi badawczo-rozwojowe w dziedzinie immunologii, Usługi badawczo-rozwojowe w dziedzinie
bakteriologii, Usługi badawczo-rozwojowe w dziedzinie cytologii, Usługi badawczo-rozwojowe w dziedzinie immunohistologii, Usługi badawczo-rozwojowe związane ze szczepionkami, Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie farmaceutycznej i biotechnologicznej, Badania i analizy naukowe,
Usługi świadczone przez laboratoria naukowe, Badania naukowe do celów medycznych, Badania naukowe z zakresu
biologii, Usługi w zakresie projektowania naukowego, Projektowanie naukowe i technologiczne, Badania naukowe do celów medycznych w zakresie chorób nowotworowych, Badania naukowe w dziedzinie medycyny społecznej, Projektowanie i opracowywanie technologii medycznej, Analiza tkanek ludzkich do badań medycznych, Badania biologiczne,
badania kliniczne i badania medyczne, Udostępnianie informacji naukowych w dziedzinie zaburzeń medycznych
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i ich leczenia, Udzielanie informacji na temat badań medycznych i naukowych w dziedzinie farmaceutyków i badań klinicznych, Laboratoria medyczne, Analizy biologiczne, Analiza biochemiczna, Badania naukowe w zakresie genetyki i inżynierii genetycznej, Opracowywanie metod pomiarowych
i testujących, Przygotowywanie próbek biologicznych do testów i analiz w laboratoriach badawczych, Usługi w zakresie
badań i testów w dziedzinie bakteriologii i wirusologii, Badania biotechnologiczne, Usługi w zakresie badań biomedycznych, Badania w dziedzinie terapii genowej, Usługi doradcze
związane z badaniami w zakresie terapii genowej, Tworzenie
programów komputerowych, Udostępnianie informacji naukowych, Udostępnianie informacji w zakresie technologii
naukowej,
Udostępnianie
online
oprogramowania
nie do pobrania, Doradztwo naukowe, Doradztwo w zakresie farmakologii, Doradztwo w zakresie biochemii, Doradztwo w zakresie bakteriologii, Doradztwo w zakresie biologii,
Doradztwo w dziedzinie badań farmaceutycznych, Doradztwo związane z testami laboratoryjnymi, Doradztwo w zakresie badań naukowych, Doradztwo w zakresie badań bakteriologicznych, Doradztwo związane z badaniami i rozwojem w dziedzinie lecznictwa, 44 Poradnictwo medyczne,
Pomoc medyczna, Ambulatoryjna opieka medyczna, Udzielanie informacji medycznej, Prowadzenie placówek medycznych, Usługi obrazowania medycznego, Przeprowadzanie
badań medycznych, Usługi doradztwa dietetycznego [medyczne], Opieka medyczna i zdrowotna, Usługi udostępniania placówek medycznych, Zdalne monitorowanie danych
medycznych do diagnozowania medycznego i leczenia, Pomoc medyczna w nagłych wypadkach, Usługi medyczne
w zakresie pielęgniarstwa, Porady medyczne dla osób niepełnosprawnych, Doradztwo medyczne w zakresie ciąży,
Doradztwo medyczne w zakresie geriatrii, Doradztwo medyczne w zakresie dermatologii, Poradnictwo medyczne
związane ze stresem, Usługi doradcze dotyczące problemów medycznych, Usługi w zakresie analiz medycznych,
Przygotowywanie raportów dotyczących kwestii medycznych, Badania genetyczne do celów medycznych, Badanie
leków w celach medycznych, Badania rentgenowskie w celach medycznych, Usługi ultrasonograficzne dla celów medycznych, Usługi medyczne, mianowicie zapłodnienie in vitro, Doradztwo w zakresie pomocy medycznej świadczone
przez lekarzy i wykwalifikowany personel medyczny, Usługi
diagnostyki medycznej [testy i analizy], Usługi doradcze
w zakresie przyrządów medycznych, Udostępnianie raportów dotyczących badań medycznych osób, Usługi w zakresie wyszukiwania informacji medycznych, Usługi doradcze
związane z usługami medycznymi, Usługi w zakresie przygotowywania raportów medycznych, Usługi charytatywne,
mianowicie świadczenie usług medycznych, Przeprowadzanie testów psychologicznych do celów medycznych, Przeprowadzanie testów psychometrycznych do celów medycznych, Przygotowywanie profilów psychologicznych do celów medycznych, Usługi klinik medycznych i opieki zdrowotnej, Doradztwo medyczne w zakresie redukcji masy ciała,
Usługi medyczne w zakresie leczenia przewlekłego bólu,
Obrazowanie optyczne do użytku w diagnostyce medycznej, Badania DNA do celów medycznych [badania przesiewowe], Analiza surowicy ludzkiej do celów leczenia medycznego, Analiza tkanek ludzkich do celów leczenia medycznego, Usługi doradcze i informacyjne dotyczące produktów
medycznych, Wypożyczanie sprzętu medycznego i służącego ochronie zdrowia, Wynajem łóżek specjalnie skonstruowanych do leczenia medycznego, Badanie leków, alkoholu
i DNA do celów medycznych, Usługi w zakresie badań medycznych, mianowicie ocena sprawności fizycznej, Usługi
badań medycznych związane z diagnozowaniem i lecze-
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niem chorób, Usługi opieki dziennej w klinikach medycznych
nad chorymi dziećmi, Usługi medyczne związane z usuwaniem, leczeniem i przetwarzaniem szpiku kostnego, Usługi
medyczne związane z usuwaniem, leczeniem i przetwarzaniem komórek macierzystych, Usługi medyczne związane
z usuwaniem, leczeniem i przetwarzaniem komórek ludzkich, Usługi medyczne związane z usuwaniem, leczeniem
i przetwarzaniem krwi pępowinowej, Usługi medyczne
związane z usuwaniem, leczeniem i przetwarzaniem krwi
ludzkiej, Porady i doradztwo w zakresie stylu życia do celów
medycznych, Przeprowadzanie badań na sen do celów diagnostyki lub leczenia medycznego, Usługi analiz medycznych związane z diagnozowaniem i prognozowaniem dotyczącym nowotworów, Usługi medyczne w zakresie badań
przesiewowych związanych z chorobami układu sercowo-naczyniowego, Usługi oceny medycznej świadczone dla
pacjentów rehabilitowanych w celu prowadzenia leczenia
i oceny jego efektywności, Doradztwo medyczne w zakresie
wybierania odpowiednich wózków inwalidzkich, krzeseł toaletowych, podnośników dla osób niepełnosprawnych, balkoników do chodzenia i łóżek, Opieka pielęgniarska, Psychoterapia, Udostępnianie informacji na temat karmienia piersią,
Krwiodawstwo, Banki krwi, 45 Licencjonowanie technologii,
Licencjonowanie patentów, Licencjonowanie własności intelektualnej, Licencjonowanie praw autorskich [usługi prawne],
Licencjonowanie baz danych [usługi prawne], Licencjonowanie w zakresie badań i rozwoju [usługi prawne].
(210) 538697
(220) 2022 01 14
(731) Amazon Technologies, Inc., Seatle, Washington, US
(540) (znak słowny)
(540) AMAZON AWARE
(510), (511) 3 Kosmetyki nielecznicze i preparaty toaletowe,
Olejki perfumeryjne i eteryczne, Uniwersalne środki czyszczące, Mydła do rąk, mydła w kostce, mydła do naczyń, detergenty do prania, Środki do czyszczenia powierzchni, chusteczki pielęgnacyjne dla niemowląt, płyny do mycia ciała,
balsamy do ciała, pasty do zębów, płyny do płukania jamy
ustnej, nielecznicze dezodoranty, preparaty do golenia, mianowicie: kremy do golenia, balsamy po goleniu, waciki
do celów kosmetycznych, chusteczki do twarzy, Kremy
do twarzy i skóry, Balsamy pielęgnacyjne, środki nawilżające
do skóry, Preparaty kosmetyczne do pielęgnacji skóry, Serum
pielęgnacyjne, Środki nawilżające przeciwdziałające starzeniu się skóry i środki pielęgnacyjne przeciwdziałające starzeniu się skóry w formie kosmetyków, Nielecznicze preparaty
do ochrony przeciwsłonecznej, Preparaty do ochrony przeciwsłonecznej, Kosmetyki, mianowicie mleczka kosmetyczne, żele i pudry do twarzy, ciała i rąk, Kosmetyki, mianowicie:
preparaty do pielęgnacji urody, Kosmetyki, mianowicie produkty do pielęgnacji urody, Nielecznicze balsamy w formie
kosmetyków do włosów, skóry i ust, Preparaty kosmetyczne
do włosów i skóry głowy, Maski do włosów, Kremy do włosów, Żele do włosów, Toniki do włosów, Szampony, Lakiery
do włosów, Żele, spreje, pianki i balsamy do stylizacji i pielęgnacji włosów, Suche szampony, Nielecznicze uniwersalne
środki oczyszczające do kąpieli i włosów, Nielecznicze środki
do włosów, mianowicie: szampony, odżywki do włosów,
pianki do włosów, kremy do modelowania włosów w formie
produktów utrwalających do włosów, żeli do włosów i sprejów do włosów, Róże kosmetyczne, Kompaktowe kosmetyki
do makijażu, Kosmetyki do makijażu twarzy, ust i policzków,
Puder do twarzy, Pomadki do ust, błyszczyki do ust, nielecznicze balsamy do ust, Kredki do ust, Cienie do powiek, Kredki
do oczu, Tusze do rzęs, Środki do makijażu oczu, Eyelinery,
Kremy pod oczy, Żele pod oczy, Błyszczyki do powiek w for-
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mie kosmetyków, Żelowe maseczki pod oczy, Kremy BB, Rozświetlacze, mianowicie produkty kosmetyczne do podkreślania obszarów skóry, Preparaty koloryzujące do brwi, Kosmetyki do brwi, Ołówki do brwi, Podkłady do twarzy, Podkłady do makijażu, Preparaty do demakijażu, 5 Suplementy
diety i witaminy, Wosk dentystyczny, Środki dezynfekcyjne,
Nielecznicze preparaty sanitarne do higieny osobistej inne
niż środki toaletowe, Preparaty do odświeżania powietrza,
pieluszki dla niemowląt, 11 Lampy, mianowicie: lampy sufitowe, lampy ścienne, lampki do czytania, Lampy do użytku
zewnętrznego, zewnętrzne jednostki i oprawy oświetleniowe zasilane energią słoneczną, Lampy, Latarnie oświetleniowe, Oprawy oświetleniowe, Lampki do książek, 16 Chusteczki do twarzy z papieru, Papier toaletowy, Ręczniki papierowe,
Serwetki papierowe, Serwetki stołowe papierowe, 18 Torebki
i torebki do ręki, torby typu shopper, torby podróżne, torby
na ramię, kopertówki, plecaki, torby sportowe, portfele, portmonetki na monety i kosmetyczki sprzedawane bez zawartości, Bagaże, aktówki, tornistry, torby na książki, etui na dokumenty, sakiewki i torby podręczne, Plecaki, Torby, mianowicie: uniwersalne torby do noszenia, teczki biznesowe typu
aktówka, 20 Meble, Meble biurowe, Meble sypialniane, Meble przystosowane do użytku na zewnątrz, Krzesła, biurka,
kanapy, kanapy ogrodowe, stoły (meble), biblioteczki, szafy
na dokumenty, Szafki, Meble szkolne, Stoły, Ramy do obrazów i dzieł sztuki, Rolety wewnętrzne, Wewnętrzne osłony
okienne, Tablice korkowe, Meble nadmuchiwane, Stojaki
na czasopisma, Lustra, Poduszki, Materace, Regały i ich części
składowe, mianowicie półki i uchwyty sprzedawane jako całość, półki meblowe i regały magazynowe, Stojaki na wino,
21 Przybory oraz pojemniki kuchenne i gospodarstwa domowego, Grzebienie i gąbki, Szczotki, Aplikatory do kosmetyków, Gąbki, Gąbki, trójkątne gąbki toaletowe, okrągłe aplikatory do aplikacji makijażu, puszki do pudrów i myjki do peelingu i mycia ciała, wszystkie do użytku kosmetycznego,
aplikatory kosmetyczne, Szczotki i szczoteczki do włosów,
paznokci i zębów, Pojemniki kosmetyczne do użytku domowego, Wyroby szklane, porcelanowe i ceramiczne nie ujęte
w innych klasach, Gąbki do czyszczenia, Gąbki do makijażu,
Ściereczki do mycia naczyń, 24 Bielizna stołowa i pościelowa,
Bielizna pościelowa i koce, Tekstylne artykuły kąpielowe, Bielizna domowa, Ręczniki, Ręczniki kąpielowe, Ręczniki plażowe, Kapy na łóżka, Narzuty na łóżka, Kołdry [przykrycia], Kołdry, Podkłady pod i na materac, Poszewki na poduszki [poszwy na poduszki], Poszewki na poduszki, Prześcieradła
na łóżka, Ściereczki do wycierania naczyń, Zasłony, Zasłony
do natrysków, Draperie, Serwetki tekstylne, 25 Odzież i obuwie damskie, męskie i dziecięce, a mianowicie bluzki, koszule,
koszulki z krótkim rękawem, bluzy sportowe, spodnie, dżinsy,
spodnie typu slacks, szorty, spódnice, tuniki, koszulki bez rękawów, suknie i sukienki, kombinezony, swetry, pulowery,
legginsy, kurtki i płaszcze, bielizna nocna, bielizna, skarpetki,
rajstopy, jednoczęściowe kombinezony do spania i zabawy,
koszule nocne, modne opaski na głowę, nakrycia głowy,
35 Reklama, Zarządzanie działalnością gospodarczą, Usługi
sklepu detalicznego z szerokim asortymentem towarów
konsumpcyjnych i handlowych, a mianowicie: kosmetyki
nielecznicze i preparaty toaletowe, olejki perfumeryjne i eteryczne, uniwersalne środki czyszczące, mydła do rąk, mydła
w kostce, mydła do naczyń, detergenty do prania, środki
do czyszczenia powierzchni, chusteczki pielęgnacyjne dla
niemowląt, pieluszki dla niemowląt, podpaski, płyny do mycia ciała, balsamy do ciała, pasty do zębów, płyny do płukania jamy ustnej, nielecznicze dezodoranty, preparaty do golenia, mianowicie: kremy do golenia, balsamy po goleniu,
waciki do celów kosmetycznych, chusteczki do twarzy, kremy do twarzy i skóry, balsamy pielęgnacyjne, środki nawilża-
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jące do skóry, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji skóry,
serum pielęgnacyjne, środki nawilżające przeciwdziałające
starzeniu się skóry i środki pielęgnacyjne przeciwdziałające
starzeniu się skóry w formie kosmetyków, nielecznicze preparaty do ochrony przeciwsłonecznej, preparaty do ochrony
przeciwsłonecznej, Usługi sklepu detalicznego z szerokim
asortymentem towarów konsumpcyjnych i handlowych,
a mianowicie: kosmetyki, mianowicie mleczka kosmetyczne,
żele i pudry do twarzy, ciała i rąk, kosmetyki, mianowicie: preparaty do pielęgnacji urody, kosmetyki, mianowicie produkty do pielęgnacji urody, nielecznicze balsamy w formie kosmetyków do włosów, skóry i ust, preparaty kosmetyczne
do włosów i skóry głowy, maski do włosów, kremy do włosów, żele do włosów, toniki do włosów, szampony, lakiery
do włosów, żele, spreje, pianki i balsamy do stylizacji i pielęgnacji włosów, suche szampony, nielecznicze uniwersalne
środki oczyszczające do kąpieli i włosów, nielecznicze środki
do włosów, mianowicie: szampony, odżywki do włosów,
pianki do włosów, kremy do modelowania włosów w formie
produktów utrwalających do włosów, żeli do włosów i sprejów do włosów, róże kosmetyczne, kompaktowe kosmetyki
do makijażu, kosmetyki do makijażu twarzy, ust i policzków,
puder do twarzy, pomadki do ust, błyszczyki do ust, nielecznicze balsamy do ust, kredki do ust, cienie do powiek, kredki
do oczu, tusze do rzęs, środki do makijażu oczu, eyelinery,
kremy pod oczy, żele pod oczy, błyszczyki do powiek w formie kosmetyków, żelowe maseczki pod oczy, kremy BB, kosmetyki do brwi, ołówki do brwi, podkłady do twarzy, podkłady do makijażu, preparaty do demakijażu, Usługi sklepu
detalicznego z szerokim asortymentem towarów konsumpcyjnych i handlowych, a mianowicie: suplementy diety i witaminy, wosk dentystyczny, środki dezynfekcyjne, nielecznicze preparaty sanitarne do higieny osobistej inne niż środki
toaletowe, lampy, mianowicie: lampy sufitowe, lampy ścienne, lampki do czytania, lampy do użytku zewnętrznego, zewnętrzne jednostki i oprawy oświetleniowe zasilane energią
słoneczną, lampy, latarnie oświetleniowe, oprawy oświetleniowe, lampki do książek, papier toaletowy, ręczniki papierowe, serwetki stołowe papierowe, serwetki papierowe, torebki
i torebki do ręki, torby typu shopper, torby podróżne, torby
na ramię, kopertówki, plecaki, torby sportowe, portfele, portmonetki na monety i kosmetyczki sprzedawane bez zawartości, bagaże, aktówki, tornistry, torby na książki, etui na dokumenty, sakiewki i torby podręczne, plecaki, torby, mianowicie: uniwersalne torby do noszenia, Usługi sklepu detalicznego z szerokim asortymentem towarów konsumpcyjnych
i handlowych, a mianowicie: meble, meble biurowe, meble
sypialniane, meble przystosowane do użytku na zewnątrz,
krzesła, biurka, kanapy, kanapy ogrodowe, stoły (meble), biblioteczki, szafy na dokumenty, szafki, meble szkolne, stoły,
ramy do obrazów i dzieł sztuki, rolety wewnętrzne, wewnętrzne osłony okienne, stojaki na czasopisma, lustra, poduszki, materace, regały i ich części składowe, mianowicie
półki i uchwyty sprzedawane jako całość, półki meblowe
i regały magazynowe, stojaki na wino, przybory oraz pojemniki kuchenne i gospodarstwa domowego, grzebienie i gąbki, szczotki, aplikatory do kosmetyków, gąbki, trójkątne gąbki
toaletowe, okrągłe aplikatory do aplikacji makijażu, puszki
do pudrów i myjki do peelingu i mycia ciała, wszystkie
do użytku kosmetycznego, aplikatory kosmetyczne, szczotki
i szczoteczki do włosów, paznokci i zębów, pojemniki kosmetyczne do użytku domowego, wyroby szklane, porcelanowe
i ceramiczne, gąbki do czyszczenia, gąbki do makijażu, ściereczki do mycia naczyń, Usługi sklepu detalicznego z szerokim asortymentem towarów konsumpcyjnych i handlowych,
a mianowicie: bielizna stołowa i pościelowa, bielizna pościelowa i koce, tekstylne artykuły kąpielowe, bielizna domowa,
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ręczniki, ręczniki kąpielowe, ręczniki plażowe, kapy na łóżka,
narzuty na łóżka, kołdry [przykrycia], kołdry, podkłady pod
i na materac, poszewki na poduszki [poszwy na poduszki],
poszewki na poduszki, prześcieradła na łóżka, ściereczki
do wycierania naczyń, zasłony, zasłony do natrysków, draperie, serwetki tekstylne, odzież i obuwie damskie, męskie
i dziecięce, a mianowicie bluzki, koszule, koszulki z krótkim
rękawem, bluzy sportowe, spodnie, dżinsy, spodnie typu
slacks, szorty, spódnice, tuniki, koszulki bez rękawów, suknie
i sukienki, kombinezony, swetry, pulowery, legginsy, kurtki
i płaszcze, bielizna nocna, bielizna, skarpetki, rajstopy, jednoczęściowe kombinezony do spania i zabawy, koszule nocne,
modne opaski na głowę, nakrycia głowy.
538961
(220) 2022 01 21
TYRON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kluczbork
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) nowoczesny styropian tyron
(210)
(731)

(531) 26.01.06, 26.02.05, 26.02.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 19 Styropian - budowlane materiały niemetalowe (Izolacja cieplna w budownictwie).
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538968
(220) 2022 01 24
FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA ELDA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Szczecin
(540) (znak słowny)
(540) ELDA HURTOWNIA ELEKTRYCZNA
(510), (511) 35 Sprzedaż detaliczna lub hurtowa następujących towarów: urządzenia energoelektroniczne, urządzenia
elektrotechniczne, urządzenia energetyczne, sterowniki programowalne, artykuły elektryczne, oświetlenie zewnętrzne
i wewnętrzne, artykuły teletechniczne, kable, przewody,
osprzęt elektroinstalacyjny, oprawy oświetleniowe, aparatura modułowa, aparatura rozdzielcza, obudowy urządzeń
elektrycznych, rozdzielacze energii elektrycznej, korytka
do kabli, elektryczne urządzenia sterownicze, urządzenia fotowoltaiczne do wytwarzania energii elektrycznej, 37 Usługi elektryków, Usługi wykonawców instalacji elektrycznych,
Instalowanie sieci łączności elektronicznej, Usługi układania
przewodów elektrycznych, Usługi w zakresie instalacji elektrycznych, Montaż i konserwacja instalacji fotowoltaicznych,
Instalacja ogniw i modułów fotowoltaicznych, Instalowanie
systemów zasilanych energią słoneczną, Instalacja systemów
paneli słonecznych zasilanych energią słoneczną w budynkach mieszkalnych, Instalacja systemów paneli słonecznych
zasilanych energią słoneczną w budynkach niemieszkalnych.
(210)
(731)

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

539174
(220) 2022 02 24
MALOWANIEC PAWEŁ, Puszcza Mariańska
(znak słowno-graficzny)
POLACY NA MATACH ŚWIATA

538967
(220) 2022 01 24
FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA ELDA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Szczecin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ELDA HURTOWNIA ELEKTRYCZNA

(210)
(731)

(531) 01.15.03, 27.05.01, 29.01.13, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.13
(510), (511) 35 Sprzedaż detaliczna lub hurtowa następujących towarów: urządzenia energoelektroniczne, urządzenia
elektrotechniczne, urządzenia energetyczne, sterowniki programowalne, artykuły elektryczne, oświetlenie zewnętrzne
i wewnętrzne, artykuły teletechniczne, kable, przewody,
osprzęt elektroinstalacyjny, oprawy oświetleniowe, aparatura modułowa, aparatura rozdzielcza, obudowy urządzeń
elektrycznych, rozdzielacze energii elektrycznej, korytka
do kabli, elektryczne urządzenia sterownicze, urządzenia fotowoltaiczne do wytwarzania energii elektrycznej, 37 Usługi elektryków, Usługi wykonawców instalacji elektrycznych,
Instalowanie sieci łączności elektronicznej, Usługi układania
przewodów elektrycznych, Usługi w zakresie instalacji elektrycznych, Montaż i konserwacja instalacji fotowoltaicznych,
Instalacja ogniw i modułów fotowoltaicznych, Instalowanie
systemów zasilanych energią słoneczną, Instalacja systemów
paneli słonecznych zasilanych energią słoneczną w budynkach mieszkalnych, Instalacja systemów paneli słonecznych
zasilanych energią słoneczną w budynkach niemieszkalnych.

(531) 01.05.01, 01.05.02, 01.05.03, 02.01.08, 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 16 książki, kalendarze, upominki reklamowe
w formie artykułów piśmiennych i biurowych, 25 t-shirty,
38 zapewnienie dostępu do stron internetowych, 42 tworzenie stron internetowych, aktualizowanie stron internetowych, projektowanie stron internetowych.
539413
(220) 2022 02 03
250BIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Stare Babice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 250 BIO
(210)
(731)
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(531)

02.01.23, 05.03.13, 05.03.15, 27.05.01, 27.05.02, 27.05.04,
27.05.17, 27.07.01, 27.07.17, 29.01.13
(510), (511) 5 Suplementy diety zawierające pyłek kwiatowy,
Pyłek pszczeli stosowany jako suplement diety, Pyłek pszczeli
do użytku nutraceutycznego, Batony energetyzujące stanowiące zamienniki posiłków zawierające dodatki odżywcze,
Batony zawierające suplementy odżywcze.
(210)
(731)
(540)
(540)

539704
(220) 2022 02 10
KĘKUŚ TOMASZ SZALEO.PL, Kraków
(znak słowno-graficzny)
Szaleo FASHION & ACCESSORIES

(531) 27.05.01, 27.05.13
(510), (511) 18 Aktówki, Dyplomatki, Imitacje skóry, Ircha
inna niż do czyszczenia, Portfele na karty wizytowe, Skórzane etui na klucze, Skórzane komplety podróżne, Kuferki
na kosmetyki, Kufry, Kufry podróżne, Łańcuszki do portfeli
nie z metali szlachetnych, Moleskin (imitacja skóry), Parasole przeciwsłoneczne i przeciwdeszczowe, Druty do parasoli
przeciwdeszczowych i przeciwsłonecznych, Pasy i paski skórzane, Pasy żołnierskie, Torby plażowe, Plecaki, Plecaki szkolne, Plecaki turystyczne, Skórzane kosmetyczki podróżne,
Pokrowce na parasole, Portfele, Portmonetki, Portmonetki
nie z metali szlachetnych, Pudełka z włókna wulkanizowanego, Pudełka ze skóry lub z tektury szewskiej, Pudła na kapelusze skórzane, Rączki do parasoli, Sakiewki nie z metali
szlachetnych, Sakiewki ze skóry, Sakiewki ze skóry do pakowania, Siatki na zakupy, Skóra bydlęca, Skóra kozia, Skóra kozia inna niż do czyszczenia, Skóry, Skórzane paski, Szkielety
do parasoli przeciwdeszczowych lub przeciwsłonecznych,
Szkielety do torebek, Torby szkolne, Sznury skórzane, Teczki
na nuty, Teczki skórzane, Torby do pakowania ze skóry, Torby
na kółkach, Torby na ubrania, Torby na zakupy, Torby podróżne, Torby turystyczne, Torebki, Szkielety do torebki, Torebki
damskie, Tornistry szkolne, Trzosy, Walizeczki, Walizki, Rączki
do walizek, Walizki ze skóry lub z tektury skórzanej, Walizy,
Wyprawione skóry, Zwierzęca skóra, 25 Bandany na szyję,
Barbety, Berety, Bezrękawniki, Bielizna, Bielizna damska, Bielizna osobista, Bielizna wchłaniająca pot, Biustonosze, Bluzki
koszulowe, Boa na szyję, Boty, Bryczesy, Okucia do butów,
Środki antypoślizgowe do butów, Buty, Buty narciarskie,
Buty piłkarskie, Buty sportowe, Buty sznurowane, Cholewki
do obuwia, Chusty, Cylindry, Czapki, Czepki kąpielowe, Daszki do czapek, Drewniaki, Odzież z dzianiny, Ubrania z dżerseju, Espadryle, Etole, Fartuchy, Fulary (apaszki), Futro, Gabardyna, Garnitury, Getry, Obuwie gimnastyczne, Gorsety, Halki,
Półhalki, Kalesony, Kalosze, Kamasze, Kamizelki, Kamizelki
na ryby, Kapelusze, Szkielety do kapeluszy, Kaptury do ubrań,
Karczki koszul, Pantofle i sandały kąpielowe, Slipy kąpielowe,
Kąpielówki, Ubrania dla kierowcy, Kieszenie kwadratowe, Kieszenie do odzieży, Ubrania dla kolarzy, Kołnierze, Kołnierzyki,
Kombinezony, Kombinezony dla narciarzy wodnych, Korki
do butów piłkarskich, Kostiumy kąpielowe, Koszule, Karczki
i przody koszul, Krawaty, Kurtki wełniane lub futrzane z kapturem, Legginsy, Liberie, Majtki, Majtki dziecinne, Mankiety,
Mantyle (szale hiszpanek), Marynarki, Mitry, Mufki, Mundury,
Mycki, Piuski, Nakrycia głowy, Napiętki pończoch, Nauszniki,
Obcasy do butów, Obcasy, Napiętki, Czubki do obuwia, Obu-
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wie, Ochraniacze, Odzież, Odzież gotowa, Odzież na gimnastykę, Odzież wodoodporna, Odzież z imitacji skóry, Odzież
ze skóry, Ogrzewacze stóp nieelektryczne, Okrycia wierzchnie, Okucia metalowe do butów, Osłony przed słońcem
(daszki), Palta, Pantofle domowe, Paski, Paski do butów, Pasy
do przechowywania pieniędzy, Peleryny, Pelisy, Pieluszki dla
dzieci z materiałów tekstylnych, Pikowane żakiety, Piżamy,
Płaszcze, Płaszcze kąpielowe, Podeszwy butów, Podkoszulki, Podszewki do ubrań, Podwiązki, Podwiązki do pończoch,
Pończochy, Pończochy wchłaniające pot, Półbuty, Prochowce, Pulowery, Rajstopy, Rajtuzy, Rękawiczki, Rękawiczki z jednym palcem, Sandały, Sari, Skarpetki, Podwiązki do skarpetek,
Slipy, Spodnie, Paski do spodni, Sportowa koszulka, Sportowe obuwie, Spódnice, Staniczki, Staniki, Stroje kąpielowe,
Stroje na maskaradę, Sukienki, Swetry, Szale, Szaliki, Szarfy
do ubrań, Szelki, Szlafroki, Śliniaki niepapierowe, Śniegowce,
Taśmy do getrów, Togi, Trykoty, T-shirty, Turbany, Ubrania,
Woalki, Dziecięce ubrania.
540297
(220) 2022 02 24
VOLVETIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TUBULAR

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 27.05.17, 27.05.02, 29.01.01
(510), (511) 9 Kable elektryczne.
(210)
(731)
(540)
(540)

(531)

540299
(220) 2022 02 24
BUSZREM SPÓŁKA AKCYJNA, Piotrków Trybunalski
(znak słowno-graficzny)
SCN SYSTEM CZYSTEJ NAWIERZCHNI

01.15.15, 26.11.01, 26.11.08, 27.05.01, 27.05.04, 27.05.23,
29.01.13
(510), (511) 6 Metale nieszlachetne i ich stopy, Budowlane
materiały metalowe, Przenośne metalowe konstrukcje budowlane, Materiały metalowe do budowy dróg żelaznych,
Przewody nieelektryczne, liny i druty z metali nieszlachetnych, Drobne wyroby żelazne, wyroby ślusarskie, Rury i rurki
metalowe, Kasy pancerne, Wyroby z metali nieszlachetnych
nie ujęte w innych klasach, Rudy (kruszce), Konstrukcje, prefabrykaty i elementy budowlane metalowe, Prefabrykaty
budowlane metalowe, Materiały zbrojeniowe dla budownictwa, Płyty budowlane metalowe, Metalowe elementy konstrukcyjne dla budownictwa, Systemy budowlane metalowe,
Okładziny budowlane metalowe, Pokrycia metalowe dla budownictwa, Okna, drzwi, żaluzje i rolety metalowe oraz akcesoria i osprzęt do nich, Bramy, furtki i ogrodzenia metalowe
oraz akcesoria i osprzęt do nich, Farby, Drobne wyroby metalowe, Metalowe drzwi, bramy, okna i osłony okienne, Metalowe materiały i elementy budowlane i konstrukcyjne, Metalowe materiały nieprzetworzone i półprzetworzone, będące
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półproduktami, Statuetki i dzieła sztuki z metali nieszlachetnych, Rury, rurki i przewody giętkie i wyposażenie do nich,
w tym zawory, metalowe, Balustrady metalowe do balkonów, Blacharskie materiały budowlane, Boazeria metalowa,
Dachowe rynny metalowe, Dachówka metalowa, Dachówki
metalowe, Dachy z metalu na konstrukcje, Dekoracyjne profile metalowe, Drobne wyroby żelazne do budynków, Drobnica metalowa do budynków, Dźwigary metalowe, Fasady
metalowe, Filary metalowe, Gotowe elementy budowlane
[metalowe], Gzymsy metalowe, Kołnierze metalowe, Kominy
stalowe, Kanały ściekowe z metalu, Konstrukcje metalowe
(szkielety ramowe do budowli), Konstrukcje stalowe, Kostka
brukowa metalowa, Kotwy metalowe, Kraty metalowe, Kratki
wentylacyjne z metalu, Kształtowniki z metalu, Listwy metalowe, Materiały budowlane (metalowe), Metalowe barierki,
Metalowe bloki kominowe, Metalowe elementy fasadowe,
Metalowe kanały wentylacyjne, Metalowe konstrukcje, Zbrojenia metalowe do betonu, Szalunki do betonu metalowe,
Stal konstrukcyjna, 19 Ceramika budowlana, cegły, pustaki,
dachówka ceramiczna, Kostka brukowa, płyty chodnikowe, płyty ażurowe ceramiczne, krawężniki uliczne, obrzeża
chodnikowe, kostki oświetlające, Kamień naturalny, kamień
sztuczny, wyroby z kamienia naturalnego lub sztucznego,
kostka kamienna, płyty kamienne, wyroby kamieniarskie,
Terakota, tłuczeń, mozaiki, Materiały do budowy i pokrywania nawierzchni drogowych, asfalt, smoła, bitum, lepiszcza
do naprawy dróg, Materiały do drenażu niemetalowe, piasek,
Beton, masa betonowa prefabrykowana, wyroby z betonu,
gipsu, cementu lub keramzytu, Konstrukcje, prefabrykaty
i elementy budowlane niemetalowe, Konstrukcje budowlane z drewna, keramzytu, betonu lub żelbetonu, Elementy
budowlane z drewna, keramzytu, betonu lub żelbetonu,
Prefabrykaty budowlane z betonu, prefabrykaty budowlane
z żelbetonu, prefabrykaty budowlane z keramzytu, Prefabrykaty budowlane z drewna, Płyty budowlane niemetalowe,
Niemetalowe elementy konstrukcyjne dla budownictwa,
Okładziny budowlane niemetalowe, Pokrycia niemetalowe
dla budownictwa, Materiały budowlane niemetalowe, Systemy budowlane niemetalowe, Ścianki działowe niemetalowe,
Elementy wykończeniowe budowlane niemetalowe, Okna,
drzwi, żaluzje i rolety niemetalowe oraz akcesoria i osprzęt
do nich, Bramy, furtki i ogrodzenia niemetalowe, Rury sztywne niemetalowe stosowane w budownictwie, Niemetalowe
drzwi, bramy, okna i osłony okienne, Niemetalowe konstrukcje i budynki przenośne, Niemetalowe materiały i elementy
budowlane i konstrukcyjne, Statuetki i dzieła sztuki wykonane z takich materiałów, jak kamień, beton i marmur, zawarte
w tej klasie, Balustrady, Baraki, Drewno i sztuczne drewno,
Gotowe kamienie brukowe, Grys, Asfalt, smoła i bitumy, Podłogi niemetalowe, Podłogi z drewna, Deski, Deski parkietowe, Deski podłogowe, Deski podłogowe klejone i nieklejone,
Panele podłogowe, Parkiety, mozaiki, Płytki podłogowe niemetalowe, Płytki podłogowe parkietowe, Listwy przypodłogowe, Podłogi hybrydowe z warstwą wierzchnią z drewna
i rdzeniem, w którego składzie jest proszek kamienny oraz
żywice PCV, Podłogi z PCV, Podłogi hybrydowe z warstwą
wierzchnią z drewna oraz z rdzeniem, w którego składzie jest
proszek kamienny oraz żywice, Rdzenie podłogi, odporne
na wodę i wysokie wahania temperatury wykonane z minerałów połączonych z polimerem, Podłogi laminatowe, Podłogi pływające, Podłogi gumowe, Podłogi z imitacji drewna,
Cokoły, Tarcica podłogowa, Deski tarasowe, Drewniane elementy na tarasy i balkony, Drewno: piłowane, heblowane,
obrobione, fornirowane, budowlane, konstrukcyjne, użytkowe, Schody niemetalowe, Schody drewniane, Tralki, Poręcze,
Forniry, Drewno na fornir, Boazeria drewniana.
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540421
(220) 2022 02 28
AIRPRESS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Przeźmierowo
(540) (znak słowny)
(540) Airpress
(510), (511) 4 Smary, przemysłowe tłuszcze, woski i płyny,
Preparaty wiążące kurz, Paliwa i materiały oświetleniowe,
Mieszaniny pochłaniające kurz, Mieszaniny pochłaniające
kurz, nawilżające i wiążące, Kompozycje wiążące pył, Oleje
techniczne, Oleje lekkie, Oleje silnikowe, Oleje separacyjne,
Oleje zwilżające, Olej napędowy, Olej łańcuchowy, Olej przekładniowy, Oleje ciężkie, Oleje samochodowe, Olej do oświetlania, Oleje penetrujące, Oleje amortyzujące, Oleje syntetyczne, Oleje do turbosprężarek, Oleje do odpuszczania metali, Oleje syntetyczne do sprężarek, Oleje do smarowania,
Substancje przeciw zatarciowe [oleje], Smary będące olejami
przekładniowymi, Smary w postaci olejów, Smary na bazie
olejów, Syntetyczne oleje do smarowania, Oleje przemysłowe do smarowania powierzchni, Oleje odporne na wysokie
ciśnienie, Oleje i tłuszcze do smarowania, Oleje i tłuszcze
przemysłowe, smary, Środki zapobiegające przywieraniu
w postaci olejów, Oleje ułatwiające wyjmowanie z formy
[budownictwo], Mieszanki w postaci olejów wiążące pył,
Mieszanki w postaci olejów pochłaniające pył, Emulsje olejowe do użytku jako paliwa, Oleje ułatwiające wyjęcie z form,
Oleje rybne do celów przemysłowych, Mieszanki w postaci
olejów do zraszania pyłu, Smary, Oleje smarowe [smary przemysłowe], Smary do smarowania złączeń, Smary stałe, Smary
syntetyczne, Smary uniwersalne, Smary penetrujące, Grafit
smarujący, Płyny do smarowania, Tłuszcze do smarowania,
Dodatki nie chemiczne do smarów, Nie chemiczne dodatki
do smarów, Środki smarujące do przewodów, Oleje smarujące do kół, Preparaty do smarowania złącz, Smary do użytku
w procesach przemysłowych, Smary do materiałów z tworzyw sztucznych, Oleje smarowe jako oleje hydrauliczne, Dodatki nie chemiczne do cieczy hydraulicznych, 7 Narzędzia
pneumatyczne, Narzędzia pneumatyczne [maszyny], Pneumatyczne regulatory procesów, Przemysłowe narzędzia
pneumatyczne, Smarownice tłokowe pneumatyczne, Przenośne narzędzia pneumatyczne, Pistolety natryskowe pneumatyczne, Dystrybutory pneumatyczne, Wiertła pneumatyczne, Pompy pneumatyczne, Wciągniki pneumatyczne,
Gwoździarki pneumatyczne, Świdry pneumatyczne, Młoty
pneumatyczne, Podnośniki pneumatyczne, Transportery
pneumatyczne, Nożyce pneumatyczne, Zszywacze pneumatyczne, Pneumatyczne śrubokręty, Pneumatyczne urządzenia uruchamiające, Pneumatyczne siłowniki zaworowe,
Zawory sterowane pneumatycznie, Pneumatyczne wysysarki oleju odpadowego, Narzędzia ręczne z napędem pneumatycznym, Klucze zapadkowe z napędem pneumatycznym, Pneumatyczne wtryskiwacze paliwa do silników, Mechaniczne i pneumatyczne narzędzia do podnoszenia, Pompy, kompresory i dmuchawy, Kompresory powietrza do pojazdów, Kompresory jako części maszyn i silników, Tłoki
do kompresorów, Kompresory do pralek, Kondensatory powietrzne [kompresory], Kompresory zrobotyzowane, Kompresory gazowe, Generatory gazu [kompresory] do nadmuchiwania elastycznych konstrukcji, Generatory gazowe [kompresory] do nadmuchiwania sztywnych konstrukcji, Odciążające zawory zwrotne do wylotów kompresorów powietrza,
Generatory gazu [kompresory] do podnoszenia pod powierzchnią wody, Sprężarki, Sprężarki powietrza, Sprężarki
gazu, Sprężarki tłokowe, Sprężarki odśrodkowe, Sprężarki
osiowe, Sprężarki obrotowe, Sprężarki elektryczne, Sprężarki
do maszyn, Silniki do sprężarek, Wentylatory do sprężania,
Silniki na sprężone powietrze, Pompy na sprężone powietrze,
Maszyny na sprężone powietrze, Rozpylacze ze sprężonym
(210)
(731)
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powietrzem, Sprężarki do klimatyzatorów powietrza, Maszyny na sprężone powietrze, Zawory ssące do sprężarek gazu,
Zawory ssące do sprężarek powietrza, Sprężarki chłodnicze
do instalacji chłodzących, Sprężarki chłodnicze do instalacji
grzewczych, Sprężyny amortyzujące do maszyn, Sprężarki
powietrzne do systemów sprężonego powietrza w pojazdach, Sprężarki do urządzeń klimatyzacyjnych, Zrobotyzowane pompy na sprężone powietrze, Zawory pilotowe
na sprężone powietrze, Sprężarki do osuszania maszyn, Tuleje sprężyste [części maszyn], Zawory przełączające sterowane sprężonym powietrzem, Sprężarka do suszarek do odzieży, Laminowane sprężyny płytkowe stanowiące części maszyn, Pistolety do maszyn rozpylających sprężone płyny,
Sprężarki [ubijarki] do kontenerów na odpady, Elektryczne
urządzenia do czyszczenia sprężonym powietrzem, Sprężarki do urządzeń do uzdatniania powietrza, Sprężyny amortyzacyjne będące częściami układu zawieszenia maszyn, Sprężyny będące częściami elementów antywibracyjnych
do maszyn, Pistolety do maszyn rozpylających na sprężone
powietrze, Sprężarki do regeneracji i recyklingu gazów
chłodniczych, Sprężarki [ubijarki] do pojazdów do zbierania
odpadów, Dmuchawy do sprężania, usuwania i transportu
gazów, Sprężarki do doładowywania silników spalinowych
wewnętrznego spalania, Dmuchawy do sprężania, wysysania i transportu gazu, Dmuchawy do sprężania, zasysania
i transportu ziarna, Zrobotyzowane pistolety do maszyn rozpylających na sprężone powietrze, Automatyczne wlotowe
zawory regulujące do sprężarek powietrza tłokowych, Dmuchawy lub wentylatory do sprężania, zasysania i transportu
ziarna, Śrubowe zawory wypływowe dla sprężonego powietrza [części do maszyn], Śrubowe sprężarki powietrzne, Obrotowe sprężarki powietrzne, Sprężyny [części maszyn],
Szpule napędzane sprężyną, Maszyny zasilane sprężyną, Silniki sprężynowe, Sprężarki doładowujące, Sprężarki [maszyny], Sprężarki powietrzne, Sprężarki do odpadów, Sprężarki
do lodówek, Elektryczne sprężarki rotacyjne, Smarownice
na sprężone powietrze, Maszyny wykorzystujące sprężone
powietrze, Filtry oleju [części maszyn], Złącza uszczelniające
[części maszyn], Cylindry separacyjne [części maszyn], Regulatory jako części maszyn, Zawory zamykane [części maszyn],
Kondensatory pary [części maszyn], Miechy będące częściami maszyn, Dysze będące częściami maszyn, Tuleje będące
częściami maszyn, Wentylatory będące częściami maszyn,
Separatory kondensatu, Separatory [maszyny], Separatory
ślimakowe, Separatory oleju, Separatory do oddzielania ciał
stałych od cieczy, Zrobotyzowane separatory, Podgrzewacze wody [części maszyn], Pompy, Pompy powietrza, Pompy
paliwowe, Pompy elektryczne, Pompy odprowadzające olej,
Wirówki oleju, Filtry olejowe, Filtry oleju do silników elektrycznych i silników, Zbiorniki oleju [części silników pojazdów], Zawory zanurzeniowe do zbiorników, Zbiorniki wyrównawcze [części maszyn], Zbiorniki wyrównawcze [części
chłodnic pojazdów], Filtry będące częściami silników, Wkłady
do maszyn filtrujących, Filtry powietrza do celów mechanicznych, Maszyny do filtrowania, Filtry do maszyn, Urządzenia filtrujące, separujące i wirówki, Hydrauliczne złącza obrotowe, Złącza narożne [części maszyn], Złącza uszczelniające
[części silników], Miniaturowe elektronarzędzia stanowiące
części zestawów, Obrabiarki do sprzedaży w formie zestawów, Narzędzia ręczne o napędzie mechanicznym, Narzędzia ręczne obsługiwane mechanicznie, Szlifierki [ręczne,
obsługiwane elektrycznie], Narzędzia ręczne z napędem
elektrycznym, Elektryczne narzędzia ręczne, Ręczne wiertarki elektryczne, Młotki pneumatyczne [ręczne], Piły ręczne,
elektryczne, Nożyce ręczne, elektryczne, Wiertarki ręczne
elektryczne, Piły ręczne silnikowe, Narzędzia ręczne o napędzie innym niż ręczny, Klucze maszynowe [maszyny], Klucze
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zapadkowe z napędem elektrycznym, Klucze do mocowania
świdrów [maszyny], Klucze o napędzie elektrycznym, Hydrauliczne klucze dynamometryczne, Frezarki do kluczy, Klucze udarowe, Klucze dynamometryczne [maszyny], Klucze
zapadkowe [maszyny], Klucze zaciskające [maszyny], Zszywacze [maszyny], Maszyny do zszywania, Zszywacze elektryczne, Zszywacze elektryczne, inne niż do użytku biurowego, Zszywacze pistoletowe o napędzie elektrycznym, Platformy podnoszące, Windy i podnośniki, Urządzenia podnośnikowe, Podnośniki hydrauliczne, Mechaniczne urządzenia
podnoszące, Prasy, Prasy [maszyny przemysłowe], Prasy filtracyjne, Prasy koszowe, Prasownice elektryczne, 8 Ręcznie sterowane narzędzia i przyrządy do obróbki materiałów, budowlane, do naprawy i konserwacji, Narzędzia ręczne, Narzędzia ręczne o napędzie ręcznym, Zszywacze ręczne, Piły
ręczne, Nitownice ręczne, Dźwigniki ręczne [narzędzia ręczne], Świdry ręczne, Rozwiertaki [ręczne], Wiertarki ręczne,
Podnośniki ręczne, Kultywatory ręczne, Zszywarki ręczne,
Opielacze ręczne, Ręczne wiertarki pionowe, Wiertła ręczne
[narzędzia], Ściernice [narzędzia ręczne], Frezy [narzędzia
ręczne], Podnośniki ręczne (lewarki), Wiertarki [narzędzia
ręczne], Rozwiertaki [narzędzia ręczne], Strugi [narzędzia
ręczne], Dłuta [narzędzia ręczne], Noże, narzędzia ręczne, Rysiki [narzędzia ręczne], Gwintowniki [narzędzia ręczne], Mieszadła [narzędzia ręczne], Narzędzia ścierne (ręczne), Pompy
powietrza o napędzie ręcznym, Tarany [narzędzia ręczne],
Ściski [narzędzia ręczne], Ekspandery [narzędzia ręczne], Nitownice [narzędzia ręczne], Młotki [narzędzia ręczne], Pilśniarki [narzędzia ręczne], Pistolety [narzędzia ręczne], Punktaki [narzędzia ręczne], Gwintownice [narzędzia ręczne],
Czerpaki [narzędzia ręczne], Świdry [narzędzia ręczne], Grzechotki [narzędzia ręcznej, Skrobaki [narzędzia ręczne], Piły
[narzędzia ręczne], Awaryjne narzędzia rozwierające [narzędzia ręczne], Awaryjne narzędzia wielofunkcyjne [narzędzia
ręczne], Awaryjne narzędzia tnące [narzędzia ręczne], 11 Instalacje i urządzenia do ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji
i oczyszczania powietrza, Filtry do użytku przemysłowego
i domowego, Instalacje i urządzenia sanitarne, sprzęt do zaopatrywania w wodę i sanitacji, Urządzenia do suszenia,
Urządzenia do ogrzewania i suszenia do użytku osobistego,
Instalacje i urządzenia do chłodzenia i zamrażania, Filtry powietrza, Podgrzewacze powietrza, Generatory strumienia
powietrza, Instalacje nawilżające powietrze, Instalacje filtrujące powietrze, Liniowe dyfuzory powietrza, Sterylizatory
powietrza, Dmuchawy gorącego powietrza, Elektrostatyczne filtry powietrza, Filtry do oczyszczania powietrza, Urządzenia do oddzielania powietrza, Instalacje do recyrkulacji
powietrza, Urządzenia do recyrkulacji powietrza, Urządzenia
na gorące powietrze, Instalacje do chłodzenia powietrza,
Urządzenia do cyrkulacji powietrza, Urządzenia do uzdatniania powietrza, Instalacje grzewcze do powietrza, Aparatura
do suszenia powietrzem, Wentylatory ze sprężonym powietrzem, Filtry do oczyszczaczy powietrza, Instalacje do filtrowania powietrza, Urządzenia do chłodzenia powietrza, Filtry
powietrza do instalacji przemysłowych, Filtry powietrza
do urządzeń klimatyzacyjnych, Instalacje do odzyskiwania
ciepła z powietrza, Urządzenia do odzyskiwania ciepła z powietrza, Instalacje i urządzenia do uzdatniania powietrza, Instalacje klimatyzacyjne, Klimatyzatory, Agregaty klimatyzacyjne, Suszarki na schłodzone sprężone powietrze, Stacjonarne palniki na sprężone powietrze, Generatory pary, Filtry
do użycia z urządzeniami do wytwarzania pary, Instalacje
do wytwarzania pary, Zasobniki pary, Urządzenia do wytwarzania pary, Urządzenia przeznaczone do wytwarzania pary,
Przegrzewacze pary [do celów przemysłowych], Wyciągi
wentylacyjne do pary, Osuszacze powietrza, Osuszacze
do zastosowania w gospodarstwie domowym, Wymienniki
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ciepła, Wymienniki ciepła, inne niż części maszyn, Wymienniki ciepła do usuwania kondensatów, Ogrzewacze powietrza,
Dystrybutory powietrza, Nawilżacze powietrza, Oczyszczacze powietrza, Kurtyny powietrzne, Dmuchawy zimnego
powietrza, Urządzenia dejonizacji powietrza, Aparatura
do podgrzewania powietrza, Separatory do oczyszczania
powietrza, Instalacje do wyciągu powietrza, Urządzenia
do odświeżania powietrza, Instalacje do uzdatniania powietrza, Urządzenia do mrożenia powietrza, Urządzenia do sterylizacji powietrza, Wirniki powietrzne do wentylacji, Kurtyny
powietrzne do wentylacji, Aparatura i maszyny do oczyszczania powietrza, Urządzenia do ogrzewania, Urządzenia
do wentylacji, Urządzenia i instalacje do wentylacji, Filtry
do użycia z urządzeniami do wentylacji, Przenośne urządzenia do wentylacji, 35 Usługi sprzedaży detalicznej w związku
z maszynami budowlanymi, Promocja sprzedaży, Promocja
sprzedaży dla osób trzecich, Usługi w zakresie zarządzania
inwentarzem części i komponentów świadczone na rzecz
wytwórców i dostawców, Informacja marketingowa, Reklama i marketing, Zarządzanie sprzedażą i bazą klientów, Usługi franczyzowe związane z pomocą dla firm, Pomoc w zarządzaniu biznesowym w ramach kontraktu franczyzowego,
Pomoc w komercjalizacji produktu w ramach kontraktu franczyzowego, Doradztwo biznesowe w zakresie prowadzenia
restauracji w oparciu o umowę franczyzy, Usługi świadczone
przez franczyzodawcę, mianowicie pomoc w prowadzeniu
przedsiębiorstw przemysłowych lub handlowych lub w zarządzaniu nimi, Usługi doradztwa biznesowego związane
z zakładaniem i prowadzeniem franczyz, Usługi sprzedaży
detalicznej w związku ze smarami, przemysłowymi tłuszczami, woskami i płynami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z paliwami i materiałami oświetleniowymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z olejami technicznymi, Usługi
sprzedaży detalicznej w związku z substancjami przeciw zatarciowymi [olejami], Usługi sprzedaży detalicznej w związku
z olejami smarowymi [smarami przemysłowymi], Usługi
sprzedaży detalicznej w związku z narzędziami pneumatycznymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z pompami,
kompresorami i dmuchawami, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku ze sprężarkami powietrza i częściami do nich,
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z narzędziami ręcznymi o napędzie mechanicznym, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z filtrami do maszyn, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z narzędziami ręcznymi, Usługi sprzedaży
detalicznej w związku z ręcznie sterowanymi narzędziami
i przyrządami do obróbki materiałów, naprawy i konserwacji,
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z instalacjami i urządzeniami do ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji i oczyszczania powietrza, Usługi sprzedaży detalicznej w związku
z filtrami do użytku przemysłowego i domowego, Usługi
sprzedaży detalicznej w związku z instalacjami i urządzeniami sanitarnymi, sprzętem do zaopatrywania w wodę i sanitacji, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z urządzeniami
do suszenia, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z filtrami
powietrza, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z aparaturą i maszynami do oczyszczania powietrza, Usługi sprzedaży
detalicznej w związku z urządzeniami do ogrzewania, Usługi
sprzedaży detalicznej w związku z urządzenia do wentylacji,
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z instalacjami i urządzeniami do uzdatniania powietrza, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z instalacjami klimatyzacyjnymi, Usługi
sprzedaży hurtowej w związku ze smarami, przemysłowymi
tłuszczami, woskami i płynami, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku z paliwami i materiałami oświetleniowymi, Usługi
sprzedaży hurtowej w związku z olejami technicznymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z substancjami przeciw
zatarciowymi [olejami], Usługi sprzedaży hurtowej w związ-
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ku z olejami smarowymi [smarami przemysłowymi], Usługi
sprzedaży hurtowej w związku z narzędziami pneumatycznymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z pompami,
kompresorami i dmuchawami, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku ze sprężarkami powietrza i częściami do nich,
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z narzędziami ręcznymi o napędzie mechanicznym, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku z filtrami do maszyn, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku z narzędziami ręcznymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z ręcznie sterowanymi narzędziami i przyrządami do obróbki materiałów, naprawy i konserwacji, Usługi
sprzedaży hurtowej w związku z instalacjami i urządzeniami
do ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji i oczyszczania powietrza, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z filtrami
do użytku przemysłowego i domowego, Usługi sprzedaży
hurtowej w związku z instalacjami i urządzeniami sanitarnymi, sprzętem do zaopatrywania w wodę i sanitacji, Usługi
sprzedaży hurtowej w związku z urządzeniami do suszenia,
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z filtrami powietrza,
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z aparaturą i maszynami do oczyszczania powietrza, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku z urządzeniami do ogrzewania, Usługi sprzedaży
hurtowej w związku z urządzenia do wentylacji, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z instalacjami i urządzeniami
do uzdatniania powietrza, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku z instalacjami klimatyzacyjnymi.
540553
(220) 2022 03 03
HUMAN IT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) effectivo.

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 27.05.17, 24.17.02, 29.01.13
(510), (511) 39 Usługi spedycyjne, Udostępnianie informacji
w zakresie podróży, Udostępnianie map i tras podróży, Udostępnianie informacji dotyczących ruchu drogowego, map
zawierających informacje z zakresu ruchu drogowego, danych, które zawierają szczegóły zaplanowanych zdarzeń mających wpływ na ruch drogowy, takie jak zamknięcia odcinków drogi, oraz szczegóły niezaplanowanych zdarzeń, które
mają wpływ na ruch drogowy, takie jak wypadki, akcje służb
policyjnych, straży pożarnej lub innych służb ratunkowych,
lub zniszczeń, lub blokad na drodze spowodowanych innego
rodzaju nieplanowaną przyczyną, Informacje, przewodniki
i porady dotyczące podróży, Usługi informacyjne w zakresie
podróży i transportu świadczone abonentom w Internecie,
za pośrednictwem poczty elektronicznej, Internetu, za pośrednictwem aplikacji mobilnych i usług wiadomości tekstowych oraz programów telewizyjnych, Usługi w zakresie
transportu, pakowania i składowania towarów, Usługi związane z prowadzeniem działalności transportowej w zakresie
transportu drogowego, kolejowego, wodnego rurociągowego, magazynowania, składowania i przechowywania ropy
naftowej i paliw płynnych oraz tworzenia i utrzymywania
zapasu paliw, usługi w zakresie dokonywania przeładunków
morskich i lądowych, Wypożyczanie pojazdów włączając
samochody osobowe i ciężarowe, przyczepy, holowanie
pojazdów, 42 Powielanie programów komputerowych, Pisanie programów komputerowych, Wynajem programów
komputerowych, Aktualizacja programów komputerowych,
Projektowanie programów komputerowych, Tworzenie
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programów komputerowych, Konserwacja programów
komputerowych, Testowanie programów komputerowych,
Instalacja programów komputerowych, Instalowanie programów komputerowych, Edycja programów komputerowych,
Modyfikowanie programów komputerowych, Kompilacja
programów komputerowych, Programowanie oprogramowania edukacyjnego, Programowanie stron internetowych,
Programowanie aplikacji multimedialnych, Badania dotyczące programów komputerowych, Usługi aktualizacji programów komputerowych, Usługi pisania programów komputerowych, Opracowywanie programów do danych, Programowanie spersonalizowanych stron internetowych, Kompilacja
programów do przetwarzania danych, Projektowanie programów do przetwarzania danych, Instalacja i utrzymanie
programów komputerowych, Opracowywanie programów
do przetwarzania danych, Przygotowywanie programów
do przetwarzania danych, Tworzenie programów do przetwarzania danych, Usługi doradcze dotyczące programów
komputerowych, Hosting aplikacji multimedialnych, Hosting
aplikacji interaktywnych, Hosting skomputeryzowanych danych, plików, aplikacji i informacji, Inżynieria oprogramowania, Integracja oprogramowania komputerowego, Pisanie
oprogramowania komputerowego.
540554
(220) 2022 03 03
HUMAN IT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) e

(210)
(731)

(531) 27.05.21, 27.05.17, 24.17.02, 29.01.13
(510), (511) 9 Programy komputerowe, Kodowane programy,
Pakiety programów, Komputerowe programy operacyjne,
Programy systemów operacyjnych, Oprogramowanie komputerowe [programy], Programy na smartfony, Nagrane programy komputerowe, Programy do przetwarzania danych,
Interaktywne multimedialne programy komputerowe, Programy do magazynowania danych, Elektroniczne urządzenia do programowania, Programowalne cyfrowe urządzenia
odczytujące, Komputerowe urządzenia do programowania,
Oprogramowanie dla środowiska programistycznego, Programy komputerowe do zarządzania projektami, Mikroprocesory programowalne za pomocą oprogramowania, Mobilne
aplikacje, Aplikacje do pobrania, Edukacyjne aplikacje komputerowe, Aplikacje komputerowe do pobrania, Oprogramowanie do tworzenia aplikacji, Aplikacje do odzyskiwania
informacji, Oprogramowanie do serwera aplikacji, Aplikacje
biurowe i biznesowe, Edukacyjne aplikacje na tablety, Aplikacje do pobrania na smartfony, Aplikacje do łączności maszyna-maszyna [M2M], Oprogramowanie do aplikacji i serwerów
internetowych, Oprogramowanie komputerowe do integracji aplikacji i baz danych, Pobieralne aplikacje na telefony komórkowe do transmisji danych, Pobieralne aplikacje na telefony komórkowe do zarządzania danymi, Oprogramowanie,
Oprogramowanie interfejsowe, Oprogramowanie użytkowe,
Oprogramowanie przemysłowe, Oprogramowanie edukacyjne, Oprogramowanie antywirusowe, Oprogramowanie
sensoryczne, 39 Usługi spedycyjne, Udostępnianie informacji
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w zakresie podróży, Udostępnianie map i tras podróży, Udostępnianie informacji dotyczących ruchu drogowego, map
zawierających informacje z zakresu ruchu drogowego, danych, które zawierają szczegóły zaplanowanych zdarzeń mających wpływ na ruch drogowy, takie jak zamknięcia odcinków drogi, oraz szczegóły niezaplanowanych zdarzeń, które
mają wpływ na ruch drogowy, takie jak wypadki, akcje służb
policyjnych, straży pożarnej lub innych służb ratunkowych,
lub zniszczeń, lub blokad na drodze spowodowanych innego
rodzaju nieplanowaną przyczyną, Informacje, przewodniki
i porady dotyczące podróży, Usługi informacyjne w zakresie
podróży i transportu świadczone abonentom w Internecie,
za pośrednictwem poczty elektronicznej, Internetu, za pośrednictwem aplikacji mobilnych i usług wiadomości tekstowych oraz programów telewizyjnych, Usługi w zakresie transportu, pakowania i składowania towarów, Usługi związane
z prowadzeniem działalności transportowej w zakresie transportu drogowego, kolejowego, wodnego rurociągowego,
magazynowania, składowania i przechowywania ropy naftowej i paliw płynnych oraz tworzenia i utrzymywania zapasu
paliw, usługi w zakresie dokonywania przeładunków morskich
i lądowych, Wypożyczanie pojazdów włączając samochody
osobowe i ciężarowe, przyczepy, holowanie pojazdów, 42 Powielanie programów komputerowych, Pisanie programów
komputerowych, Wynajem programów komputerowych, Aktualizacja programów komputerowych, Projektowanie programów komputerowych, Tworzenie programów komputerowych, Konserwacja programów komputerowych, Testowanie programów komputerowych, Instalacja programów
komputerowych, Instalowanie programów komputerowych,
Edycja programów komputerowych, Modyfikowanie programów komputerowych, Kompilacja programów komputerowych, Programowanie oprogramowania edukacyjnego,
Programowanie stron internetowych, Programowanie aplikacji multimedialnych, Badania dotyczące programów komputerowych, Usługi aktualizacji programów komputerowych,
Usługi pisania programów komputerowych, Opracowywanie
programów do danych, Programowanie spersonalizowanych
stron internetowych, Kompilacja programów do przetwarzania danych, Projektowanie programów do przetwarzania
danych, Instalacja i utrzymanie programów komputerowych,
Opracowywanie programów do przetwarzania danych, Przygotowywanie programów do przetwarzania danych, Tworzenie programów do przetwarzania danych, Usługi doradcze
dotyczące programów komputerowych, Hosting aplikacji
multimedialnych, Hosting aplikacji interaktywnych, Hosting
skomputeryzowanych danych, plików, aplikacji i informacji,
Inżynieria oprogramowania, Integracja oprogramowania
komputerowego, Pisanie oprogramowania komputerowego.
540555
(220) 2022 03 03
HUMAN IT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) humanit
(210)
(731)

(531) 26.04.01, 26.04.05, 27.05.01, 27.05.17, 29.01.13
(510), (511) 9 Komputerowe kodowane programy, Pakiety
programów, Komputerowe programy operacyjne, Programy systemów operacyjnych, Oprogramowanie komputerowe [programy], Programy na smartfony, Nagrane programy
komputerowe, Programy do przetwarzania danych, Inte-
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raktywne multimedialne programy komputerowe, Programy do magazynowania danych, Elektroniczne urządzenia
do programowania, Programowalne cyfrowe urządzenia
odczytujące, Komputerowe urządzenia do programowania, Oprogramowanie dla środowiska programistycznego,
Programy komputerowe do zarządzania projektami, Mikroprocesory programowalne za pomocą oprogramowania,
Mobilne aplikacje, Aplikacje do pobrania, Edukacyjne aplikacje komputerowe, Aplikacje komputerowe do pobrania,
Oprogramowanie do tworzenia aplikacji, Aplikacje do odzyskiwania informacji, Oprogramowanie do serwera aplikacji, Aplikacje biurowe i biznesowe, Edukacyjne aplikacje
na tablety, Aplikacje do pobrania na smartfony, Aplikacje
do łączności maszyna-maszyna [M2M], Oprogramowanie
do aplikacji i serwerów internetowych, Oprogramowanie
komputerowe do integracji aplikacji i baz danych, Pobieralne aplikacje na telefony komórkowe do transmisji danych,
Pobieralne aplikacje na telefony komórkowe do zarządzania
danymi, Oprogramowanie, Oprogramowanie interfejsowe,
Oprogramowanie użytkowe, Oprogramowanie przemysłowe, Oprogramowanie edukacyjne, Oprogramowanie antywirusowe, Oprogramowanie sensoryczne, 42 Powielanie
programów komputerowych, Pisanie programów komputerowych, Wynajem programów komputerowych, Aktualizacja
programów komputerowych, Projektowanie programów
komputerowych, Tworzenie programów komputerowych,
Konserwacja programów komputerowych, Testowanie programów komputerowych, Instalacja programów komputerowych, Instalowanie programów komputerowych, Edycja
programów komputerowych, Modyfikowanie programów
komputerowych, Kompilacja programów komputerowych,
Programowanie oprogramowania edukacyjnego, Programowanie stron internetowych, Programowanie aplikacji
multimedialnych, Badania dotyczące programów komputerowych, Usługi aktualizacji programów komputerowych,
Usługi pisania programów komputerowych, Opracowywanie
programów do danych, Programowanie spersonalizowanych
stron internetowych, Kompilacja programów do przetwarzania danych, Projektowanie programów do przetwarzania
danych, Instalacja i utrzymanie programów komputerowych,
Opracowywanie programów do przetwarzania danych, Przygotowywanie programów do przetwarzania danych, Tworzenie programów do przetwarzania danych, Usługi doradcze
dotyczące programów komputerowych, Hosting aplikacji
multimedialnych, Hosting aplikacji interaktywnych, Hosting
skomputeryzowanych danych, plików, aplikacji i informacji,
Inżynieria oprogramowania, Integracja oprogramowania
komputerowego, Pisanie oprogramowania komputerowego.
540558
(220) 2022 03 03
HUMAN IT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) humanit
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Programy do magazynowania danych, Elektroniczne urządzenia do programowania, Programowalne cyfrowe urządzenia odczytujące, Komputerowe urządzenia do programowania, Oprogramowanie dla środowiska programistycznego, Programy komputerowe do zarządzania projektami,
Mikroprocesory programowalne za pomocą oprogramowania, Mobilne aplikacje, Aplikacje do pobrania, Edukacyjne aplikacje komputerowe, Aplikacje komputerowe do pobrania, Oprogramowanie do tworzenia aplikacji, Aplikacje
do odzyskiwania informacji, Oprogramowanie do serwera
aplikacji, Aplikacje biurowe i biznesowe, Edukacyjne aplikacje na tablety, Aplikacje do pobrania na smartfony, Aplikacje
do łączności maszyna-maszyna [M2M], Oprogramowanie
do aplikacji i serwerów internetowych, Oprogramowanie
komputerowe do integracji aplikacji i baz danych, Pobieralne aplikacje na telefony komórkowe do transmisji danych,
Pobieralne aplikacje na telefony komórkowe do zarządzania
danymi, Oprogramowanie, Oprogramowanie interfejsowe,
Oprogramowanie użytkowe, Oprogramowanie przemysłowe, Oprogramowanie edukacyjne, Oprogramowanie antywirusowe, Oprogramowanie sensoryczne, 42 Powielanie
programów komputerowych, Pisanie programów komputerowych, Wynajem programów komputerowych, Aktualizacja
programów komputerowych, Projektowanie programów
komputerowych, Tworzenie programów komputerowych,
Konserwacja programów komputerowych, Testowanie programów komputerowych, Instalacja programów komputerowych, Instalowanie programów komputerowych, Edycja
programów komputerowych, Modyfikowanie programów
komputerowych, Kompilacja programów komputerowych,
Programowanie oprogramowania edukacyjnego, Programowanie stron internetowych, Programowanie aplikacji
multimedialnych, Badania dotyczące programów komputerowych, Usługi aktualizacji programów komputerowych,
Usługi pisania programów komputerowych, Opracowywanie programów do danych, Programowanie spersonalizowanych stron internetowych, Kompilacja programów do przetwarzania danych, Projektowanie programów do przetwarzania danych, Instalacja i utrzymanie programów komputerowych, Opracowywanie programów do przetwarzania
danych, Przygotowywanie programów do przetwarzania
danych, Tworzenie programów do przetwarzania danych,
Usługi doradcze dotyczące programów komputerowych,
Hosting aplikacji multimedialnych, Hosting aplikacji interaktywnych, Hosting skomputeryzowanych danych, plików,
aplikacji i informacji, Inżynieria oprogramowania, Integracja
oprogramowania komputerowego, Pisanie oprogramowania komputerowego.

(210)
(731)

(210)
(731)

(531) 26.04.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 Programy komputerowe, Kodowane programy, Pakiety programów, Komputerowe programy operacyjne, Programy systemów operacyjnych, Oprogramowanie
komputerowe [programy], Programy na smartfony, Nagrane
programy komputerowe, Programy do przetwarzania danych, Interaktywne multimedialne programy komputerowe,

(531) 27.05.01, 27.05.04, 27.05.17, 29.01.12
(510), (511) 9 Oprogramowanie do zastosowań w branży
nieruchomości, Programy komputerowe do zastosowań
w branży nieruchomości, Mobilne aplikacje do zastosowań
w branży nieruchomości, 36 Usługi w zakresie nieruchomości, Wynajem nieruchomości i majątku, Usługi agencji nieru-

540567
(220) 2022 03 03
REDI WINES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) REDi
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chomości dotyczące sprzedaży i wynajmu nieruchomości,
Nabywanie nieruchomości na rzecz osób trzecich, Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, Usługi agencji nieruchomości związane z kupnem i sprzedażą budynków, Usługi
agencji pośrednictwa nieruchomości mieszkaniowych, Usługi agencji w zakresie komercyjnych nieruchomości, Usługi
nabywania nieruchomości, Usługi w zakresie inwestowania
w nieruchomości, Usługi w zakresie nieruchomości, Udzielanie informacji dotyczących nieruchomości za pośrednictwem strony internetowej online, 38 Wymiana lub udostępnianie w inny sposób danych, w tym obrazu, grafiki, dźwięku,
tekstu lub informacji audiowizualnych za pośrednictwem
internetu lub innej sieci łączności, Udostępnianie treści
związanych z nieruchomościami za pomocą portalu on-line, 41 Usługi publikowania w formie elektronicznej treści
w postaci tekstów, obrazów, filmów i plików dźwiękowych
za wyjątkiem tekstów reklamowych, Świadczenie usług edycji (redakcji) treści zamieszczonych na stronie internetowej
oraz usługę wyświetlania i oznaczania strony internetowej
oraz zamieszczonych na niej treści, Produkcja, prezentacja
nagrań dźwiękowych, obrazów wideo, obrazów statycznych
i ruchomych, Produkcja nagrań wideo, produkcja prezentacji audiowizualnych, produkcja nagrań dźwiękowych wraz
z ich udostępnianiem na stronie internetowej (Udostępnianie publikacji on-line), Dystrybucja (udostępnianie) uprzednio nagranych materiałów wideo, audio, zdjęć oraz tekstów
za pośrednictwem strony internetowej (w formie elektronicznej) za wyjątkiem tekstów reklamowych, Publikacje elektroniczne on-line książek i periodyków, Publikowanie książek
i materiałów dydaktycznych, Publikowanie tekstów, innych
niż teksty reklamowe, Publikacja czasopism, Usługi publikowania blogów za pośrednictwem sieci komputerowych, Publikacja treści redakcyjnych stron dostępnych za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej, Oferowanie usługi udostępniania (publikacji) informacji, komentarzy i artykułów
za pośrednictwem sieci komputerowych tj. publikacji wskazanych treści na stronie internetowej z przestrzenią na możliwość ich komentowania za wyjątkiem treści reklamowych,
Informacja i poradnictwo w zakresie uprzednio wymienionych usług, Usługi doradcze, informacyjne i konsultacyjne,
dotyczące wszystkich wyżej wymienionych usług.

teriały do pisania, materiały drukowane, książki, notatniki (notesy), materiały do nauczania (ulotki), notesy, periodyki, torby
papierowe, torby do noszenia z papieru, publikacje drukowane, książeczki do kolorowania, podkładki na biurko, publikacje drukowane, Druki, Materiały introligatorskie, Papier
do drukowania fotografii, Materiały piśmienne, Kleje do materiałów piśmiennych lub do celów domowych, Materiały
przeznaczone dla artystów, Maszyny do pisania, Sprzęt biurowy (z wyjątkiem mebli): planery, etykiety z papieru lub kartonu, aktówki, skoroszyty, podkłady na biurko, linijki, dziurkacze,
bloki do pisania, samoprzylepne kartki indeksujące, Materiały
szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem aparatów), Materiały
z tworzyw sztucznych do pakowania (nie ujęte w innych klasach), Czcionki drukarskie, Matryce, 35 Reklama, Zarządzanie
przedsiębiorstwem, Administrowanie przedsiębiorstwem,
Czynności biurowe, 41 Nauczanie, Organizacja szkoleń, Rozrywka, Działalność sportowa i kulturalna.

540595
(220) 2022 03 03
STOWARZYSZENIE EKSPLOATATORÓW OBIEKTÓW
GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ, Jastrzębie-Zdrój
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów
Gospodarki Wodno-Ściekowej

(210)
(731)

(210)
(731)

(531)

01.15.15, 01.15.24, 26.01.01, 26.01.04, 26.01.13, 27.05.01,
29.01.14
(510), (511) 16 Papier, Tektura, Wyroby z papieru i tektury:
afisze, plakaty, biuletyny informacyjne, broszury, czasopisma,
formularze, gazety, identyfikatory, kalendarze, katalogi, ma-

540920
(220) 2022 03 14
CHUDY JOANNA MGR INŻ. JOANNA CHUDY GLAS
HIT EKSPORT IMPORT, Wręczyca Wielka
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Pamiętamy
(210)
(731)

(531) 13.01.05, 26.01.01, 29.01.15, 27.05.01
(510), (511) 4 Knoty do świec, Światełka nocne [świeczki],
Świece, Świeczki, Znicze nagrobne, nieelektryczne.
540935
(220) 2022 03 15
FUTURE SELECTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zielona Góra
(540) (znak słowny)
(540) COFFEE SELECTION
(510), (511) 35 Administrowanie działalnością gospodarczą,
Administrowanie programami lojalności konsumenta, Administrowanie programami motywacyjnymi w celu promowania sprzedaży towarów i usług dla osób trzecich, Administrowanie programów lojalnościowych obejmujących zniżki
lub zachęty, Administrowanie sprawami przedsiębiorstwa,
Agencje eksportowe i importowe, Agencje reklamowe, Analiza rynku, Biznesowe usługi doradcze i konsultacyjne, Doradztwo biznesowe w zakresie marketingu strategicznego,
Doradztwo i konsultacje w zakresie działalności gospodarczej, Doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych public relations, Doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych w reklamie, Doradztwo w zakresie promocji sprzedaży,
Doradztwo w zakresie public relations, Doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie reklamy, marketingu i promocji, Dostarczanie informacji handlowych, Dostarczanie informacji
i świadczenie usług doradczych w zakresie handlu elektronicznego, Dostarczanie informacji konsumentom na temat
towarów i usług, Dystrybucja reklam i ogłoszeń handlowych,

Nr ZT32/2022

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

Elektroniczne przetwarzanie danych, Kompilacja ogłoszeń
reklamowych do wykorzystania w formie stron internetowych, Marketing bezpośredni, Marketing internetowy, Marketing referencyjny, Marketing towarów i usług na rzecz
innych, Organizowanie i przeprowadzanie aukcji za pośrednictwem internetu, Organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych, Produkcja materiałów reklamowych
i reklam, Profilowanie konsumentów do celów komercyjnych
lub marketingowych, Przygotowywanie kampanii reklamowych, Publikacja reklam, Reklama, Reklama i usługi reklamowe, Reklama online poprzez komputerowe sieci komunikacyjne, Udostępnianie i wynajem powierzchni reklamowej, Udostępnianie informacji handlowych, Udostępnianie
informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem
strony internetowej, Udostępnianie informacji o produktach
konsumenckich, Usługi marketingowe, Usługi pośrednictwa
w handlu, Usługi przedstawicielstw handlowych, Usługi public relations, Usługi reklamowe, Usługi reklamowe w zakresie sprzedaży towarów, Usługi w zakresie reklamy cyfrowej,
Usługi w zakresie reklamy i promocji sprzedaży.
541128
(220) 2022 03 18
OGARNIAMPRAD4.0 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Złotniki
(540) (znak graficzny)
(540)

(210)
(731)

(531) 02.09.14, 29.01.01
(510), (511) 35 Usługi aukcji i aukcji odwrotnych, Organizowanie aukcji internetowych, Usługi porównywania cen energii, Organizacja subskrypcji usług internetowych, Pośrednictwo w kontraktach na kupno i sprzedaż produktów, Usługi
porównywania cen, Usługi w zakresie porównywania cen,
Usługi w zakresie porównywania zakupów, 39 Usługi dystrybucji prądu elektrycznego.
541280
(220) 2022 04 05
MJ JEDWABNE MĘCZKOWSCY SPÓŁKA JAWNA,
Kaimy
(540) (znak słowny)
(540) MJ JEDWABNE CENTRAL PARK
(510), (511) 19 Akwaria jako konstrukcje, Alabaster, Alabastrowe szkło, Altany jako konstrukcje niemetalowe, Asfalt, Azbestowy cement, Balustrady niemetalowe, Baraki, Bariery
ochronne drogowe niemetalowe, Belki niemetalowe, Belki
policzkowe/wangi jako części schodów niemetalowe, Beton,
Betonowe elementy budowlane, Bitumiczne powłoki dachowe, Bitumiczne wyroby dla budownictwa, Bloki drogowe niemetalowe, Budowlane materiały niemetalowe, Cegły, Cement,
Cement magnezjowy, Cement do budowy palenisk, Cement
do budowy pieców hutniczych, Domy z prefabrykatów jako
zestawy do montażu, Deski niemetalowe ogrodowe, Deski
niemetalowe wewnętrzne, Deski niemetalowe zewnętrzne,
(210)
(731)
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Drewno budowlane, Drewno użytkowe, Dzieła sztuki wykonane z kamienia, betonu lub marmuru, Dźwigary niemetalowe,
Elementy budowlane niemetalowe w postaci płyt, Elementy
krawędziowe do kształtowania terenu niemetalowe, Elementy
wykończeniowe budowlane niemetalowe, Formy odlewnicze
niemetalowe, Ganki niemetalowe, do budownictwa, Garncarska glina, Gips jako materiał budowlany, Glina, Glina ceglarska,
Glina ogniotrwała, Gonty, Granit, Granulat szklany do znakowania dróg, Grobowce jako pomniki niemetalowe, Grobowce
podziemne jako krypty niemetalowe, Groby niemetalowe,
Kamieniarstwo jako wyroby, Kamienie jako materiały wiążące
do produkcji, Kamień, Kamień budowlany, Kamień żużlowy,
Kamień żaroodporny, Karton budowlany, Karton z miazgi
drzewnej, Klinkier jako kruszywo, Konstrukcyjne elementy niemetalowe dla budownictwa, Kostka brukowa, Kostka brukowa
drewniana, Kostka brukowa niemetalowa, Kostka brukowa odblaskowa, Kostka drogowa odblaskowa, Kompozyty betonowe, Kratownice niemetalowe, Krawężniki, Kreda jako surowiec,
Kryształ górski, Kruszywa budowlane, Kruszywo klinkierowe,
Kruszywo szamotowe żaroodporne, Krzemionka, Kształtki rurowe rozgałęzieniowe niemetalowe, Kształtowniki niemetalowe, Kurniki niemetalowe, Kwarc, Kwietniki niemetalowe, Listwy niemetalowe, Łupek, Łupki dachowe, Dachówka łupkowa, Makadam, Margiel wapienny, Marmur, Maszty jako słupy
niemetalowe, Maszty flagowe, niemetalowe, Materiały budowlane niemetalowe, Materiały do pokryć nawierzchni drogowych, Materiały do pokryć terenu, Materiały do zabezpieczenia powierzchni terenu, Materiały do budowy i pokryć
dróg, Materiały wiążące do naprawy dróg, Materiały wiążące
do produkcji kamienia, Mozaiki dla budownictwa, Nadproża
niemetalowe, Nagrobki, Nawierzchnie tłuczniowe, Niemetalowe materiały na pokrycia dachowe, Niemetalowe płytki ścienne, Niemetalowe bloki lub płyty drogowe, Obudowy kominków niemetalowe, Ogniotrwałe materiały budowlane niemetalowe, Ogniotrwałe powłoki cementowe, Ogrodzenia niemetalowe, Okrycia niemetalowe dla budownictwa, Oliwin dla
budownictwa, Osłony pancerne, niemetalowe, Parkiety, Pak,
Papa, Palisady niemetalowe, Parapety okienne niemetalowe,
Piasek, z wyjątkiem piasku formierskiego, Piasek do akwarium,
Piasek dla budownictwa, Płoty, parkany niemetalowe, Płytki
ścienne niemetalowe dla budownictwa, Płyty brukowe, niemetalowe, Płyty budowlane niemetalowe, Płyty cementowe,
Płyty chodnikowe, Płyty do brukowania wykonane z materiałów niemetalowych, Płyty nagrobne niemetalowe, Płyty pamiątkowe, niemetalowe, Podkłady kolejowe niemetalowe,
Podłogi niemetalowe, Podłogowe płytki niemetalowe, Podłogowe płyty parkietowe, Pokrycia dachowe, niemetalowe, Pokrycia ścienne nie z metalu, Pomniki niemetalowe, Popiersia
z kamienia, betonu lub marmuru, Porfir jako kamień, Posążki
z kamienia, betonu lub marmuru, Powłoki jako materiały budowlane, Profile niemetalowe dla budownictwa, Profile niemetalowe do gzymsów, Proszki, ziarna, płytki dekoracyjne
do ogrodu, Proszki, ziarna, płytki wielobarwne, Proszek łupkowy, Rury kamionkowe, Rury sztywne niemetalowe stosowane
w budownictwie, Schody niemetalowe, Słupy niemetalowe
dla linii elektroenergetycznych, Słupy cementowe, Słupy niemetalowe, Skrzynki na listy murowane, Srebrny piasek, Stele
nagrobkowe, niemetalowe, Stopnie jako elementy schodów,
niemetalowe, Sztuczny kamień, Świecąca kostka brukowa, Tablice nagrobkowe niemetalowe, Terakota jako materiał budowlany, Tłuczeń, Tuf wapienny, Tynk, Uliczne kanały ściekowe
niemetalowe, Wapień, Wapno, Zaprawy budowlane, Zbiorniki
murowane, Zbrojenia niemetalowe dla budownictwa, Żużel
jako materiał budowlany, Żwir, Żwir do akwarium, 35 Aranżacja
otoczenia wokół domów, Aranżacja otoczenia wokół punktów
mieszkalnych, Aranżacja podjazdów, Badanie rynku, Dekoracja
wystaw sklepowych, Dekoracja ogrodów przydomowych,
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Dekoracja obszarów zielonych, Doradztwo specjalistyczne
w sprawach działalności gospodarczej, Ekspertyzy w działalności gospodarczej, Marketing ukierunkowany, Opinie, Organizowanie wystaw lub targów w celach handlowych lub reklamowych, Pokazy towarów, Prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, Promocja sprzedaży
stosowana dla osób trzecich, Promowanie towarów i usług
w formie sponsorowania wydarzeń sportowych, Reklama, Reklama korespondencyjna, Reklama online za pośrednictwem
sieci komputerowej, Reklama typu „płać za kliknięcie”, Reklama
zewnętrzna, Reklama radiowa, Reklama telewizyjna, Sondaże,
Usługi pośrednictwa w handlu, Wyceny handlowe, Wystawy
w celach handlowych lub reklamowych, Zaopatrzenie osób
trzecich stosowane jako zakupy i sprzedaż produktów dla innych przedsiębiorstw, Zarządzanie działalnością gospodarczą
z zakresu projektowania otoczenia wokół obejść, Zarządzanie
działalnością gospodarczą z zakresu projektowania dróg i szlaków komunikacyjnych, Usługi umożliwiające odbiorcom dogodny wybór i zakup towarów w hurtowni, sklepach oraz Internecie z wyrobami: budowlanymi, drewnianymi, z korka,
ze słomy, z materiałami z tworzyw sztucznych, meblowymi,
sprzętem wyposażenia do łazienek i kuchni, artykułami ogrodniczymi, środkami chemicznymi dla ogrodnictwa, narzędzi
i sprzętu dla ogrodnictwa, a w szczególności z: akwaria jako
konstrukcje, alabaster, alabastrowe szkło, altany jako konstrukcje niemetalowe, asfalt, azbestowy cement, balustrady niemetalowe, baraki, bariery ochronne drogowe niemetalowe, belki
niemetalowe, belki policzkowe/wangi jako części schodów
niemetalowe, beton, betonowe elementy budowlane, bitumiczne powłoki dachowe, bitumiczne wyroby dla budownictwa, bloki drogowe niemetalowe, budowlane materiały niemetalowe, cegły, cement, cement magnezjowy, cement
do budowy palenisk, cement do budowy pieców hutniczych,
domy z prefabrykatów jako zestawy do montażu, deski niemetalowe ogrodowe, deski niemetalowe wewnętrzne, deski niemetalowe zewnętrzne, drewno budowlane, drewno użytkowe, dzieła sztuki wykonane z kamienia, betonu lub marmuru,
dźwigary niemetalowe, elementy budowlane niemetalowe
w postaci płyt, elementy krawędziowe do kształtowania terenu niemetalowe, elementy wykończeniowe budowlane niemetalowe, formy odlewnicze niemetalowe, ganki niemetalowe, do budownictwa, garncarska glina, gips jako materiał budowlany, glina, glina ceglarska, glina ogniotrwała, gonty, granit, granulat szklany do znakowania dróg, grobowce jako pomniki niemetalowe, grobowce podziemne jako krypty, niemetalowe, groby niemetalowe, kamieniarstwo jako wyroby, kamienie jako materiały wiążące do produkcji, kamień, kamień
budowlany, kamień żużlowy, kamień żaroodporny, karton budowlany, karton z miazgi drzewnej, klinkier jako kruszywo,
konstrukcyjne elementy niemetalowe dla budownictwa, kostka brukowa, kostka brukowa drewniana, kostka brukowa niemetalowa, kostka brukowa odblaskowa, kostka drogowa odblaskowa, kompozyty betonowe, kratownice niemetalowe,
krawężniki, kreda jako surowiec, kryształ górski, kruszywa budowlane, kruszywo klinkierowe, kruszywo szamotowe żaroodporne, krzemionka, kształtki rurowe rozgałęzieniowe niemetalowe, kształtowniki niemetalowe, kurniki niemetalowe,
kwarc, kwietniki niemetalowe, listwy niemetalowe, łupek, łupki dachowe, dachówka łupkowa, makadam, margiel wapienny,
marmur, maszty jako słupy niemetalowe, maszty flagowe, niemetalowe, materiały budowlane niemetalowe, materiały
do pokryć nawierzchni drogowych, materiały do pokryć terenu, materiały do zabezpieczenia powierzchni terenu, materiały do budowy i pokryć dróg, materiały wiążące do naprawy
dróg, materiały wiążące do produkcji kamienia, mozaiki dla
budownictwa, nadproża niemetalowe, nagrobki, nawierzchnie tłuczniowe, niemetalowe materiały na pokrycia dachowe,
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niemetalowe płytki ścienne, niemetalowe bloki lub płyty drogowe, obudowy kominków, niemetalowe, ogniotrwałe materiały budowlane, niemetalowe, ogniotrwałe powłoki cementowe, ogrodzenia niemetalowe, okrycia niemetalowe dla budownictwa, oliwin dla budownictwa, osłony pancerne, niemetalowe, parkiety, pak, papa, palisady niemetalowe, parapety okienne niemetalowe, piasek, z wyjątkiem piasku formierskiego, piasek do akwarium, piasek dla budownictwa, płoty,
parkany niemetalowe, płytki ścienne niemetalowe dla budownictwa, płyty brukowe, niemetalowe, płyty budowlane
niemetalowe, płyty cementowe, płyty chodnikowe, płyty
do brukowania wykonane z materiałów niemetalowych, płyty
nagrobne niemetalowe, płyty pamiątkowe, niemetalowe,
podkłady kolejowe niemetalowe, podłogi niemetalowe, podłogowe płytki niemetalowe, podłogowe płyty parkietowe,
pokrycia dachowe, niemetalowe, pokrycia ścienne nie z metalu, pomniki niemetalowe, popiersia z kamienia, betonu lub
marmuru, porfir jako kamień, posążki z kamienia, betonu lub
marmuru, powłoki jako materiały budowlane, profile niemetalowe dla budownictwa, profile niemetalowe do gzymsów,
proszki, ziarna, płytki dekoracyjne do ogrodu, proszki, ziarna,
płytki wielobarwne, proszek łupkowy, rury kamionkowe, rury
sztywne niemetalowe stosowane w budownictwie, schody
niemetalowe, słupy niemetalowe dla linii elektroenergetycznych, słupy cementowe, słupy niemetalowe, skrzynki na listy
murowane, srebrny piasek, stele nagrobkowe, niemetalowe,
stopnie jako elementy schodów, niemetalowe, sztuczny kamień, świecąca kostka brukowa, tablice nagrobkowe niemetalowe, terakota jako materiał budowlany, tłuczeń, tuf wapienny,
tynk, uliczne kanały ściekowe niemetalowe, wapień, wapno,
zaprawy budowlane, zbiorniki murowane, zbrojenia niemetalowe dla budownictwa, żużel jako materiał budowlany, żwir,
żwir do akwarium.
541689
(220) 2022 04 05
CANPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) canpol babies
(210)
(731)

(531) 26.01.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 Dziecięce artykuły sanitarne, jednorazowe
maty do przewijania niemowląt, Bielizna higieniczna, majtki higieniczne, Chłonne wkładki do bielizny higienicznej,
Podpaski higieniczne, Wkładki do stanika dla karmiących
matek, Patyczki higieniczne, maty i podkłady poporodowe,
8 Nożyczki, Obcinacze do paznokci, Pilniki do paznokci, Zestawy do manicure, Sztućce stołowe, Noże, widelce i łyżki
metalowe, z tworzyw sztucznych i z tworzyw biodegradowalnych, Łyżki widelce i noże stołowe dla dzieci, 9 Przeciwporażeniowe zabezpieczenia gniazdek elektrycznych, Elektroniczne urządzenia do nadzoru nad małymi dziećmi, Termometry do celów niemedycznych, 10 Aspiratory do nosa,
Higieniczne artykuły gumowe, kauczukowe i silikonowe dla
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niemowląt, Gryzaki, Gryzaki dla ząbkujących dzieci, Masażery do dziąseł dla niemowląt, Smoczki, Smoczki do butelek
do karmienia, Smoczki do karmienia niemowląt, Zawieszki
do smoczków, Łańcuszki do smoczków, Laktatory, Urządzenia do odciągania mleka z piersi matek, Kolektory do zbierania mleka, Osłonki piersi, Termometry do zastosowań medycznych, 21 Gąbki do kąpieli, Myjki do kąpieli i mycia ciała,
Grzebienie, Szczotki, Szczotki do włosów, Szczotki do butelek, Szczotki do smoczków, Szczoteczki do zębów, Kubki,
szklanki, Miseczki, Talerze, Bidony, Kubki i bidony izolowane
termicznie, Nieelektryczne podgrzewacze do butelek z pokarmem dla niemowląt, Butelki z tworzywa i butelki szklane
dla niemowląt, Pojemniki do przechowywania żywności, Pojemniki termoizolacyjne do użytku domowego lub kuchennego, pojemniki do przechowywania podgrzanych butelek
z pokarmem, 25 Odzież i obuwie dla matek i niemowląt,
Biustonosze, Bielizna dla kobiet w ciąży, Okrycia kąpielowe,
Szlafroki, Dziecięce szlafroki kąpielowe, Śliniaki nie z papieru, Śliniaki ceratkowe i ceratkowo-tekstylne, Suche pieluszki
tekstylne, Ceratki do pieluszek, Majteczki ceratkowe i ceratkowo-tekstylne, 28 Zabawki, Zabawki wypchane, Misie pluszowe, Zabawki z tworzyw sztucznych, Zabawki do zabawy
w wodzie, Maty z zabawkami dla niemowląt.
541691
(220) 2022 04 05
CANPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) canpol babies
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 5 Dziecięce artykuły sanitarne, jednorazowe
maty do przewijania niemowląt, Bielizna higieniczna, majtki higieniczne, Chłonne wkładki do bielizny higienicznej,
Podpaski higieniczne, Wkładki do stanika dla karmiących
matek, Patyczki higieniczne, maty i podkłady poporodowe,
8 Nożyczki, obcinacze do paznokci, pilniki do paznokci, zestawy do manicure, Sztućce stołowe, Noże, widelce i łyżki
metalowe, z tworzyw sztucznych i z tworzyw biodegradowalnych, Łyżki widelce i noże stołowe dla dzieci, 9 Przeciwporażeniowe zabezpieczenia gniazdek elektrycznych, Elektroniczne urządzenia do nadzoru nad małymi dziećmi, Termometry do celów niemedycznych, 10 Aspiratory do nosa,
Higieniczne artykuły gumowe, kauczukowe i silikonowe dla
niemowląt, Gryzaki, Gryzaki dla ząbkujących dzieci, Masażery do dziąseł dla niemowląt, Smoczki, Smoczki do butelek
do karmienia, Smoczki do karmienia niemowląt, Zawieszki
do smoczków, Łańcuszki do smoczków, Laktatory, Urządzenia do odciągania mleka z piersi matek, Kolektory do zbierania mleka, Osłonki piersi, Termometry do zastosowań medycznych, 21 Gąbki do kąpieli, Myjki do kąpieli i mycia ciała,
Grzebienie, Szczotki, Szczotki do włosów, Szczotki do butelek, Szczotki do smoczków, Szczoteczki do zębów, Kubki,
szklanki, Miseczki, Talerze, Bidony, Kubki i bidony izolowane
termicznie, Nieelektryczne podgrzewacze do butelek z pokarmem dla niemowląt, Butelki z tworzywa i butelki szklane
dla niemowląt, Pojemniki do przechowywania żywności, Pojemniki termoizolacyjne do użytku domowego lub kuchennego, pojemniki do przechowywania podgrzanych butelek
z pokarmem, 25 Odzież i obuwie dla matek i niemowląt,
Biustonosze, Bielizna dla kobiet w ciąży, Okrycia kąpielowe,
Szlafroki, Dziecięce szlafroki kąpielowe, Śliniaki nie z papieru, Śliniaki ceratkowe i ceratkowo-tekstylne, Suche pieluszki
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tekstylne, Ceratki do pieluszek, Majteczki ceratkowe i ceratkowo-tekstylne, 28 Zabawki, Zabawki wypchane, Misie pluszowe, Zabawki z tworzyw sztucznych, Zabawki do zabawy
w wodzie, Maty z zabawkami dla niemowląt.
(210)
(731)
(540)
(540)

541712
(220) 2022 04 06
CYFROWY POLSAT SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
Grupa Polsat Plus

(531) 26.02.07, 26.11.02, 26.11.12, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 35 Zarządzanie i administrowanie działalnością
gospodarczą, Zarządzanie i administrowanie grupą przedsiębiorstw, Pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej,
Analizy biznesowe, Rachunkowość, Usługi księgowe, Sporządzanie sprawozdań finansowych, Sporządzanie sprawozdań
dotyczących działalności gospodarczej, Audyty działalności
gospodarczej, Doradztwo podatkowe dotyczące rachunkowości i księgowości, Audyty w zakresie finansów, Usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio
wymienionych usług, 36 Zarządzanie finansowe przedsiębiorstwami, Zarządzanie finansowe podmiotami w ramach
grupy kapitałowej, Zarządzanie finansowe holdingami, Doradztwo podatkowe dotyczące usług w zakresie planowania
finansowego, Usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne
dotyczące uprzednio wymienionych usług.
(210)
(731)
(540)
(540)

541713
(220) 2022 04 06
CYFROWY POLSAT SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
Grupa Polsat Plus

(531) 26.02.07, 26.11.02, 26.11.12, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 35 Zarządzanie i administrowanie działalnością
gospodarczą, Zarządzanie i administrowanie grupą przedsiębiorstw, Pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej,
Analizy biznesowe, Rachunkowość, Usługi księgowe, Sporządzanie sprawozdań finansowych, Sporządzanie sprawozdań
dotyczących działalności gospodarczej, Audyty działalności
gospodarczej, Doradztwo podatkowe dotyczące rachunkowości i księgowości, Audyty w zakresie finansów, Usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio
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wymienionych usług, 36 Zarządzanie finansowe przedsiębiorstwami, Zarządzanie finansowe podmiotami w ramach
grupy kapitałowej, Zarządzanie finansowe holdingami, Doradztwo podatkowe dotyczące usług w zakresie planowania
finansowego, Usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne
dotyczące uprzednio wymienionych usług.
(210) 541849
(220) 2022 04 08
(731) Vetoquinol S.A., Magny-Vernois, FR
(540) (znak słowny)
(540) FLEXADIN
(510), (511) 5 Preparaty farmaceutyczne i weterynaryjne,
Preparaty farmaceutyczne, żywność dietetyczna i preparaty
do użytku weterynaryjnego.
541869
(220) 2022 04 11
BALMORAL PROPERTIES 1 ED POLSKA 1 SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BROWAR LUBICZ
(210)
(731)
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GALERIA WIŚLANKA

(531) 26.07.25, 27.05.01, 26.03.01, 26.03.05, 26.04.03
(510), (511) 35 Usługi reklamowe, Administrowanie i zarządzanie centrami handlowo-rozrywkowymi, sklepami,
punktami usługowymi, hurtowniami, Zarządzanie działalnością gospodarczą, Prowadzenie marketingu, Organizacja
promocji sprzedaży, Doradztwo w zakresie prowadzenia
działalności gospodarczej i zarządzania, w tym w zarządzaniu przedsiębiorstwami handlowymi, Badania rynku, Dekoracja wystaw i witryn sklepowych, Dystrybucja materiałów
reklamowych, Planowanie i organizowanie targów, wystaw
i imprez w celach handlowych lub reklamowych, Rekrutacja
personelu, Pokazy towarów, Promocja sprzedaży dla osób
trzecich, Pośrednictwo w zawieraniu transakcji handlowych,
Wynajmowanie powierzchni na cele reklamowe, 36 Administrowanie i zarządzanie nieruchomościami, w tym centrami
handlowo-usługowo-rozrywkowymi, Wynajem obiektów
handlowych, biurowych, usługowych, Wynajem powierzchni w centrach handlowo-usługowo-rozrywkowych, Dzierżawa lub najem majątku nieruchomego, Ubezpieczenia, Działalność finansowa, Doradztwo inwestycyjne.
542056
(220) 2022 04 14
THEMAR IMPORT-EKSPORT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Opacz-Kolonia
(540) (znak słowny)
(540) ABC NA PLUSKWY
(510), (511) 5 Środki do zwalczania pluskiew, środki do tępienia i odstraszania insektów, środki do zwalczania skutków
ukąszeń pluskiew, pestycydy, trucizny.
(210)
(731)

(531)

07.01.24, 07.01.25, 27.05.05, 26.04.02, 26.04.16, 26.04.22,
26.11.01, 26.11.05, 26.11.08
(510), (511) 35 Badania rynku i opinii publicznej, Doradztwo
w zakresie organizacji i zarządzania działalnością gospodarczą, Administrowanie działalnością gospodarczą, Prace
biurowe, Usługi inwestora zastępczego dotyczące nieruchomości w aspekcie organizacyjnym, Usługi organizacji
i zarządzania podwykonawcami, Prowadzenie interesów
osób trzecich, Pośrednictwo handlowe, Leasing pracowniczy, 36 Agencje nieruchomości, Agencje pośrednictwa
w handlu nieruchomościami, Administrowanie i zarządzanie nieruchomościami, Dzierżawa nieruchomości, Pośrednictwo w sprawach majątku nieruchomego, Wycena
nieruchomości, Wynajmowanie mieszkań i pomieszczeń
biurowych oraz usługowych, Inwestycje kapitałowe dotyczące nieruchomości, Leasing finansowy, Usługi finansowe
związane z nieruchomościami, Usługi inwestora zastępczego dotyczące nieruchomości w aspekcie finansowym,
Doradztwo, informacja i konsultacje w zakresie wyżej wymienionych usług, 37 Usługi budowlane, usługi remontowe,
Przygotowanie terenu pod budowę, Budowa obiektów inżynierii wodnej i lądowej, Montaż rusztowań, Wykonywanie
instalacji budowlanych, Wykonywanie robót budowlanych
i wykończeniowych, Czyszczenie budynków od wewnątrz
i od zewnątrz, Uszczelnianie, izolowanie budynków, Zabezpieczanie budynków przed wilgocią, Rozbiórka budynków,
Nadzór budowlany, Wynajem sprzętu budowlanego, Usługi
inwestora zastępczego dotyczące nieruchomości w aspekcie budowlanym, Informacja budowlana.
(210)
(731)

541950
(220) 2022 04 13
GALERIA-WIŚLANKA SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Katowice

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

542097
(220) 2022 04 15
BOBAŁO MARCIN, Długołęka
(znak słowno-graficzny)
Browar Jedności

(531) 27.05.01
(510), (511) 32 Piwo, Piwo bezalkoholowe, Drinki na bazie
piwa, Napoje na bazie piwa, Korzenne piwa, Piwo rzemieślnicze, Piwa smakowe, Brzeczka piwna, Piwo i produkty piwowarskie, Ekstrakty chmielu do produkcji piwa, 35 Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, Analiza marketingowa
nieruchomości, Usługi reklamowe dotyczące nieruchomości,
Obsługa marketingowa obrotu nieruchomościami, Reklamowanie nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych, Zarządzanie mieszkaniami, 36 Administrowanie nieruchomościami,
Agencje nieruchomości, Agencje pośrednictwa w handlu
nieruchomościami, Biura pośrednictwa handlu nieruchomościami, Doradztwo w dziedzinie zakupu nieruchomości, Doradztwo w zakresie nieruchomości, Dostarczanie informacji
dotyczących nieruchomości, Finansowanie inwestycji budowlanych, Finansowanie projektów deweloperskich, Nabywanie nieruchomości na rzecz osób trzecich, Organizowanie
finansowania w zakresie operacji budowlanych, Organizowanie finansowania zakupu nieruchomości, Organizowanie
wynajmu mieszkań, Pobieranie czynszu, Pomoc w zakresie
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nabywania nieruchomości i w zakresie udziałów finansowych
w nieruchomościach, Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, Udzielanie informacji dotyczących nieruchomości,
Usługi doradcze dotyczące nieruchomości, Usługi doradcze
dotyczące wyceny nieruchomości, Usługi kredytowania nieruchomości, Usługi nabywania nieruchomości, Usługi w zakresie wyszukiwania nieruchomości mieszkaniowych, Usługi
zarządzania nieruchomościami, Usługi zarządzania nieruchomościami związane z budynkami mieszkalnymi, Usługi zarządzania nieruchomościami w zakresie osiedli mieszkaniowych,
Wynajem nieruchomości i majątku, Zarządzanie lokalami
niemieszkalnymi, Zarządzanie portfelem nieruchomości, Finansowanie kredytów mieszkaniowych, Udzielanie pożyczek
mieszkaniowych, Doradztwo związane z kredytami i hipotecznymi na nieruchomości mieszkaniowe, 37 Prowadzenie
działalności deweloperskiej w dziedzinie budownictwa, Budowa budynków mieszkalnych i komercyjnych, Budowa bloków
mieszkalnych, Budowa budynków wielorodzinnych, Budowa
kompleksów biznesowych, Budowa nieruchomości mieszkalnych, Budowanie nieruchomości, Nadzór budowlany, Nadzór
nad renowacją budynków, Nadzór nad robotami budowlanymi, Udzielanie informacji związanych z renowacją budynków,
Udzielanie informacji związanych z odbudową budynków,
Usługi budowlane w zakresie budynków mieszkalnych, Zarządzanie projektem budowy, Naprawa i konserwacja budynków
mieszkalnych, Konstruowanie budynków mieszkalnych i handlowych, 42 Planowanie i projektowanie osiedli mieszkaniowych, Usługi projektowe dotyczące nieruchomości mieszkalnych, Usługi w zakresie planowania osiedli mieszkaniowych,
43 Usługi restauracyjne, Bary, Usługi barmanów, Usługi barów
piwnych, Usługi ogródków piwnych, Serwowanie napojów
w małych browarniach, Serwowanie napojów w pubach
z browarem, Serwowanie napojów alkoholowych.
(210) 542557
(220) 2022 04 28
(731) PUCHEJDA ARTUR, Czarne
(540) (znak słowny)
(540) SALOMON JUWELIER - SERVICE
(510), (511) 14 Biżuteria i wyroby jubilerskie, kamienie szlachetne, perły, metale szlachetne i ich imitacje, łańcuszki, naszyjniki, pierścionki, zegarki jubilerskie, wyroby jubilerskie dla
zwierząt, wyroby jubilerskie z metali szlachetnych, wyroby
jubilerskie z metali półszlachetnych, wyroby jubilerskie pokryte metalami szlachetnymi, wyroby jubilerskie wykonane
ze srebra, wyroby jubilerskie do użytku osobistego, wyroby
jubilerskie z metali nieszlachetnych, 35 Usługi sprzedaży detalicznej online w zakresie artykułów jubilerskich, 37 Naprawa wyrobów jubilerskich, 40 Odlewnictwo jubilerskie.
542567
(220) 2022 04 29
Ludwig Schokolade GmbH & Co. KG,
Bergisch Gladbach, DE
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GERMAN TRADITION EST. 1966 Trumpf EDLE
TROPFEN IN NUSS
(210)
(731)
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(531)

26.04.03, 26.04.22, 26.04.01, 26.04.05, 26.04.16,
05.07.06, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 30 Kakao, Kakao w proszku, Napoje zawierające
kakao, Napoje w proszku zawierające kakao, Czekolada, Czekoladowe wyroby cukiernicze nielecznicze, Napoje czekoladowe, Słodycze czekoladowe, Batony czekoladowe, Praliny,
Praliny z nadzieniem, Praliny z płynnym nadzieniem, Praliny
z nadzieniem bezalkoholowym, Praliny z nadzieniem alkoholowym, w szczególności z napojów spirytusowych i/lub
win, Praliny z orzechami i/lub kawałkami orzechów, Praliny
z nadzieniem alkoholowym, w szczególności z alkoholi i/lub
win, z orzechami i/lub kawałkami orzechów.
542569
(220) 2022 04 29
Ludwig Schokolade GmbH & Co. KG,
Bergisch Gladbach, DE
(540) (znak słowny)
(540) EDLE TROPFEN IN NUSS
(510), (511) 30 Kakao, Kakao w proszku, Napoje zawierające
kakao, Napoje w proszku zawierające kakao, Czekolada, Czekoladowe wyroby cukiernicze nielecznicze, Napoje czekoladowe, Słodycze czekoladowe, Batony czekoladowe, Praliny,
Praliny z nadzieniem, Praliny z płynnym nadzieniem, Praliny
z nadzieniem bezalkoholowym, Praliny z nadzieniem alkoholowym, w szczególności z napojów spirytusowych i/lub
win, Praliny z orzechami i/lub kawałkami orzechów, Praliny
z nadzieniem alkoholowym, w szczególności z alkoholi i/lub
win, z orzechami i/lub kawałkami orzechów.
(210)
(731)

542758
(220) 2022 05 05
SONKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielany Wrocławskie
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) COOLKI MOCY

(210)
(731)

(531) 29.01.11, 27.05.01, 27.05.17, 26.01.01, 26.11.02
(510), (511) 29 Batony spożywcze na bazie orzechów, Batoniki na bazie owoców i orzechów, Batony na bazie orzechów
i ziaren, Chipsy owocowe, Chipsy warzywne, Batony owocowe, Przekąski na bazie owoców, Przekąski na bazie warzyw,
Produkty z suszonych owoców, Jogurty, Jaja w proszku, Zupy
w proszku, Napoje na bazie mleka, Substytuty mleka, Nabiał
i substytuty nabiału, Oleje jadalne, Tłuszcze jadalne, Przetworzone owoce, warzywa i grzyby (w tym orzechy i nasiona
roślin strączkowych), Ryby, owoce morza i mięczaki, nieżywe, Zupy i wywary, ekstrakty mięsne, Mięso i wędliny, Galaretki, dżemy, kompoty, pasty owocowe i warzywne, Galaretki
owocowe, Galaretki z warzyw, Mleko, Kefir [napój mleczny],
Hamburgery, Frytki, Zapiekanki [żywność], Gotowe dania
warzywne, Gotowe posiłki składające się głównie z mięsa,
Gotowe posiłki składające się głównie z drobiu, Gotowe posiłki składające się głównie z warzyw, Gotowe sałatki, Sałatki
owocowe, Sałatki warzywne, Sałatki z roślin strączkowych,
Sałatki na bazie ziemniaków, Gotowe dania z mięsa, Przekąski na bazie orzechów, Mieszanki owoców i orzechów, Masło
z orzechów, Mleko w proszku, 30 Cukierki, Cukierki z Kakao,
Batony, Batoniki, Batony zbożowe i energetyczne, Batoniki
muesli, Wysokoproteinowe batoniki zbożowe, Batony na ba-
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zie granoli, Słodycze, Wyroby cukiernicze, Wyroby cukiernicze
z kakao lub czekoladą, Wyroby cukiernicze na bazie kakao lub
czekolady, Ciasta, Tarty, Ciasteczka, Czekolada, Nadziewana
czekolada, Czekolady z dodatkiem orzechów, płatków, owoców lub ryżu, Gotowe desery [wyroby cukiernicze], Przekąski
składające się głównie z wyrobów cukierniczych, Wyroby
piekarnicze, Polewy czekoladowe, Czekolada na polewy lub
posypki, Bloki czekoladowe, Cukry, naturalne słodziki, polewy
cukiernicze i nadzienia, produkty pszczele, Mleczko pszczele,
Miód, Lód, Lody spożywcze, Mrożone jogurty i sorbety, Sól,
Przyprawy i dodatki smakowe, Ziarna przetworzone, skrobia
i wyroby z tych towarów, preparaty do pieczenia i drożdże,
Wafle jadalne, Ryż, Wafle ryżowe, Krakersy, Chipsy [produkty
zbożowe], Chipsy ryżowe, Chrupki ryżowe, Produkty żywnościowe z ryżu, Przekąski na bazie ryżu, Chrupki kukurydziane,
Kasze, Mąka, Preparaty mączne do żywności, Cukier, Wafelki,
Sosy, Ciastka, Herbatniki, Ciastka migdałowe, Wanilia, Wanilina [aldehyd, substytut wanilii], Dania gotowe i wytrawne
przekąski na bazie zbóż, Kawa, Napoje na bazie kawy, Napoje kawowe z mlekiem, Herbata, Napoje na bazie herbaty,
Herbata mrożona, Kakao, Wyroby z kakao, Składniki na bazie
kakao do produktów cukierniczych, Gotowe kakao i napoje
na bazie kakao, Napoje na bazie czekolady, Ekstrakty kakaowe
do spożycia przez ludzi, Mieszanki kakaowe, Kakao w proszku,
Pasty kakaowe, Kremy na bazie kakao w postaci past do smarowania, Kremy na bazie nugatu w postaci past do smarowania, Preparaty w proszku zawierające kakao do sporządzania
napojów, Preparaty kakaowe do sporządzania napojów alkoholowych i bezalkoholowych, Mąka mieszana do żywności,
Mąka pszenna, Preparaty zbożowe, Produkty z mąki mielonej,
Przekąski zbożowe, Przekąski wieloziarniste, Zboża przetworzone do spożycia przez ludzi (płatki owsiane i płatki z innych
zbóż), Jęczmień łuskany, Owies łuskany, Płatki śniadaniowe,
Muesli, Płatki kukurydziane, Płatki ryżowe, Popcorn, Potrawy
na bazie mąki, Gotowe mieszanki do pieczenia, Przygotowane
mieszanki do pieczenia chleba, ciast lub drobnych wypieków,
Naleśniki, Masa do pieczenia ciasta, Ciasto w proszku, Sosy
w proszku, Czekolada w proszku, Puddingi, Budynie, Dekoracje cukiernicze do ciast, Aromaty do ciast, inne niż olejki eteryczne, Aromaty do napojów, Chleb, Bułka tarta, Bułki, Piernik,
Suchary, Przekąski składające się głównie z chleba, Pieczywa
i bułeczki chrupkie, Przekąski z pieczywa i z chrupiącego pieczywa, Kanapki, Duńskie bułki, Szwajcarskie bułki, Bułki typu
swiss rolls, Bułeczki słodkie, Rogaliki, Croissant [rogaliki z ciasta
francuskiego], Magdalenki, Strudel, Ciasto na słodkie wypieki,
Słodkie wypieki, Pasta migdałowa, Pomadki [cukierki], Chałwa,
Herbatniki słodowe, Herbatniki petit-beurre, Ptifurki [ciasteczka], Pralinki, Orzechowe wyroby cukiernicze, Marcepan, Lukrecja [cukiernictwo], Makaroniki [wyroby cukiernicze], Cukierki
miętowe, Cukierki owocowe, Cukierki czekoladowe, Karmelki
[cukierki], Słodycze do żucia, Guma do żucia, Gumy owocowe [inne niż do celów medycznych], Pizza, Pizza mrożona,
Preparaty do sporządzania spodów pizzy, Paluszki chlebowe,
Gotowe dania zawierające kaszę lub ryż z dodatkiem warzyw,
Gotowe dania zawierające kaszę lub ryż z dodatkiem owoców,
Gotowe dania zawierające kaszę lub ryż z dodatkiem sosów,
Gotowe dania z ryżu, Gotowe potrawy zawierające [głównie]
ryż, Gotowy lunch w pudełku składający się z ryżu, z dodatkiem mięsa, ryby lub warzyw, Posiłki składające się głównie
z makaronów, Potrawy gotowe na bazie makaronu, Potrawy
z makaronu, Gotowe produkty spożywcze w postaci sosów,
Hamburgery gotowane i w bułkach, Spody do pizzy.
(210)
(310)
(731)

542849
(220) 2022 05 09
97116322
(320) 2021 11 09
(330) US
Unifrax I LLC, Tonawanda, US

Nr ZT32/2022

(540) (znak słowny)
(540) ALKEGEN
(510), (511) 1 Podłoża katalityczne, Włókna krzemowe do stosowania w produkcji baterii, Włókna krzemowe do stosowania
w produkcji baterii litowo-jonowych, Porowate włókna krzemowe do stosowania w produkcji baterii, Materiały anodowe
w postaci krzemu do stosowania w produkcji anod do baterii litowo-jonowych, Materiały anodowe w postaci krzemu do stosowania w produkcji anod do baterii, Chemiczne
anodowe kompozycje aktywne do stosowania w produkcji
baterii, Środki katalityczne w postaci włókien aktywowanych do stosowania w procesach katalitycznych, Środki katalityczne w postaci włókien katalizowanych do stosowania
w procesach katalitycznych, Środki katalityczne w postaci
kompozycji włókien aktywowanych złożonych z porowatych
włókien nieorganicznych o dużym polu powierzchni i środka
aktywnego do stosowania w procesach katalitycznych, Środki katalityczne w postaci kompozycji włókien aktywowanych
złożonych z porowatych włókien nieorganicznych o dużym
polu powierzchni i środka aktywnego do stosowania w procesach katalitycznych jako elementy filtrujące, komponenty
układów wydechowych, katalityczne materiały nośne, papiery, koce, płyty, maty, filce, materiały włókiennicze, kształty
3D i folie, Katalizatory do stosowania w produkcji przemysłowych substancji chemicznych, Nośniki katalizatorów, Środki
katalityczne w postaci włókien aktywowanych formowanych
w trójwymiarowe kształty o różnych wymiarach do stosowania w procesach katalitycznych, Papier do separatora baterii
na bazie włókien szklanych do stosowania w bateriach, Papier
do separatora baterii na bazie włókien szklanych do stosowania w bateriach litowo-jonowych, Papier do separatora baterii
na bazie włókien szklanych do stosowania w produkcji baterii, Papier do separatora baterii na bazie włókien szklanych
do stosowania w produkcji baterii litowo-jonowych, Materiały
anodowe do baterii, 7 Komponenty katalizatora, mianowicie
pęczniejący papier lub mata stosowane do mechanicznego
wspierania podłoży ceramicznych i metalowych w katalizatorach do silników o spalaniu wewnętrznym, 10 Specjalistyczne
urządzenia do transfuzji, mianowicie zestawy strzykawkowe
złożone z rurek, nasadek adaptera, igieł, zespołów przewodów do zlewania płytek krwi i osocza, oraz worki do zamrażania kriogenicznego, 16 Papiery specjalistyczne, mianowicie
oprawy książkowe, papier syntetyczny, Papier do stosowania we wzmacnianiu opraw książkowych, taśm i osłon kabli
elektrycznych, 17 Izolacyjne włókna ogniotrwałe, mianowicie
włókna syntetycznego materiału ogniotrwałego w dowolnej postaci, w tym włókna sypkie, maty, koce, płyty, moduły, filce, przędza z włókien ciętych, tkanina, taśma, lina, oplot,
sznur, targan bawełniany, papier, wyroby formowane, takie
jak bloczki, płyty, rurki, laminaty i kształty odlewane próżniowo oraz kompozycje, takie jak powłoki, cementy, mieszanki
do ubijania i masy ogniotrwałe do ubijania do stosowania
jako materiał odporny na wysokie temperatury do izolacji termicznej, akustycznej, mechanicznej i elektrycznej, do filtracji
gazu, do stosowania jako komponent uszczelek odpornych
na wysokie temperatury, uszczelnień i szczeliw, do stosowania
jako nośniki katalizatora, do stosowania jako izolacja, która zapewnia ochronę przed ciepłem i płomieniem, do stosowania
w produkcji materiałów ciernych, takich jak okładziny hamulcowe i okładziny sprzęgła i do stosowania w przenoszeniu stopionych metali, Izolacyjne włókna ogniotrwałe, mianowicie
syntetyczne włókno szklane w postaci włókien sypkich, kocy
i modułów do okładzin ogniotrwałych, izolacji termicznej,
izolacji do ochrony przed ciepłem i płomieniem oraz przenoszenia metali, Materiały izolacyjne, mianowicie, wyściółka
izolacji termicznej i akustycznej składająca się z włókien, materiał metalowy i polimerowy do zastosowań samochodo-

Nr ZT32/2022

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

wych, transportowych i w urządzeniach, ekranach termicznych i akustycznych oraz akustycznych barierach izolacyjnych,
Izolacyjne włókna ogniotrwałe, mianowicie mikroporowate
włókna krzemionkowe do stosowania w izolacji w zastosowaniach elektrycznych, akustycznych, termicznych i mechanicznych, Maty montażowe do kontroli emisji, Włókna aktywowane do stosowania w procesach katalitycznych, Włókna
katalizowane do stosowania w procesach katalitycznych,
Kompozycje włókien polikrystalicznych o dużej zawartości
tlenku glinu do stosowania w procesach katalitycznych, Kompozycje włókien polikrystalicznych o dużej zawartości tlenku
glinu do stosowania w katalizatorach, Kompozycje włókien
aktywowanych, mianowicie kompozycje porowatych włókien
nieorganicznych o dużym polu powierzchni i środka aktywnego do stosowania w procesach katalitycznych, Kompozycje
włókien aktywowanych, mianowicie kompozycje włókien polikrystalicznych o dużej zawartości tlenku glinu do stosowania
jako nośniki katalizatora, Włókna aktywowane formowane
w kształty trójwymiarowe o różnych wymiarach do stosowania w procesach katalitycznych, Izolacja urządzeń, Specjalistyczne papiery izolacyjne i kompozytowe do celów kriogenicznych w transporcie gazów, Papier izolacyjny, Papier izolacyjny recyklingowany, 19 Ogniotrwałe materiały budowlane
zawierające włókna ogniotrwałe w dowolnej postaci, mianowicie włókna sypkie, maty, koce, płyty, moduły, papier, wyroby
formowane, takie jak bloczki, płyty, rurki, laminaty i kształty
odlewane próżniowo oraz kompozycje, takie jak powłoki, cementy, mieszanki do ubijania i masy ogniotrwałe do ubijania,
Syntetyczne ogniotrwałe materiały budowlane zawierające
syntetyczne włókna szklane w dowolnej postaci, mianowicie
koce, moduły do okładzin ogniotrwałych oraz ochrony przed
ciepłem i płomieniem, Syntetyczne ogniotrwałe materiały
budowlane zawierające mikroporowate włókna krzemionkowe w postaci papieru pęczniejącego lub mat do stosowania
jako materiały przeciwpożarowe w budynkach oraz materiały
budowlane do ochrony przed ciepłem i płomieniem, Materiały budowlane, mianowicie pokrycia z włókien, wytrzymałe
powłoki z tworzywa sztucznego, polimery z włókninami wewnętrznymi i podłoża laminowane stosowane na metal, płytę pilśniową, płytę gipsowo-kartonową, deski tarasowe, belki
drewniane, płytę wiórową i cement do wzmacniania ich trwałości, Oraz materiał odporny mikrobiologicznie, mianowicie
materiał do zatrzymywania wzrostu drobnoustrojów, takich
jak pleśń, mączniak i grzyb do stosowania na metal, płytę pilśniową, płytę gipsowo-kartonową, deski tarasowe, belki drewniane, płytę wiórową i cement, Powłoki niemetalowe do budynków, mianowicie okładziny z materiałów włókienniczych,
okładziny filcowe i igłowane okładziny filcowe, zwłaszcza
do okładzin wewnętrznych do wzmacniania powłok i powłok
zewnętrznych stosowanych w naprawach rur utwardzanych
na miejscu (CIPP) oraz do renowacji sieci rurociągów i systemów rurociągów, 22 Włókna syntetyczne, mianowicie włókna
syntetycznego materiału ogniotrwałego, syntetyczne włókno
szklane i mikroporowate włókna krzemionkowe, Materiały wyścielające nie gumowe i nie z tworzyw sztucznych, watolina
do wyściełania i szczeliwa, 24 Winylowe i tkaninowe materiały
włókiennicze do stosowania w produkcji filtrów, oczyszczaczy,
materiałów barierowych, osłon i materiałów izolacyjnych, Materiały zmniejszające palność do stosowania w przemysłach
odzieżowym i lotniczym, 40 Obróbka materiałów, mianowicie
obróbka termomodernizująca materiałów izolacyjnych na bazie celulozy.
(210)
(731)

543259
(220) 2022 05 20
GENACTIV TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
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(540) (znak słowny)
(540) Genactiv. Twój plan na zdrowie.
(510), (511) 3 Balsamy do celów kosmetycznych, Balsamy,
inne niż do celów medycznych, Emulsje chroniące przed promieniowaniem słonecznym, Herbata do kąpieli do celów kosmetycznych, Kosmetyki, Kosmetyki dla dzieci, Kosmetyki dla
zwierząt, Kosmetyki do pielęgnacji skóry, Kremy kosmetyczne, Maski kosmetyczne, Maski w arkuszach do celów kosmetycznych, Mleczko oczyszczające do celów kosmetycznych,
Mydła, Odżywki do włosów, Olejki do celów kosmetycznych,
Pasta do zębów, Płyny do pielęgnacji włosów, Płyny do płukania ust do celów niemedycznych, Płyny do przemywania pochwy do higieny intymnej lub dezodoryzacji, Pomadki do ust,
Preparaty do demakijażu, Preparaty do higieny intymnej lub
do celów dezodorujących przybory toaletowe, Preparaty
do kąpieli, nielecznicze, Preparaty fitokosmetyczne, Preparaty
kolagenowe do celów kosmetycznych, Preparaty kosmetyczne do kąpieli, Sole kąpielowe do celów innych niż lecznicze,
Szampony, Szampony dla zwierząt nielecznicze preparaty
pielęgnacyjne, Szampony dla zwierząt domowych nielecznicze preparaty do pielęgnacji, Środki czyszczące do higieny
intymnej, nielecznicze, Środki do czyszczenia zębów, Toniki
do użytku kosmetycznego, Woda micelarna, Zestawy kosmetyków, 5 Balsamiczne preparaty do celów medycznych,
Balsamy do użytku medycznego, Białkowe suplementy diety,
Białkowe suplementy dla zwierząt, Ekstrakty roślinne do celów
farmaceutycznych, Ekstrakty ziołowe do celów medycznych,
Herbata lecznicza, Herbaty ziołowe do celów leczniczych,
Intymne preparaty nawilżające, Lecznicze pasty do zębów,
Lecznicze płyny do włosów, Lecznicze preparaty toaletowe, Lecznicze szampony dla zwierząt domowych, Lecznicze
środki do czyszczenia zębów, Maści do celów farmaceutycznych, Mazidła, Mydła lecznicze, Odżywcze suplementy diety,
Pastylki do ssania do celów farmaceutycznych, Płyny do celów farmaceutycznych, Płyny do celów weterynaryjnych,
Płyny do płukania jamy ustnej do celów medycznych, Płyny
do przemywania pochwy do celów medycznych, Preparaty
fitoterapeutyczne do celów medycznych, Preparaty do kąpieli
do celów medycznych, Preparaty lecznicze na porost włosów,
Preparaty terapeutyczne do kąpieli, Preparaty weterynaryjne,
Preparaty witaminowe, Preparaty zawierające aloes do celów
farmaceutycznych, Sole do kąpieli do celów medycznych,
Sole do kąpieli mineralnych, Suplementy diety dla zwierząt,
Suplementy diety o działaniu kosmetycznym, Suplementy
diety zawierające białko, Suplementy diety zawierające kazeinę, Syropy do użytku farmaceutycznego, Szampony lecznicze, Środki do leczenia oparzeń, Środki trawienne do celów
farmaceutycznych, Woda termalna, Zioła lecznicze, Żywność
liofilizowana przystosowana do celów medycznych, 42 Badania naukowe, Badania technologiczne, Badania w dziedzinie
kosmetyki, Medyczne badania naukowe, Próby kliniczne.
(210)
(731)
(540)
(540)

543301
(220) 2022 05 23
PUŁAPA ANTONINA PUŁAPA STUDIO, Majdan Stary
(znak słowno-graficzny)
aurora DAY

(531) 27.05.05, 27.05.10, 27.05.17, 29.01.11
(510), (511) 11 Oświetlenie i reflektory oświetleniowe,
20 Meble i akcesoria meblowe wyposażenia domu, Statuetki,
figurki, dzieła sztuki, ozdoby i dekoracje wykonane z takich
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materiałów, jak drewno, wosk, gips lub z tworzyw sztucznych, zawarte w tej klasie, Łóżka, pościel, materace, poduszki,
Pościel do łóżeczek dziecięcych [inna niż bielizna pościelowa], Pościel do łóżeczek niemowlęcych [inna niż bielizna
pościelowa], 21 Zastawa stołowa, przybory kuchenne i pojemniki, Statuetki, figurki, tabliczki i dzieła sztuki wykonane
z takich materiałów, jak porcelana, terakota lub szkło, zawarte
w tej klasie, 24 Zasłony, Zasłony gotowe, Zasłony okienne,
Zasłony plisowane, Zasłony (kotary), Zasłony i firany tekstylne
lub z tworzyw sztucznych, Zasłony tekstylne, Zasłony wewnętrzne i zewnętrzne, Zasłony z materiałów tekstylnych,
Zasłony wykonane z tworzyw sztucznych, Zasłony wykonane z materiałów tekstylnych, Zasłony z tkaniny lub z tworzyw
sztucznych, 27 Materiały do pokrywania podłóg i sztuczne
materiały do pokrywania gruntu.
(210)
(731)
(540)
(540)

Nr ZT32/2022

(531)

05.07.02, 06.19.05, 06.19.11, 11.03.10, 25.05.02, 26.01.16,
17.01.03, 17.01.05, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 30 Kasze spożywcze, Mąka, Mąka zbożowe,
Przekąski na bazie mąki, Płatki zbożowe, Przekąski na bazie
zbóż, Przekąski sporządzone z produktów zbożowych, Przekąski wieloziarniste, Konserwowane ziarna pełnego zboża,
Przekąski z produktów zbożowych, Produkty żywnościowe
na bazie zbóż przeznaczone do spożycia przez ludzi, Mieszanki spożywcze składające się z płatków zbożowych i suszonych owoców, Proso (przetworzone ziarna), Kasza jaglana.
(210)
(731)
(540)
(540)

543313
(220) 2022 05 23
MELVIT SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
Melvit MANNA KASZA SEMOLINA

543315
(220) 2022 05 23
MELVIT SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
Melvit JĘCZMIENNA KASZA Mazurska
MAZURIAN BARLEY GROATS

(531)
(531)

26.01.16, 05.07.02, 11.03.10, 25.05.02, 27.05.01, 29.01.15,
06.19.05, 06.19.11
(510), (511) 30 Kasze spożywcze, Mąka, Mąka zbożowe,
Przekąski na bazie mąki, Płatki zbożowe, Przekąski na bazie
zbóż, Przekąski sporządzone z produktów zbożowych, Przekąski wieloziarniste, Konserwowane ziarna pełnego zboża,
Przekąski z produktów zbożowych, Produkty żywnościowe
na bazie zbóż przeznaczone do spożycia przez ludzi, Mieszanki spożywcze składające się z płatków zbożowych i suszonych owoców, Pszenica przetworzona, Kasza manna.
(210)
(731)
(540)
(540)

543314
(220) 2022 05 23
MELVIT SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
Melvit JAGLANA KASZA MILLET GROATS 15-18 min.
CZAS GOTOWANIA

05.07.02, 06.19.05, 06.19.11, 11.03.10, 25.05.02, 26.01.16,
27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 30 Kasze spożywcze, Mąka, Mąka zbożowe, Przekąski na bazie mąki, Płatki zbożowe, Przekąski na bazie zbóż,
Przekąski sporządzone z produktów zbożowych, Przekąski
wieloziarniste, Konserwowane ziarna pełnego zboża, Przekąski z produktów zbożowych, Produkty żywnościowe na bazie zbóż przeznaczone do spożycia przez ludzi, Mieszanki
spożywcze składające się z płatków zbożowych i suszonych
owoców, Kasza perłowa, Jęczmień łuskany, Jęczmień zmielony, Jęczmień gnieciony, Płatki jęczmienne, Jęczmień do spożycia przez ludzi.
(210)
(731)
(540)
(540)

543316
(220) 2022 05 23
MELVIT SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
Melvit GROCH ŁUSKANY POŁÓWKI
YELLOW SPLIT PEAS
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(531)

05.07.02, 06.19.05, 06.19.11, 11.03.10, 25.05.02, 26.01.16,
27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 29 Groch łuskany, Groch dzielony, Groch żółty
dzielony, Przekąski na bazie warzyw strączkowych, Rośliny
strączkowe przetworzone, Suche nasiona roślin strączkowych, Nasiona roślin strączkowych w puszce, Konserwowe
rośliny strączkowe, Przekąski na bazie warzyw, Konserwowane warzywa, Warzywa konserwowane, Przetworzone owoce, grzyby, warzywa, orzechy i nasiona roślin strączkowych,
Warzywa mrożone, Warzywa gotowane, Warzywa suszone,
Warzywa przetworzone, Warzywa marynowane, Krojone
warzywa, Warzywa liofilizowane, Warzywa solone, Warzywa
preparowane, Mieszanki warzywne, Warzywa w puszkach,
Gotowe dania warzywne, Gotowe produkty z warzyw, Mrożone gotowe posiłki składające się głównie z warzyw, Konserwy, Nasiona przetworzone, Przetworzone owoce, warzywa i grzyby (w tym orzechy i nasiona roślin strączkowych).
543402
(220) 2022 05 25
GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Plusssz 100% CODZIENNIE
(210)
(731)

(531) 26.01.03, 26.01.12, 26.01.11, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.15
(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], 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
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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, Higieniczne (bandaże -), 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, 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,
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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, Strzykawki 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
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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,
Zakraplacze do oczu, Zakraplacze do celów medycznych, Zakraplacze do podawania lekarstw, sprzedawane puste, Zamknięcia do butelek do karmienia, Zawieszki do smoczków.
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(531) 26.01.03, 26.01.11, 26.01.12, 26.11.01, 29.01.15, 27.05.01
(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], 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
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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, Higieniczne (bandaże -), 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, 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
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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, Strzykawki 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 pier-
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sią, 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, Zakraplacze do oczu, Zakraplacze do celów
medycznych, Zakraplacze do podawania lekarstw, sprzedawane puste, Zamknięcia do butelek do karmienia, Zawieszki
do smoczków.
543404
(220) 2022 05 25
GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Twój suplement diety Plusssz
(210)
(731)

(531) 26.01.03, 26.01.11, 26.01.12, 27.05.01, 29.01.15
(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], 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 kąpie-
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li, 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, Higieniczne (bandaże -), 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, 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 nie-
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mowląt, 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, Strzykawki 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
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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, Zakraplacze do oczu, Zakraplacze do celów
medycznych, Zakraplacze do podawania lekarstw, sprzedawane puste, Zamknięcia do butelek do karmienia, Zawieszki
do smoczków.
543405
(220) 2022 05 25
GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Twój suplement diety Plusssz

(210)
(731)

(531) 26.01.06, 26.01.11, 26.01.12, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 3 Aerozole do gardła [nielecznicze], Aerozole
do odświeżania i oczyszczania skóry, Antyperspiranty [przybory toaletowe], Balsamy inne niż do celów medycznych,
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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], 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 natural-
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ne środki lecznicze, Gaza, Guma do żucia do celów medycznych, Herbata lecznicza, Higieniczne środki nawilżające, Higieniczne (bandaże -), 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, 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
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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, Strzykawki 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,
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Strzykawki do celów medycznych i do zastrzyków, Strzykawki do zastrzyków, Termometry do pomiaru gorączki, Termometry lekarskie, 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)

543414
(220) 2022 05 25
ROLESKI SPÓŁKA JAWNA, Zbylitowska Góra
(znak słowno-graficzny)
MENU Smaki Świata SOS DO SPAGETTI SOCZYSTE
POMIDORY I AROMATYCZNA BAZYLIA

(531)

29.01.15, 05.09.17, 05.09.21, 05.03.11, 27.05.01, 27.05.05,
27.05.17, 27.05.24, 25.01.15, 19.03.01
(510), (511) 30 Sosy.
543674
(220) 2022 06 01
SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-INSTYTUT NAPĘDÓW
I MASZYN ELEKTRYCZNYCH KOMEL, Katowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LEMoK LIGHT E-MOTORS

(210)
(731)

(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17, 24.15.02
(510), (511) 7 Silniki lotnicze, generatory elektryczności, silniki elektryczne inne niż do pojazdów lądowych, silniki do łodzi, mechanizmy sterownicze do maszyn i silników, narzędzia
ręczne o napędzie innym niż ręczny, 12 Pojazdy elektryczne,
silniki elektryczne do pojazdów lądowych.
543727
(220) 2022 06 03
ROGBAU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ROGBAU
(210)
(731)
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(531) 29.01.13, 07.01.24, 27.05.05, 27.05.17
(510), (511) 37 Usługi budowlane i konstrukcyjne, Betonowanie, Budowa biur, Budowa bloków mieszkalnych, Budowa
budynków edukacyjnych, Budowa budynków instytucjonalnych, Budowa budynków mieszkalnych i komercyjnych, Budowa budynków na zamówienie, Budowa budynków produkcyjnych i przemysłowych, Budowa budynków przeznaczonych na zakwaterowanie wakacyjne, Budowa budynków
służby zdrowia, Budowa budynków wielorodzinnych, Budowa cieplarni i szklarni, Budowa części budynków, Budowa
domów, Budowa domów na zamówienie, Budowa domów
prefabrykowanych dla hipopotamów, Budowa elektrowni,
Budowa fabryk, Budowa fundamentów budynków, Budowa
fundamentów, Budowa falochronów, Budowa fundamentów dla konstrukcji inżynierii wodno-lądowej, Budowa galerii, Budowa hal sportowych, Budowa i naprawa magazynów,
Budowa infrastruktury wodno-lądowej, Budowa nieruchomości [budownictwo], Budowa nieruchomości mieszkalnych, Budowa nieruchomości komercyjnych, Budowa nieruchomości przemysłowych, Budowa obiektów do celów
rekreacyjnych, Budowa obiektów do celów sportowych,
Budowa obiektów medycznych, Budowa obiektów publicznych, Budowa parkingów wielopoziomowych, Wynajem
narzędzi, instalacji i sprzętu budowlanego, rozbiórkowego,
czyszczącego i konserwacyjnego, Usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe, Wynajem sprzętu
budowlanego, Wynajem desek rusztowaniowych, Wynajem
drabin, Wynajem maszyn budowlanych, Wynajem maszyn,
narzędzi i urządzeń do użytku w budowie budynków, Wynajem narzędzi, Wynajem narzędzi budowlanych, Wynajem
rusztowań budowlanych oraz platform budowlanych, Wynajem rusztowań, Wynajem sprzętu budowlanego, Wynajem
sprzętu do betonowania, Wynajem sprzętu konstrukcyjnego
i budowlanego, Wypożyczanie maszyn budowlanych.
543738
(220) 2022 06 03
CYBERNETIC TECHNOLOGIES NETICTECH SPÓŁKA
AKCYJNA, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) POLDRONY
(510), (511) 42 Usługi badawcze w zakresie rolnictwa, Specjalistyczne usługi konsultacyjne i doradcze w zakresie chemii rolniczej, Badania dotyczące upraw rolnych, Przeprowadzanie testów w zakresie rolnictwa, Badania dotyczące
hodowli zwierząt, Testowanie hodowli żywego inwentarza,
Kontrola jakości hodowli żywego inwentarza, Testowanie,
stwierdzanie autentyczności i kontrola jakości, Usługi naukowe i technologiczne, Usługi projektowania, 44 Usługi
w zakresie rolnictwa, akwakultury, ogrodnictwa, nasiennictwa i leśnictwa, Usługi w zakresie przygotowania nasion,
Usługi zwalczania szkodników dla rolnictwa, ogrodnictwa
lub leśnictwa, Doradztwo specjalistyczne w zakresie rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, Usługi szacowania szkód
w rolnictwie, Usługi termowizji w gospodarstwach rolnych,
Usługi mapowania obszarów rolniczych, Usługi w zakresie
tworzenia nowych odmian roślin, Uprawa roślin, Wynajem
roślin, Kwiaciarstwo, Wypożyczanie kwiatów, Usługi w zakresie projektowania kompozycji kwiatowych, Ogrodnictwo
i kształtowanie krajobrazu, Wynajem sprzętu do rolnictwa,
akwakultury, ogrodnictwa i leśnictwa, Usługi z zakresu szkółek roślin, Usługi banku nasion, Usuwanie chwastów dla rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa.
(210)
(731)

(210)
(731)

543823
(220) 2022 06 06
KWIATKOWSKA ALEKSANDRA, Płońsk;
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FABIANEK PAWEŁ, Warszawa
(540) (znak graficzny)
(540)

(531) 26.11.03, 26.11.09, 26.11.10, 26.11.13, 26.01.16, 01.03.01
(510), (511) 30 Cukry, naturalne słodziki, polewy cukiernicze
i nadzienia, produkty pszczele, Kawa, herbata, kakao i namiastki tych towarów, Kawa, Lód, lody spożywcze, mrożone
jogurty i sorbety, Sól, przyprawy i dodatki smakowe, Ziarna
przetworzone, skrobia i wyroby z tych towarów, preparaty
do pieczenia i drożdże, 41 Edukacja, rozrywka i sport, Publikowanie, sprawozdawczość i pisanie tekstów, Usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, Usługi rezerwacji biletów
na atrakcje i wydarzenia edukacyjne, rozrywkowe i sportowe,
Usługi edukacyjne związane z jogą, Usługi sportowe i w zakresie fitnessu, Usługi edukacyjne i instruktażowe, Usługi wynajmu związane ze sprzętem i obiektami dla edukacji, rozrywki, sportu i kultury, Trening medytacji, Usługi edukacyjne
dotyczące medytacji, 43 Tymczasowe zakwaterowanie, Hotele, hostele i pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne, Udostępnianie zakwaterowania tymczasowego,
Usługi informacji, doradztwa i rezerwacji w zakresie zakwaterowania tymczasowego, Usługi informacji, doradztwa i rezerwacji w zakresie dostarczania żywności i napojów, Usługi
zaopatrzenia w żywność i napoje, Wynajem mebli, bielizny
stołowej, serwisów stołowych i sprzętu do podawania jedzenia i napojów, Kawiarnie, Herbaciarnie.
(551) wspólne prawo ochronne
(210)
(731)
(540)
(540)

543837
(220) 2022 06 07
GÓRECKA MATYLDA, Łódź
(znak słowno-graficzny)
CELESTA

(531) 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 41 Publikowanie, sprawozdawczość i pisanie
tekstów, Tłumaczenia, Usługi edukacyjne, rozrywkowe
i sportowe, Usługi rezerwacji biletów na atrakcje i wydarzenia edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, Edukacja, rozrywka
i sport, Tłumaczenia językowe, Usługi w zakresie tłumaczeń
pisemnych.
(210) 543951
(220) 2022 06 09
(731) CDA SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław
(540) (znak graficzny)
(540)

41

(531) 04.01.05
(510), (511) 9 Gry komputerowe, Oprogramowanie gier,
Nagrania audio i wideo, Dzwonki telefoniczne do pobrania
z sieci, Muzyka, nagrania MP3, grafika, gry i obrazy wideo dla
bezprzewodowych, przenośnych urządzeń komunikacyjnych, Magnetyczne i optyczne nośniki danych zawierające
obrazy i/lub dźwięki, Nośniki pamięci, Interaktywne dyski
kompaktowe i dyski CD-ROM, Futerały do przenoszenia kaset
i płyt kompaktowych, 25 Odzież, Obuwie, Nakrycia głowy,
Kostiumy kąpielowe, Skarpety, Kostiumy na bale maskowe,
Kostiumy na bale przebierańców, Rękawiczki (odzież), Pidżamy, Bielizna, 28 Gry i zabawki, Gry karciane, Gry planszowe,
Rzutki, Lalki, Zabawki dmuchane, Pluszowe zabawki, Figurki
do zabawy i akcesoria do nich, Artykuły sportowe i sprzęt
sportowy, Ozdoby choinkowe, Interaktywne gry elektroniczne do użytku z komputerami, Urządzenia do gier z wyjściem
audio.
(210)
(731)
(540)
(540)

543952
(220) 2022 06 09
CDA SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław
(znak słowno-graficzny)
BEKAS

(531) 03.07.21, 27.05.01
(510), (511) 9 Gry komputerowe, Oprogramowanie gier,
Nagrania audio i wideo, Dzwonki telefoniczne do pobrania
z sieci, Muzyka, nagrania MP3, grafika, gry i obrazy wideo dla
bezprzewodowych, przenośnych urządzeń komunikacyjnych, Magnetyczne i optyczne nośniki danych zawierające
obrazy i/lub dźwięki, Nośniki pamięci, Interaktywne dyski
kompaktowe i dyski CD-ROM, Futerały do przenoszenia kaset
i płyt kompaktowych, 25 Odzież, Obuwie, Nakrycia głowy,
Kostiumy kąpielowe, Skarpety, Kostiumy na bale maskowe,
Kostiumy na bale przebierańców, Rękawiczki (odzież), Pidżamy, Bielizna, 28 Gry i zabawki, Gry karciane, Gry planszowe,
Rzutki, Lalki, Zabawki dmuchane, Pluszowe zabawki, Figurki
do zabawy i akcesoria do nich, Artykuły sportowe i sprzęt
sportowy, Ozdoby choinkowe, Interaktywne gry elektroniczne do użytku z komputerami, Urządzenia do gier z wyjściem
audio.
(210) 543954
(220) 2022 06 09
(731) CDA SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) RKS HUWDU
(510), (511) 9 Gry komputerowe, Oprogramowanie gier,
Nagrania audio i wideo, Dzwonki telefoniczne do pobrania
z sieci, Muzyka, nagrania MP3, grafika, gry i obrazy wideo dla
bezprzewodowych, przenośnych urządzeń komunikacyjnych, Magnetyczne i optyczne nośniki danych zawierające
obrazy i/lub dźwięki, Nośniki pamięci, Interaktywne dyski
kompaktowe i dyski CD-ROM, Futerały do przenoszenia kaset
i płyt kompaktowych, 25 Odzież, Obuwie, Nakrycia głowy,
Kostiumy kąpielowe, Skarpety, Kostiumy na bale maskowe,
Kostiumy na bale przebierańców, Rękawiczki (odzież), Pidża-
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my, Bielizna, 28 Gry i zabawki, Gry karciane, Gry planszowe,
Rzutki, Lalki, Zabawki dmuchane, Pluszowe zabawki, Figurki
do zabawy i akcesoria do nich, Artykuły sportowe i sprzęt
sportowy, Ozdoby choinkowe, Interaktywne gry elektroniczne do użytku z komputerami, Urządzenia do gier z wyjściem
audio.
(210) 543966
(220) 2022 06 09
(731) COTTON HIGH TECH, S.L., Balsareny, ES
(540) (znak słowny)
(540) MENSTRUALNIE ODPOWIEDZIALNI
(510), (511) 21 Dozowniki produktów higienicznych dla kobiet, 41 Instruktaż w zakresie zachowania w towarzystwie,
Usługi w zakresie oświaty, Usługi rozrywkowe, Usługi w zakresie zajęć sportowych.
543991
(220) 2022 06 09
EUROKADRA EXPERT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) eurokadra EXPERT

(210)
(731)

Nr ZT32/2022

szyny do odlewania czcionek drukarskich, Maszyny do przetwarzania tworzyw sztucznych, Maszyny do przetwórstwa
metali maszyny drukarskie, Maszyny do sztancowania, Matryce drukarskie, Mechanizmy sterownicze do maszyn i silników, Tłoki, Tłoki do cylindrów, Tłoki do silników, Urządzenia do rozprowadzania tuszu do maszyn drukarskich, Wałki
drukarskie do maszyn, Wały korbowe, Wałki do obrotowych
maszyn drukarskich, 37 Informacja o naprawach, Instalacja,
konserwacja i naprawa maszyn, Instalowanie i naprawa urządzeń elektrycznych, Instalowanie, konserwacja oraz naprawa
maszyn i urządzeń biurowych, Regeneracja i napełnianie tonerów i tuszów, Regeneracja maszyn zużytych lub częściowo zniszczonych, Regeneracja silników zużytych lub częściowo zniszczonych, 40 Obróbka metali, Cieplna obróbka
metali, Obróbka cieplna powierzchni metali, Cięcie metalu,
Odlewanie metali, Tłoczenie metali, Kucie metali, Wytapianie
metali, Laminowanie metali, Emaliowanie metali, Hartowanie metali, Obróbka metalurgiczna, Wytłaczanie stopów metali obróbka metalu, Formowanie metali na zimno, Wiercenie
w metalach, Kształtowanie elementów metalowych, Usługi
produkcji i wykańczania metali, Odpuszczanie metali, Polerowanie materiałami ściernymi, Powlekanie galwaniczne, Powlekanie metalu, Srebrzenie, Szlifowanie, Usługi spawalnicze,
Chromowanie, Cynowanie niklowanie.
544187
(220) 2022 06 17
ŚNIEŻKA TRADE OF COLOURS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MAGNAT PRESTIGEWHITE

(210)
(731)

(531) 02.01.30, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 Rachunkowość, księgowość i audyt, Doradztwo podatkowe [rachunkowość], Rekrutacja personelu, Zarządzanie zasobami ludzkimi i usługi rekrutacji personelu,
Marketingu kierunkowany, Usługi marketingowe, doradztwo
w zakresie organizacji działalności gospodarczej, Doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności
gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania biznesem,
doradztwo w zakresie zrządzania personelem, outsourcing
[doradztwo biznesowe], Usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej, 41 Usługi edukacyjne i szkoleniowe
związane z BHP, Usługi szkolenia personelu, Doradztwo zawodowe, 42 Usługi doradztwa informatycznego, Doradztwo
w sprawach komputerów.
544122
(220) 2022 06 14
ROTOMETAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Świebodzin
(540) (znak słowny)
(540) ROTOSET
(510), (511) 7 Cylindry drukarskie, Cylindry do silników, Cylindry do maszyn, Cylindry separacyjne stanowiące części maszyn, Dławnice stanowiące części maszyn, Głowice cylindrów
do silników, Koła szlifierskie jako części maszyn, Koła ścierne
jako części maszyn, Koła ślimakowe do maszyn, Koła zębate do maszyn, Koła pasowe pasków rozrządu, Koła pasowe
stanowiące części maszyn, Koła zębate do przekładni łańcuchowych, Koła zębate do łańcuchów napędowych, Koła zębate śrubowe będące częściami maszyn, Koła zębate będące
częściami do maszyn, Koła i układy gąsienicowe do maszyn,
Pierścienie o kulistej powierzchni roboczej do łożysk, Pierścienie smarujące jako części maszyn, Pierścienie tłokowe,
Podajniki, Podajniki papieru, Maszynowy mechanizm przekładniowy, Maszyny do drukowania na cienkiej blasze, Ma-

(210)
(731)

(531)

29.01.14, 27.05.01, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.11, 27.05.24,
26.04.02, 26.04.07, 26.04.18, 26.04.22
(510), (511) 2 Lakiery i emalie, Farby zewnętrzne i wewnętrzne, Farby wodne, bakteriobójcze, ognioodporne, przeciw
zanieczyszczeniom, Farby do emalii, Farby stosowane w ceramice, Podkłady, Folie metalowe dla malarzy, Barwniki
do obuwia, Preparaty zabezpieczające do metali, Smary
i oleje przeciwrdzewne, Rozcieńczalniki do farb i lakierów,
Utrwalacze [lakiery], Barwniki, Zaprawy farbiarskie, Zagęszczacze do farb i barwników, Bejce, Środki do konserwacji
drewna, Środki antykorozyjne, Formy proszkowe dla malarzy,
dekoratorów, drukarzy i artystów, 19 Tynki i masy dekoracyjne, Zaprawy cementowe, Zaprawy budowlane, Masy szpachlowe.
(210)
(731)
(540)
(540)

544206
(220) 2022 06 17
KRAWCZYK JOANNA MIEJSCE PROJEKTOWE, Giżycko
(znak słowno-graficzny)
COCO solemaran

Nr ZT32/2022

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

(531)

27.05.01, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.11, 27.05.17,
26.11.01, 26.11.05, 26.11.12
(510), (511) 12 Jednostki pływające [łodzie i statki], Łodzie,
Jachty, Barki [łodzie], Morskie jednostki pływające, Jednoosobowe jednostki pływające, Skutery wodne [prywatne jednostki pływające], Skutery wodne, Pojazdy wodne, Rowery
wodne, Wodne pojazdy mechaniczne.

43

(531) 26.01.21, 26.01.15, 25.01.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 30 Sushi, 43 Usługi restauracji sprzedających sushi.

(540) TRUE
(510), (511) 16 Materiały drukowane i artykuły papiernicze
oraz wyposażenie edukacyjne, Materiały i środki dla artystów
i do dekoracji, Papier i karton, Albumy fotograficzne i kolekcjonerskie, Artykuły do pisania i stemplowania, Drukowane
książki, czasopisma, gazety i inne media papierowe, Materiały drukowane, Materiały szkoleniowe i instruktażowe, Afisze,
plakaty, Artykuły papiernicze do pisania, Broszury, Druki handlowe, Drukowane raporty z badań, 35 Pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie
działalnością gospodarczą, Usługi reklamowe, marketingowe
i promocyjne, Administrowanie dotyczące marketingu, Badanie rynku, Kompilacja, produkcja i rozpowszechnianie materiałów reklamowych, Marketing towarów i usług na rzecz
innych, Rozwój planu marketingowego, Testowanie marki,
Usługi w zakresie oceny marki, Usługi w zakresie strategii rozwoju marki, Usługi w zakresie tożsamości korporacyjnej, Usługi
w zakresie tworzenia marki, Badania opinii publicznej, Badania i analizy rynkowe, Badania w zakresie biznesu, Doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych public relations,
Doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych w reklamie, Doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, Produkcja
filmów reklamowych, Rozwijanie koncepcji reklamowych,
Usługi komunikacji korporacyjnej, Usługi reklamowe w celu
stworzenia rozpoznawalności marki na rzecz innych, 41 Publikowanie, sprawozdawczość i pisanie tekstów, Usługi edukacyjne i instruktażowe, Nauczanie i szkolenia, Organizacja webinariów, Komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji,
Pisanie i publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe,
Organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], Organizowanie i prowadzenie konferencji, Organizowanie i prowadzenie seminariów, Przekazywanie know-how [szkolenia],
Publikowanie książek, Publikowanie on-line elektronicznych
książek i czasopism, 42 Testowanie, stwierdzanie autentyczności i kontrola jakości, Usługi projektowania, Badania w dziedzinie mediów społecznościowych, Opracowywanie produktów
konsumenckich, Przygotowywanie badań dotyczących analizy projektu, Świadczenie usług badawczych, Planowanie, projektowanie i rozwój stron internetowych online na rzecz osób
trzecich, Badania dotyczące projektowania, Doradztwo projektowe, Wzornictwo przemysłowe i projektowanie graficzne,
Doradztwo w zakresie projektowania stron internetowych,
Pisanie kodu komputerowego, Projektowanie opakowań, Projektowanie i opracowywanie oprogramowania komputerowego, Usługi graficzne, Projektowanie dekoracji wnętrz.

544321
(220) 2022 06 22
BUNGE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kruszwica
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ARCY Optima

(210) 544327
(220) 2022 06 22
(731) ZABIELSKI MICHAŁ, Jedwabne
(540) (znak słowny)
(540) Zabiel
(510), (511) 7 Maszyny rolnicze.

(210) 544257
(220) 2022 06 20
(731) GĄSIOR MARCIN, Jarosław
(540) (znak graficzny)
(540)

(531) 26.01.21, 26.01.15, 25.01.25, 29.01.12
(510), (511) 30 Sushi, 43 Usługi restauracji sprzedających sushi.
(210)
(731)
(540)
(540)

544258
(220) 2022 06 20
GĄSIOR MARCIN, Jarosław
(znak słowno-graficzny)
Ima Sushi sushi bar & japanese restaurant

(210)
(731)

(210)
(731)
(540)
(540)
(531) 02.09.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 29 Oleje i tłuszcze jadalne, Margaryna.
544324
(220) 2022 06 22
WIĘCEJ ŻÓŁTEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(210)
(731)

544328
(220) 2022 06 22
STOWARZYSZENIE TRICLUB, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
TRICLUB
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(531) 02.01.08, 29.01.14, 27.05.01
(510), (511) 41 Sport i fitness.
(210)
(731)
(540)
(540)

544332
(220) 2022 06 22
ORBIS SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
P PRIMITIVO F

(531)

27.05.01, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.21, 26.01.01,
26.01.04, 26.01.18
(510), (511) 39 Dostawa żywności, Dostawa towarów, Ekspresowa dostawa towarów, Dostawa produktów spożywczych,
Dostawa towarów poprzez kuriera, Odbiór, transport i dostawa towarów, Dostawa żywności i napojów przygotowanych
do spożycia, Dystrybucja [transport] produktów dla sprzedaży
detalicznej, Transport żywności, Magazynowanie żywności,
Pakowanie żywności, Usługi transportu żywności, Usługi przechowywania żywności, Usługi w zakresie dostarczania żywności, Transport żywności w warunkach chłodniczych, Dostarczanie koszy zawierających żywność i napoje, Pakowanie
artykułów na zamówienie i według specyfikacji osób trzecich,
Dostarczanie żywności przez restauracje, Transport, Logistyka
transportu, Organizowanie transportu, Usługi transportowe,
Transport towarów, Transport i dostawy towarów, Pakowanie, Pakowanie towarów, Pakowanie produktów, Pakowanie
i składowanie towarów, Dostarczanie towarów, Dostarczanie
przesyłek, Przewożenie i dostarczanie towarów, Pakowanie
artykułów do transportu, Dystrybucja [transport] towarów
drogą lądową, 43 Przygotowywanie posiłków, Przygotowywanie posiłków i napojów, Udzielanie informacji związanych
z przygotowywaniem żywności i napojów, Przygotowywanie
żywności dla innych na zasadzie zlecania na zewnątrz, Przygotowywanie i zaopatrywanie w żywność i napoje do bezpośredniego spożycia, Usługi dostawy kawy do biur [dostawa
napojów], Usługi w zakresie sprzedaży posiłków na wynos,
Usługi w zakresie jedzenia na wynos, Usługi restauracji sprzedających posiłki na wynos, Usługi w zakresie żywności i napojów na wynos, Usługi zaopatrzenia w żywność, Usługi doradcze dotyczące żywności, Usługi zaopatrzenia w żywność
i napoje, Kontraktowe usługi w zakresie żywności, Zapewnianie żywności i napojów w restauracjach, Usługi kateringowe
w zakresie zaopatrzenia w żywność, Dostarczanie żywności
i napojów za pośrednictwem furgonetek, Usługi informacji,
doradztwa i rezerwacji w zakresie dostarczania żywności i napojów, Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, Obsługa gastronomiczna z własnym
zapleczem, produktami i transportem (catering), Dostarczanie
posiłków do bezpośredniego spożycia.
(210)
(731)
(540)
(540)

544333
(220) 2022 06 22
ORBIS SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
xian F

Nr ZT32/2022

(531)

29.01.13, 27.05.01, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.21, 27.05.23,
27.05.24, 26.01.01, 26.01.04, 26.01.18, 11.01.06, 11.03.05,
26.04.04
(510), (511) 39 Dostawa żywności, Dostawa towarów, Ekspresowa dostawa towarów, Dostawa produktów spożywczych, Dostawa towarów poprzez kuriera, Odbiór, transport
i dostawa towarów, Dostawa żywności i napojów przygotowanych do spożycia, Dystrybucja [transport] produktów dla
sprzedaży detalicznej, Transport żywności, Magazynowanie
żywności, Pakowanie żywności, Usługi transportu żywności,
Usługi przechowywania żywności, Usługi w zakresie dostarczania żywności, Transport żywności w warunkach chłodniczych, Dostarczanie koszy zawierających żywność i napoje,
Pakowanie artykułów na zamówienie i według specyfikacji
osób trzecich, Dostarczanie żywności przez restauracje,
Transport, Logistyka transportu, Organizowanie transportu,
Usługi transportowe, Transport towarów, Transport i dostawy towarów, Pakowanie, Pakowanie towarów, Pakowanie
produktów, Pakowanie i składowanie towarów, Dostarczanie
towarów, Dostarczanie przesyłek, Przewożenie i dostarczanie towarów, Pakowanie artykułów do transportu, Dystrybucja [transport] towarów drogą lądową, 43 Przygotowywanie
posiłków, Przygotowywanie posiłków i napojów, Udzielanie
informacji związanych z przygotowywaniem żywności i napojów, Przygotowywanie żywności dla innych na zasadzie
zlecania na zewnątrz, Przygotowywanie i zaopatrywanie
w żywność i napoje do bezpośredniego spożycia, Usługi
dostawy kawy do biur [dostawa napojów], Usługi w zakresie sprzedaży posiłków na wynos, Usługi w zakresie jedzenia
na wynos, Usługi restauracji sprzedających posiłki na wynos,
Usługi w zakresie żywności i napojów na wynos, Usługi zaopatrzenia w żywność, Usługi doradcze dotyczące żywności,
Usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, Kontraktowe usługi w zakresie żywności, Zapewnianie żywności i napojów
w restauracjach, Usługi kateringowe w zakresie zaopatrzenia
w żywność, Dostarczanie żywności i napojów za pośrednictwem furgonetek, Usługi informacji, doradztwa i rezerwacji
w zakresie dostarczania żywności i napojów, Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem,
Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami
i transportem (catering), Dostarczanie posiłków do bezpośredniego spożycia.
544335
(220) 2022 06 22
PCSG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kielce
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FASTER
(210)
(731)

(531) 24.17.05, 26.01.06, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 1 Chemikalia czyszczące, Środki chemiczne
w postaci wzmacniaczy- właściwości czyszczących, Absorbenty do rozpuszczalników do czyszczenia, Substancje
chemiczne do czyszczenia betonu, Substancje chemiczne
do czyszczenia konstrukcji ceglanych, Preparaty czyszczące
na bazie rozpuszczalników do usuwania tłuszczu podczas
procesów wytwarzania, Środki do mycia podczas procesów produkcyjnych, 3 Preparaty do czyszczenia, Preparaty
myjące, Środki i preparaty do mycia, czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania, Oleje czyszczące, Środki czysz-
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czące, Aerozole czyszczące, Żrące środki czyszczące, Płyny
do czyszczenia, Amoniak do czyszczenia, Środki czyszczące
do szkła, kamienia i metalu, Chusteczki zawierające preparaty czyszczące, Detergenty inne niż do użytku w procesach
produkcyjnych oraz inne niż do celów medycznych, Mydła,
Preparaty do mycia okien, podłóg posadzek, sanitariatów,
armatury łazienkowej, Uniwersalne preparaty do mycia powierzchni, Płyny do mycia naczyń, 5 Środki dezynfekcyjne
i antyseptyczne, Środki dezynfekcyjne do celów higienicznych, Płyny i środki dezynfekujące, Mydła dezynfekujące,
Środki dezynfekcyjne do toalet chemicznych, Środki dezynfekcyjne do celów medycznych, Środki dezynfekujące, którymi nasączane są chusteczki, Ściereczki do czyszczenia nasączone środkami dezynfekującymi, do celów higienicznych,
Preparaty czyszczące do celów medycznych, Środki sanitarne do celów medycznych, Odkażające preparaty do mycia
rąk, Preparaty grzybobójcze.
(210) 544339
(220) 2022 06 22
(731) KOWALSKI WOJCIECH, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) nest
(510), (511) 20 Fotele, Fotele biurowe, Fotele bujane, Fotele
dopasowane do kształtu ciała [contour chair], Fotele ergonomiczne z funkcją masażu na siedząco, Fotele rozkładane
w łóżka, Fotele sako, Fotele wypoczynkowe, Fotele rozkładane z odchylanym oparciem, Fotele z regulowanym oparciem
i podparciem dla nóg [meble], Fotele rozkładane z podnóżkiem, Kanapo-tapczany, Kanapy, Kanapy rozkładane, Konsole,
Konsole [meble], Konsole [meble] do montażu sprzętu elektronicznego [pulpity sterownicze], Krzesła biurowe, Krzesła
[fotele] biurowe, Krzesła, fotele z ruchomym oparciem, Krzesła na jednej nodze, Krzesła na kółkach, Krzesła obrotowe,
Krzesła sako, Krzesła składane, Leżaki do opalania, Leżaki, Łóżka plażowe, Meble do salonu, Meble komputerowe, Meble
domowe, biurowe i ogrodowe, Meble nadmuchiwane, Meble ogrodowe z tworzyw sztucznych, Meble przystosowane
do użytku na zewnątrz, Meble skórzane, Meble wielofunkcyjne, Meble tapicerowane, Meble wypoczynkowe, Meble
z tworzyw sztucznych, Nadmuchiwane meble, Niskie fotele
bez podłokietników do siedzenia przy kominku, Podłokietniki, Poduszki na krzesła, Poduszki płaskie [nakładki] na siedzenia, Pościel do łóżeczek dziecięcych [inna niż bielizna pościelowa], Pufy [meble], Pufy typu sako, Rozkładane kanapy,
Rozkładane fotele [do siedzenia i spania], Rozkładane fotele,
Siedzenia dla dzieci, Siedzenia, Siedzenia [meble], Siedziska
samochodowe dla dzieci, Sofy, Sofy rozkładane, Sofy rozsuwane, Sofy ścienne, Stojaki [meble] do użycia ze sprzętem
audio, Stojaki do komputerów, Stojaki na głośniki [meble],
Stojaki wielofunkcyjne [meble], Stoliki komputerowe, Stoliki
salonowe, Zagłówki [meble], Zagłówki nadmuchiwane.
544340
(220) 2022 06 22
LISNER POZNAŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ROŚLINNY - NA RAZ (210)
(731)
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(531) 03.09.24, 05.03.15, 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 29 Ryby, Substytuty ryb, Ekstrakty rybne,
Owoce morza, Substytuty owoców morza, Mięczaki nieżywe, Substytuty mięczaków nieżywych, Algi przygotowane do spożycia przez ludzi, Owoce i warzywa konserwowane, suszone i gotowane, Produkty rybne, Produkty
z substytutów ryb, Przetwory rybne, Przetwory z substytutów ryb, Ryby w galarecie, Substytuty ryb w galarecie,
Delikatesowe wyroby rybne, Delikatesowe wyroby z substytutów ryb, Konserwy rybne, Konserwy z substytutów
ryb, Dania z ryb, Dania z substytutów ryb, Sałatki rybne,
Sałatki z substytutów ryb, Pasty do smarowania [zawierające tłuszcz], Pasty wegetariańskie na bazie owoców i warzyw, Pasty wegańskie na bazie owoców i warzyw, Pasty
do smarowania na bazie roślin strączkowych, Pasta z ciecierzycy [hummus], Pasty na bazie łubinu, Pasty łubinowe,
Pasty warzywne, Pasty rybne, Pasty z substytutów ryb,
Pasty z ryb wędzonych, Pasty z substytutów ryb wędzonych, Pasty z owoców morza i mięczaków, Pasty z owoców morza i mięczaków na bazie roślin, Pasty z substytutów owoców morza i mięczaków, Pasty owocowe, Pasty
czosnkowe, Sałatki składające się z ryb, substytutów ryb,
konserwowanych, suszonych lub gotowanych owoców
i/lub warzyw, jaj, Sałatki owocowe, Sałatki warzywne, Sałatki ziemniaczane, Sałatki gotowe, Gotowe sałatki bez majonezu, Dania gotowe składające się głównie z ryb, substytutów ryb, ekstraktów rybnych, konserwowanych, suszonych
lub gotowanych owoców i/lub warzyw, jaj, Dania gotowe,
żywność przetworzona i wytrawne przekąski składające się
głównie z ryb, substytutów ryb, owoców morza, owoców
morza pochodzenia roślinnego, substytutów owoców morza, owoców, warzyw, orzechów, roślin strączkowych, Chipsy ziemniaczane, w tym chipsy ziemniaczane zawierające
ryby, owoce morza, mięczaki i algi, Chipsy ziemniaczane,
w tym chipsy ziemniaczane zawierające substytuty ryb,
owoców morza, mięczaków i alg, Krokiety, w tym krokiety zawierające ryby, owoce morza, mięczaki i algi, Krokiety,
w tym krokiety zawierające substytuty ryb, owoców morza, mięczaków i alg, Przekąski na bazie warzyw, Przekąski
na bazie tofu, Przekąski z suszonych owoców, Przekąski
na bazie roślin strączkowych, Przekąski na bazie orzechów,
Przekąski na bazie suszonych owoców i orzechów, Tofu, Dania gotowe składające się głównie z tofu, Przekąski na bazie
soi, przetworzone boczniaki ostrygowate, Sałatki na bazie
ziemniaków, Chipsy ziemniaczane, Chipsy ziemniaczane
w postaci przekąsek, Pasty do smarowania na bazie warzyw, Pasty do smarowania składające się głównie z owoców, Pasty do smarowania składające się głównie z jajek,
Pasty do kromek zawierające tłuszcz, Owocowe pasty
do smarowania, Pasty na bazie czosnku do smarowania,
Pasty na bazie orzechów, Pasty przyrządzone z orzechów,
Pasty na bazie roślin strączkowych, Pasty z ryb, owoców
morza i mięczaków, Pasty z owoców morza, Warzywne
pasty do smarowania, Ekstrakty z owoców morza, Gotowe
posiłki składające się głównie z owoców morza, Gotowe
posiłki z zamienników owoców morza, Galaretki z owoców
morza, Gotowane owoce morza, Konserwowe owoce morza, Owoce morza [nieżywe], Produkty z owoców morza,
Przetworzone owoce morza, Przystawki gotowe do spożycia, składające się przede wszystkim z owoców morza,
Ryby, owoce morza i mięczaki, nieżywe, Zamienniki owoców morza, Zapakowane zestawy obiadowe składające się
głównie z owoców morza, Konserwowane ryby, Produkty
z przetworzonej ryby do spożycia dla ludzi, Ryby konserwowane, Ryby marynowane, Ryby przetworzone, Ryby
w puszkach, Ryby w słoikach, Ryby wędzone, Filety rybne,
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Galaretki rybne, Konserwowane produkty rybne w słoikach,
Krakersy rybne, Krokiety rybne, Paluszki rybne, Potrawy
rybne, Przeciery rybne, Pulpety rybne, Zamienniki rybne,
Algi do żywności dla ludzi, Alginiany do celów kulinarnych,
Gotowe dania składające się głównie z kotletów rybnych,
warzyw, gotowanych jajek i bulionu (oden), Gotowe dania
warzywne, Potrawy gotowe składające się głównie z warzyw, Potrawy z ryb do spożycia przez ludzi, 30 Produkty
spożywcze wytworzone ze zbóż, Przekąski zbożowe, Sałatki zbożowe, Sałatki na bazie produktów zbożowych, Kasza,
Sałatki na bazie kaszy, Przyprawy smakowe (sosy, marynaty), wegańskie przyprawy smakowe (sosy, marynaty), Sosy
delikatesowe i śmietankowe, Gotowe produkty spożywcze
w postaci sosów, Chutney, Gotowe produkty spożywcze
zawierające głównie makaron, Gotowe produkty spożywcze na bazie ryżu, Batony zbożowe, Chipsy zbożowe, Produkty zbożowe, Przekąski na bazie zbóż, Dodatki smakowe
i przyprawy, Marynaty zawierające przyprawy, Chutney
[ostry, gęsty sos], Gotowe sosy, Przeciery warzywne [sosy],
Pasty warzywne [sosy], Gotowy lunch w pudełku składający się z ryżu, z dodatkiem mięsa, ryby lub warzyw, Zapakowane zestawy obiadowe składające się głównie z ryżu,
ale zawierające również mięso, ryby lub warzywa, Sosy
rybne, Dania na bazie ryżu, Gotowe potrawy na bazie makaronu, Gotowe potrawy zawierające [głównie] makaron,
Gotowe potrawy na bazie ryżu, Gotowe potrawy zawierające [głównie] ryż, Potrawy gotowe na bazie makaronu,
Sałatki makaronowe.
(210)
(731)
(540)
(540)

544342
(220) 2022 06 22
KOWALSKI WOJCIECH, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
NEST
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Meble z tworzyw sztucznych, Nadmuchiwane meble, Niskie fotele bez podłokietników do siedzenia przy kominku,
Podłokietniki, Poduszki nadmuchiwane, Poduszki na krzesła, Poduszki płaskie [nakładki] na siedzenia, Poduszki sako,
Pufy typu sako, Pufy [meble], Rozkładane fotele, Rozkładane
fotele [do siedzenia i spania], Rozkładane kanapy, Siedzenia, Siedzenia dla dzieci, Siedzenia [meble], Siedziska samochodowe dla dzieci, Sofy, Sofy rozkładane, Sofy rozsuwane,
Sofy ścienne, Sofa nadmuchiwana, Stojaki do komputerów,
Stojaki na głośniki [meble], Stojaki wielofunkcyjne [meble],
Stoliki komputerowe, Stoliki salonowe, Zagłówki [meble],
Zagłówki, Zagłówki nadmuchiwane.
544343
(220) 2022 06 23
PROFESSIONAL SPORT SUPPORT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Easy Clinic
(510), (511) 44 Usługi w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi,
Usługi medyczne, Badania w zakresie diagnozy stanu zdrowia, Badanie sprawności fizycznej, Chiropraktyka [nastawianie kręgosłupa], Doradztwo dietetyczne.
(210)
(731)

(210) 544347
(220) 2022 06 23
(731) SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski
(540) (znak słowny)
(540) MISTRZA KOŁODZIEJA
(510), (511) 29 Mięso, Wędliny, Wyroby z mięsa, Wyroby
na bazie mięsa, Dania gotowe na bazie mięsa, Dania gotowe
na bazie warzyw, Warzywa konserwowe, gotowane, suszone
w puszkach, Przekąski warzywne.
544367
(220) 2022 06 23
SCARPA NOSTRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) BRIVIDO
(510), (511) 21 Szczotki do butów, Łyżki do butów, Prawidła
do butów, Gąbki do czyszczenia obuwia i wyrobów skórzanych, Czyściki do obuwia, Szmatki do obuwia, Ściereczki do obuwia, Grzebienie, Prawidła do obuwia, 25 Obuwie,
Obuwie sportowe, Buty, Półbuty, Pantofle, Drewniaki, Klapki,
Sandały, Szpilki [obuwie], Kalosze, Obuwie plażowe, Espadryle, Japonki [obuwie], Czółenka [obuwie], Wkładki do obuwia, Podeszwy, Środki antypoślizgowe do obuwia, Obcasy
do butów, Pończochy, Skarpetki, Rajstopy, Rajtuzy.
(210)
(731)

(531) 15.01.13, 27.05.01
(510), (511) 20 Fotele, Fotele biurowe, Fotele bujane, Fotele
dopasowane do kształtu ciała [contour chair], Fotele ergonomiczne z funkcją masażu na siedząco, Fotele rozkładane
w łóżka, Fotele sako, Fotele wypoczynkowe, Fotele z regulowanym oparciem i podparciem dla nóg [meble], Fotele
rozkładane z podnóżkiem, Fotele rozkładane z odchylanym
oparciem, Kanapy, Kanapy rozkładane, Kanapo-tapczany,
Konsole, Konsole [meble], Konsole [meble] do montażu
sprzętu elektronicznego [pulpity sterownicze], Krzesła,
Krzesła biurowe, Krzesła, fotele z ruchomym oparciem,
Krzesła [fotele] biurowe, Krzesła na jednej nodze, Krzesła
na kółkach, Krzesła obrotowe, Krzesła sako, Krzesła składane, Krzesła nadmuchiwane, Leżaki, Leżaki do opalania,
Łóżka plażowe, Meble do salonu, Meble komputerowe, Meble domowe, biurowe i ogrodowe, Meble nadmuchiwane,
Meble ogrodowe z tworzyw sztucznych, Meble przystosowane do użytku na zewnątrz, Meble skórzane, Meble wielofunkcyjne, Meble tapicerowane, Meble wypoczynkowe,

544368
(220) 2022 06 23
SCARPA NOSTRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) FILO DONNA
(510), (511) 21 Szczotki do butów, Łyżki do butów, Prawidła
do butów, Gąbki do czyszczenia obuwia i wyrobów skórzanych, Czyściki do obuwia, Szmatki do obuwia, Ściereczki do obuwia, Grzebienie, Prawidła do obuwia, 25 Obuwie,
Obuwie sportowe, Buty, Półbuty, Pantofle, Drewniaki, Klapki,
Sandały, Szpilki [obuwie], Kalosze, Obuwie plażowe, Espadryle, Japonki [obuwie], Czółenka [obuwie], Wkładki do obuwia, Podeszwy, Środki antypoślizgowe do obuwia, Obcasy
do butów, Pończochy, Skarpetki, Rajstopy, Rajtuzy.
(210)
(731)

(210)
(731)

544413
(220) 2022 06 23
SZCZEŚNIAK FILIP TACO CORP, Warszawa
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(540) (znak słowny)
(540) TACO HEMINGWAY
(510), (511) 9 Magnetyczne i optyczne nośniki danych, dyski
kompaktowe audio-video, w tym płyty CD, DVD, urządzenia
do wzmacniania, odtwarzania, transmisji i rejestracji dźwięku
i obrazu, reprodukcja zapisanych nośników informacji, instalacje elektryczne nagłośnieniowe, płyty fonograficzne, kasety
wideo, taśmy magnetyczne, materiały filmowe, 16 Czasopisma, periodyki i inne druki oraz pisma, afisze, albumy, bloczki
do pisania, bloki do pisania listowe, bloki rysunkowe jako materiały piśmienne, broszury, druki, odbitki graficzne, gazety, kalendarze, kalendarze z kartkami do zdzierania, karty muzyczne
z życzeniami, karty pocztowe, katalogi, komiksy, koperty jako
artykuły piśmienne, książki, materiały drukowane, materiały
piśmienne, notatniki jako notesy, notesy podręczne, obrazy
jako malarstwo oprawione lub nie, odwzorowania graficzne,
okładki, obwoluty jako papiernictwo, opakowania jako artykuły papiernicze, papier do pisania listów, papier listowy, plakaty,
podręczniki jako książki, portrety, prospekty, publikacje, w tym
publikacje utworów muzycznych, reprodukcje graficzne, rysunki, śpiewniki, wydawnictwa literackie, książkowe, reklamowe, fotografie, wydawnictwa muzyczne, zakładki do książek
zeszyty, znaczki pocztowe, 35 Dystrybucja materiałów reklamowych: próbek, druków, prospektów, broszur, prowadzenie
interesów osób trzecich polegające na promocji zespołów
muzycznych i zarządzaniu działalnością artystyczną (profesjonalne zarządzanie działalnością artystyczną), promocja, publikowanie tekstów reklamowych, usługi reklamowe w formie
reklam radiowych, telewizyjnych, prasowych, wizualnych, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, usługi sprzedaży nagranych
utworów muzycznych i multimedialnych chronionych prawami autorskimi oraz wydawnictw książkowych, prowadzenie
sprzedaży detalicznej i hurtowej oraz za pośrednictwem Internetu płyt z nagraniami muzycznymi, uaktualnianie materiału
reklamowego, wynajmowanie powierzchni na cele reklamowe, wypożyczanie materiału reklamowego, 41 Usługi zespołu muzycznego, usługi artystyczne, usługi rozrywkowe, działalność estradowa, usługi w zakresie organizowania i obsługi
imprez artystycznych, rozrywkowych, wszelkich form publicznych występów i prezentacji o charakterze artystycznym, rozrywkowym lub szkoleniowym, organizowania i wykonywania
koncertów, komponowania utworów muzycznych, komponowania tekstów artystycznych, usługi w zakresie organizowania spektakli i widowisk z dziedziny kultury i rozrywki,
informacji o imprezach artystycznych, wypożyczania nagrań
dźwiękowych, przygotowywania materiału do produkcji fonograficznej, rejestrowania koncertów, imprez artystycznych,
produkcji filmów i widowisk, doradztwo muzyczne.
544424
(220) 2022 06 24
KATCON POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pass
(540) (znak słowny)
(540) SOBOTACO BO W SOBOTY JEMY TACOS
(510), (511) 29 Mięso, ryby, drób i dziczyzna, Ekstrakty mięsne, Owoce i warzywa konserwowane, suszone i gotowane,
Galaretki, dżemy, kompoty, Jaja, Mleko i wyroby z mleka, Jadalne oleje i tłuszcze, Pikle, 30 Kawa, herbata, kakao, cukier,
ryż, tapioka, sago, namiastki kawy, Mąka i produkty zbożowe, Chleb, wyroby cukiernicze i słodycze, lody, Miód, melasa,
Drożdże, proszek do pieczenia, Sól, musztarda, Ocet, sosy
(przyprawy), Salsa, Przyprawy, Lód do chłodzenia, Kukurydza przetworzona, Kukurydza [mielona], Kukurydza [prażona], Mąka kukurydziana, 35 Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, Usługi public relations, Usługi w zakresie
(210)
(731)
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wystaw i prezentacji produktów, Dystrybucja materiałów
reklamowych, marketingowych i promocyjnych, Reklamy
online, Reklama za pośrednictwem mediów elektronicznych,
w szczególności Internetu, Promocja sprzedaży, Marketing
internetowy, Usługi handlu detalicznego żywności lub napojów, 41 Edukacja, Nauczanie, Organizacja szkoleń, Rozrywka,
Działalność kulturalna, Organizowanie konferencji, wystaw
i konkursów, Organizowanie seminariów, Organizowanie
i prowadzenie spotkań w dziedzinie edukacji, Organizacja
i przeprowadzanie imprez szkoleniowych.
544425
(220) 2022 06 24
KATCON POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pass
(540) (znak słowny)
(540) SOBOTACO
(510), (511) 29 Mięso, ryby, drób i dziczyzna, Ekstrakty mięsne, Owoce i warzywa konserwowane, suszone i gotowane,
Galaretki, dżemy, kompoty, Jadalne oleje i tłuszcze, Pikle, Jaja,
Mleko i wyroby z mleka, 30 Kawa, herbata, kakao, cukier, ryż,
tapioka, sago, namiastki kawy, Mąka i produkty zbożowe,
Chleb, wyroby cukiernicze i słodycze, lody, Miód, melasa,
Drożdże, proszek do pieczenia, Sól, musztarda, Ocet, sosy
(przyprawy), Salsa, Przyprawy, Lód do chłodzenia, Kukurydza przetworzona, Kukurydza [mielona], Kukurydza [prażona], Mąka kukurydziana, 35 Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, Usługi public relations, Usługi w zakresie
wystaw i prezentacji produktów, Dystrybucja materiałów
reklamowych, marketingowych i promocyjnych, Reklamy
online, Reklama za pośrednictwem mediów elektronicznych, w szczególności Internetu, Promocja sprzedaży, Marketing internetowy, Usługi handlu detalicznego żywności
lub napojów, 41 Działalność kulturalna, Edukacja, Nauczanie,
Organizacja szkoleń, Rozrywka, Organizowanie konferencji,
wystaw i konkursów, Organizowanie i prowadzenie spotkań
w dziedzinie edukacji, Organizacja i przeprowadzanie imprez
szkoleniowych, Organizacja seminariów.
(210)
(731)

544455
(220) 2022 06 27
Jiangsu Heran New Energy Group Co., Ltd.,
Wuxi City, CN
(540) (znak słowny)
(540) APEX SOLAR
(510), (511) 9 Komórki fotowoltaiczne, Baterie słoneczne,
Płyty do akumulatorów elektrycznych, Panele słoneczne
do wytwarzania energii elektrycznej, Ogniwa galwaniczne,
Skrzynki rozgałęźne [elektryczność], Przemienniki, inwertory
[elektryczność], Puszki przyłączeniowe [elektryczność], Karkasy dla cewek elektrycznych, Materiały na przewody instalacji elektrycznych [kable].
(210)
(731)

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

544461
(220) 2022 06 27
PAWLISZYN KRZYSZTOF FIRMA PAWLISZYN, Koszalin
(znak słowno-graficzny)
CRUX the essence of goodness
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(531) 25.01.25, 27.05.01, 27.05.10
(510), (511) 5 Suplementy diety.
(210)
(731)
(540)
(540)

(540) ORYGINALNA RECEPTURA NIEZMIENNA OD LAT

544699
(220) 2022 07 01
ŚPIEWAK ALICJA MADNES, Hermanów
(znak słowno-graficzny)
MADNES by Monika

(531) 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 25 Długie luźne stroje, Dzianina [odzież], Kombinezony, Koszule, Legginsy, Maseczki na twarz (odzież),
nie do celów medycznych lub sanitarnych, Odzież, Odzież
męska, Odzież damska, Odzież dziecięca, Odzież haftowana,
Spódnice, Spódnico-spodenki, Swetry.
544700
(220) 2022 07 01
HASCO TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) KWETINA
(510), (511) 5 Produkty farmaceutyczne, Wyroby medyczne
do celów leczniczych w postaci tabletek, kapsułek, pastylek,
drażetek, płynów, syropów, proszków, Leki, Suplementy diety, Substancje dietetyczne do celów leczniczych, Preparaty
do celów medycznych, Preparaty farmaceutyczne stosowane w leczeniu ludzi, Preparaty farmaceutyczne w postaci
tabletek, kapsułek, drażetek, tabletek powlekanych, Leki dla
ludzi, Pastylki do celów farmaceutycznych, Pigułki do celów
farmaceutycznych, Kapsułki do celów farmaceutycznych,
Tabletki do celów farmaceutycznych, Tabletki powlekane
do celów farmaceutycznych, Psychotropy.
(210)
(731)

544701
(220) 2022 07 01
HASCO TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) ZYLENA
(510), (511) 5 Produkty farmaceutyczne, Wyroby medyczne
do celów leczniczych w postaci tabletek, kapsułek, pastylek,
drażetek, płynów, syropów, proszków, maści, żelów, Leki,
Suplementy diety, Substancje dietetyczne do celów leczniczych, Preparaty do celów medycznych, Preparaty farmaceutyczne stosowane w leczeniu ludzi, Preparaty farmaceutyczne w postaci tabletek, kapsułek, drażetek, tabletek powlekanych, Syropów, maści, żelów, Leki dla ludzi, Leki przeciwhistaminowe, Preparaty farmaceutyczne antyhistaminowe,
Pastylki do celów farmaceutycznych, Pigułki do celów farmaceutycznych, Kapsułki do celów farmaceutycznych, Tabletki
do celów farmaceutycznych, Tabletki powlekane do celów
farmaceutycznych.
(210)
(731)

544732
(220) 2022 07 04
GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(210)
(731)

Nr ZT32/2022

(531)

05.09.17, 25.01.15, 26.01.03, 26.01.15, 26.01.18, 26.11.12,
29.01.15, 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 30 Sosy, Sosy pomidorowe, Sosy pomidorowe
łagodne i pikantne, Ketchupy, Ketchupy łagodne i pikantne,
Sosy i ketchupy smakowe, Sosy na bazie pomidorów, Sosy
[przyprawy].
(210)
(731)
(540)
(540)

(531)

544760
(220) 2022 07 05
POLSKIE RADIO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
POLSKIE RADIO

01.03.02, 05.03.11, 05.03.13, 26.02.07, 27.05.01, 27.05.05,
28.05.99, 29.01.15
(510), (511) 9 Nagrania dźwiękowe i audiowizualne, Magnetyczne nośniki danych, Płyty CD, Płyty DVD, Płyty wideo CD, Dyski komputerowe, Dyski magnetyczne, Dyski
obliczeniowe, Dyski optyczne, Dyski optyczne komputerowe, Dyskietki, Filmy do nagrań dźwiękowych, Interfejsy
dla informatyki, Kasety magnetyczne z nagraniami, Kasety
wideo, Urządzenia do nagrywania, odtwarzania, transmisji
lub reprodukcji dźwięku lub obrazu, Aparaty do przetwarzania informacji, Aparaty do rejestracji dźwięku, Urządzenia
nadawcze, 16 Dzienniki, Czasopisma, Periodyki, Prospekty,
Książki, Plakaty, Afisze, Kalendarze, Katalogi, Kartki okolicznościowe, Naklejki i nalepki, Artykuły papiernicze, Materiały do nauczania, 35 Usługi reklamowe z wykorzystaniem
wszystkich metod słownych, dźwiękowych oraz technik
audiowizualnych, Usługi promocji radiowej, Badania rynku
i opinii publicznej, w tym poprzez sieci radiowe, Rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, Usługi dotyczące
transkrypcji informacji, 38 Usługi telekomunikacyjne, Usługi
w zakresie przekazywania głosu i obrazu, prowadzenia transmisji z imprez informacyjnych, muzycznych, rozrywkowych,
artystycznych, naukowych, kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych, plenerowych, konkursów, festiwali, pokazów, zbierania i przekazywania informacji, Transmisja, Rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych, Usługi w zakresie rozpowszechniania audycji radiowych i telewizyjnych,
41 Usługi w zakresie organizowania imprez informacyjnych,
muzycznych, rozrywkowych, artystycznych, naukowych, kul-
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turalnych, sportowych, rekreacyjnych, plenerowych, konkursów, festiwali, pokazów z wykorzystaniem wszystkich metod
słownych, dźwiękowych oraz technik audiowizualnych, Usługi w zakresie nagrywania, montażu i tworzenia audycji radiowych i telewizyjnych, Nagrania, audycje, transmisje oraz produkcje radiowe i telewizyjne produkowane wspólnie przez
stacje radiową oraz telewizyjną, Usługi wydawnicze, Usługi
dotyczące wypożyczania nagrań dźwiękowych, Biura redakcyjne, Rejestrowanie na taśmach wideo, Reportaże fotograficzne, Usługi nagrywania na taśmach magnetowidowych,
42 Usługi w zakresie tworzenia nowych technik dotyczących
realizacji i rozpowszechniania programów radiowych, Usługi związane z programami meteorologicznymi polegające
na gromadzeniu informacji meteorologicznych, podawaniu
informacji, komunikatów meteorologicznych, udzielaniu informacji meteorologicznych, Prognozy meteorologiczne.
544783
(220) 2022 07 05
AFLOFARM FARMACJA POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pabianice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Restonum LS

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 5 Produkty farmaceutyczne, środki sanitarne
do celów medycznych, Dietetyczna żywność i substancje
dietetyczne do celów leczniczych, Suplementy diety, Środki
specjalnego przeznaczenia żywieniowego do celów zdrowotnych, Żywność dla niemowląt, Zioła lecznicze, ekstrakty
roślinne o przeznaczeniu leczniczym, Wyroby medyczne
do celów leczniczych w postaci tabletek, kapsułek, pastylek,
płynów, proszków, pianek, aerozoli, gum, lizaków.
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teraktywne oprogramowanie komputerowe umożliwiające
wymianę informacji, Interaktywne oprogramowanie komputerowe zapewniające informacje co do nawigacji i podróży,
Komputerowe oprogramowanie użytkowe, Komputerowe
oprogramowanie użytkowe do telefonów komórkowych,
Oprogramowanie, Komputerowe oprogramowanie do celów rozrywkowych.
544798
(220) 2022 07 06
INVENTMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Świętochłowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LASEROBARIA
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.11
(510), (511) 10 Urządzenia, aparaty i instrumenty medyczne,
Medyczne urządzenia i przyrządy do leczenia lub terapii ran,
Medyczne urządzenia do tlenoterapii, ozonoterapii, magnetoterapii i światłoterapii, Medyczne urządzenia wspomagające gojenie ran, Medyczne urządzenia i przyrządy do oczyszczania ran.
(210)
(731)
(540)
(540)

544800
(220) 2022 07 06
JAKUBOWSKA RENATA, Wólka Podleśna
(znak słowno-graficzny)
Memory Paper Print.pl e-commerce mppe.pl

544797
(220) 2022 07 06
BRAINFORGE IT SOFTWARE & CONSULTING SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak graficzny)
(540)

(210)
(731)

(531) 29.01.15, 27.05.01, 24.17.01, 24.17.02, 14.07.20
(510), (511) 40 Drukowanie, Drukowanie cyfrowe, Drukowanie cyfrowo przechowywanych obrazów i zdjęć, Drukowanie dokumentów z nośników cyfrowych, Drukowanie
fotografii z nośników cyfrowych, Drukowanie fotograficzne,
Drukowanie książek.
(210) 544802
(220) 2022 07 06
(731) KOTARSKI KRZYSZTOF WOKA, Suwałki
(540) (znak graficzny)
(540)

(531) 03.06.03, 24.17.24
(510), (511) 9 Inteligentne bramy dla pamięci masowej
zdefiniowanej programowo [SDS], Gry wideo [gry komputerowe] w formie programów komputerowych zapisanych
na nośnikach danych, Interaktywne multimedialne programy komputerowe, Interaktywne programy gier komputerowych, Kodowane programy, Edukacyjne oprogramowanie
komputerowe, Freeware [oprogramowanie darmowe], In-
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(531) 26.04.05, 26.11.02, 26.11.12, 26.11.13
(510), (511) 28 Sprzęt sportowy.
(210) 544807
(220) 2022 07 06
(731) DREWIENKOWSKA BEATA, Bożniewice
(540) (znak słowny)
(540) Umysł Mistrza
(510), (511) 41 Szkolenia edukacyjne, Szkolenia sportowe,
Szkolenia biznesowe, Nauczanie i szkolenia.
544808
(220) 2022 07 06
SHELMO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bochnia
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) E SHELMO
(210)
(731)

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.11.13, 26.04.99
(510), (511) 6 Drobne wyroby metalowe, 11 Instalacje i urządzenia do chłodzenia i zamrażania, 40 Obróbka metali.
544821
(220) 2022 07 07
NOWEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) ŻYWIOŁY NOWEL
(510), (511) 29 Dżemy owocowe, Pasty warzywne, Pasty
na bazie orzechów, Pasty spożywcze wytworzone z mięsa,
Przetwory twarożkowe, Gotowe dania warzywne, Gotowe
dania z mięsa, Przekąski na bazie warzyw, Przekąski na bazie mięsa, 30 Wyroby cukiernicze, Czekolada, Gotowe desery [wyroby piekarnicze], Wyroby piekarnicze składające się
z warzyw i mięsa, Wyroby cukiernicze mrożone, Mrożone
wyroby piekarnicze, Chrupiące pieczywo, Chleb wstępnie
upieczony, Bułki, Bagietki, Drożdżowe bułeczki, Croissant [rogaliki z ciasta francuskiego], Wyroby cukiernicze, ciasta, tarty
i ciasteczka, Kanapki, Kawa, Herbata, Mąka spożywcza, Bułka
tarta, Suche i świeże makarony, kluski i pierogi, 32 Napoje
bezalkoholowe, 35 Usługi handlu detalicznego w zakresie
żywności, Usługi bezobsługowych sklepów detalicznych
w odniesieniu do żywności, Usługi handlu detalicznego
w zakresie wyrobów piekarniczych, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z wyrobami piekarniczymi, 43 Usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, Oferowanie żywności i napojów
w bistrach, Oferowanie żywności i napojów w restauracjach
i barach, Usługi kawiarni, Dostarczanie żywności i napojów
za pośrednictwem furgonetek, Usługi w zakresie żywności
i napojów na wynos, Usługi kateringowe, Bary przekąskowe.
(210)
(731)

(210) 544837
(220) 2022 07 06
(731) SAMBORSKI MATEUSZ, Sochaczew
(540) (znak słowny)
(540) GRUPPO TREDICI
(510), (511) 41 Nagrywanie i produkcja nagrań dźwiękowych, Produkcja dzieł muzycznych w studio nagrań, Produkcja edukacyjnych nagrań dźwiękowych i wideo, Produkcja nagrań dźwiękowych, Produkcja nagrań dźwiękowych
i muzycznych, Produkcja nagrań dźwiękowych i/lub wideo,
Produkcja nagrań dźwięku i obrazu na nośnikach dźwięku
i obrazu, Produkcja nagrań muzycznych, Produkcja nagrań
wideo, Produkcja nagrań wzorcowych [master] audio, Reali-

Nr ZT32/2022

zowanie rozrywki w postaci nagrań dźwiękowych, Świadczenie usług w zakresie studiów nagrań wideo, Świadczenie
usług w zakresie studiów nagrań wideo, Udostępnianie nagrań muzyki cyfrowej, nie do pobrania, z Internetu, Usługi
studiów nagrań, Usługi studiów nagrań dźwiękowych, Usługi
w zakresie nagrań, Usługi w zakresie nagrań audio i wideo,
Usługi w zakresie nagrań dźwiękowych i rozrywki wideo,
Usługi w zakresie nagrań dźwiękowych, filmowych, wideo
i telewizyjnych.
544840
(220) 2022 07 06
ALL-DENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sosnowiec
(540) (znak słowny)
(540) Wilczy Krąg
(510), (511) 41 Kursy szkoleniowe, Kursy w zakresie rozwoju
osobistego, Nauczanie i szkolenia, Organizacja konferencji
edukacyjnych, Organizowanie wydarzeń w zakresie rozwoju i edukacji, Prowadzenie konferencji edukacyjnych, Usługi
konsultacyjne w zakresie rozwoju i edukacji, Warsztaty w celach szkoleniowych.
(210)
(731)

544846
(220) 2022 07 07
TRANSCASH KANCELARIA PRAWNA BARANOWSKI
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) tc kancelaria prawna
(210)
(731)

(531) 26.04.01, 26.04.05, 26.04.18, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 35 Doradztwo w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, 41 Kursy szkoleniowe, Kursy
szkoleniowe w dziedzinie prawa, 45 Doradztwo prawne, Doradztwo w sporach sądowych, Doradztwo w zakresie sporów sądowych, Dostarczanie informacji prawnych, Pomoc
prawna przy tworzeniu umów, Porady prawne i zastępstwo
procesowe, Rozstrzyganie spraw spornych, Usługi radców
prawnych, Usługi w zakresie pomocy prawnej, Usługi w zakresie rejestracji firm, Usługi w zakresie sporów sądowych,
Usługi wsparcia prawnego, Usługi wsparcia procesowego
w sporach sądowych.
(210)
(731)
(540)
(540)

544857
(220) 2022 07 07
KNAPIK SANDRA PROTECH, Częstochowa
(znak słowno-graficzny)
Eleanor STUDIO PAZNOKCI

(531) 27.05.01
(510), (511) 44 Usługi manicure i pedicure.
544859
(220) 2022 07 07
MEDICINAE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) (znak słowny)
(210)
(731)
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(540) Heltiso baby MINIDENTI
(510), (511) 5 Leki dla ludzi, Suplementy diety dla ludzi, Zioła
lecznicze, Dietetyczna żywność przystosowana dla niemowląt, Substancje dietetyczne dla niemowląt, Suplementy diety
dla niemowląt, Preparaty i substancje farmaceutyczne z właściwościami przeciwbólowymi dla niemowląt.

(531) 27.05.01
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej,
w tym sprzedaży online, w zakresie kosmetyków i kosmetycznych preparatów fryzjerskich, 44 Usługi fryzjerskie, salony fryzjerskie.

544860
(220) 2022 07 07
BERA AGNIESZKA Shakti Yoga Cph, Herlev, DK
(znak słowno-graficzny)
agayoga

(210) 544911
(220) 2022 07 08
(731) WAWRZYŃCZAK MAŁGORZATA, Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) FIGURY POLSKIE
(510), (511) 16 Materiały drukowane i artykuły papiernicze
oraz wyposażenie edukacyjne.

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

544912
(220) 2022 07 08
MARCINKOWSKI WITOLD ZAKŁAD USŁUGOWO-PRODUKCYJNY, Sieradz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) M Marcinkowski
(210)
(731)

(531) 26.13.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 E-booki, 16 Książki, 38 Podcasting, 39 Organizacja wycieczek turystycznych, Prowadzenie wycieczek,
41 Usługi edukacyjne związane z jogą, Trening jogi, Tworzenie podcastów, Usługi szkoleniowe z zakresu jogi, Organizacja kursów i szkoleń związanych z jogą, Udostępnianie publikacji on-line, Usługi wydawnicze (w tym elektroniczne usługi
wydawnicze), Publikacja materiałów dostępnych za pośrednictwem baz danych lub Internetu, Organizacja webinariów,
Prowadzenie kursów szkoleniowych on-line związanych
z jogą, Organizacja warsztatów i seminariów.
544861
(220) 2022 07 07
EWERRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zawiercie
(540) (znak słowny)
(540) Ewerro
(510), (511) 35 Marketing ukierunkowany, Obróbka tekstów,
Reklama, Usługi w zakresie opracowania graficznego do celów reklamowych.
(210)
(731)

544862
(220) 2022 07 07
TRANSCASH KANCELARIA PRAWNA BARANOWSKI
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) tc kancelaria prawna
(510), (511) 35 Doradztwo w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, 41 Kursy szkoleniowe, Kursy
szkoleniowe w dziedzinie prawa, 45 Doradztwo prawne, Doradztwo w sporach sądowych, Doradztwo w zakresie sporów sądowych, Dostarczanie informacji prawnych, Pomoc
prawna przy tworzeniu umów, Porady prawne i zastępstwo
procesowe, Rozstrzyganie spraw spornych, Usługi radców
prawnych, Usługi w zakresie pomocy prawnej, Usługi w zakresie rejestracji firm, Usługi w zakresie sporów sądowych,
Usługi wsparcia prawnego, Usługi wsparcia procesowego
w sporach sądowych.

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.01.18
(510), (511) 25 Odzież, Bielizna osobista i nocna, Bluzki, Koszulki z krótkim rękawem, Legginsy, Podkoszulki, Spodenki,
Body niemowlęce.
544914
(220) 2022 07 08
BLUE FINANCE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NEXU.pl
(210)
(731)

(210)
(731)

544910
(220) 2022 07 08
KURCZYK TERESA SALON FRYZJERSKI EXCELLENT Q,
Gdańsk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) excellentq salon fryzjerski

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.03, 26.13.25
(510), (511) 36 Usługi finansowe, monetarne i bankowe,
Udzielanie kredytów konsumenckich, Udzielanie kredytów
komercyjnych, Udzielanie kredytów, Udzielanie informacji
o kredytach studenckich, Udzielanie informacji finansowych
związanych ze zdolnością kredytową firm i osób fizycznych,
Udzielanie kredytów hipotecznych, Udzielanie kredytów
hipotecznych i pośrednictwo w tym zakresie, Udzielanie
kredytów na lotniskach na wydatki lotnicze, wydatki na obsługę naziemną i paliwo, Udzielanie kredytów pod zastaw
hipoteczny i pożyczek, Udzielanie kredytów studenckich,
Udzielanie kredytów towarowych, Udzielanie kredytu kupieckiego, Udzielanie kredytu na pokrycie wydatków na paliwo, Udzielanie ubezpieczeń chroniących zakup w zakresie towarów kupowanych za pomocą kart kredytowych,
Udzielanie ubezpieczeń kredytów hipotecznych, Usługi
agencji kredytowych, Usługi biur sporządzających raporty
kredytowe, Usługi brokerskie w zakresie kredytów, Usługi
doradcze dotyczące kredytów, Usługi doradcze w zakresie
kredytów hipotecznych, Usługi doradztwa związane z kredytem, Usługi finansowe w zakresie punktowej oceny kredytowej, Usługi dotyczące kart bankowych, kart kredytowych,
kart debetowych i elektronicznych kart płatniczych, Usługi
finansowe w zakresie zarządzania kartami kredytowymi,
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Usługi finansowe związane z kartami kredytowymi, Usługi
informacji finansowych związanych z zagubionymi kartami kredytowymi, Usługi kart kredytowych, Usługi kredytów
odnawialnych, Usługi kredytowania nieruchomości, Usługi
kredytowe, Usługi kredytowe dotyczące pojazdów mechanicznych, Usługi kredytowe na rzecz eksporterów, Usługi
kredytowe w zakresie płacenia składek ubezpieczeniowych,
Usługi kredytowe w zakresie sprzedaży eksportowej, Usługi
kredytowe w zakresie podróży, Usługi kredytowe w zakresie
inwestycji majątkowych, Usługi kredytowe w zakresie dostarczania talonów na posiłki, Usługi kredytowe wykorzystywane do zakupu usług, Usługi kredytu konsumenckiego, Usługi
pośrednictwa w zakresie kredytów samochodowych, Usługi przelewu funduszy kredytowych, Usługi spółdzielczych
towarzystw kredytowych, Usługi sporządzania raportów
kredytowych, Usługi ubezpieczeniowe dotyczące kredytów, Usługi ubezpieczeniowe w zakresie ochrony zakupów,
ochrony cen i rozszerzonych gwarancji dla towarów zakupionych przy użyciu kart kredytowych, Usługi ubezpieczeniowe
związane z umowami kredytowymi, Usługi ubezpieczeniowe związane z udzielaniem kredytu, Usługi ubezpieczeniowe związane z kartami kredytowymi, Usługi udzielania pożyczek i kredytów, usługi leasingowe, Usługi w zakresie doradztwa kredytowego, Usługi w zakresie informacji finansowych
w odniesieniu do skradzionych kart kredytowych, Usługi
w zakresie informacji kredytowej, Usługi w zakresie kredytów
finansowych na rzecz eksporterów, Usługi w zakresie kredytów finansowych, Usługi w zakresie kredytów hipotecznych,
Usługi w zakresie oceny zdolności kredytowej, Usługi w zakresie organizowania kredytów, Usługi w zakresie płatności
za pomocą kart kredytowych, Usługi w zakresie przyznawania kredytów, Usługi w zakresie punktowej oceny kredytowej, Usługi w zakresie ratingu kredytowego, Usługi w zakresie zawierania ubezpieczeń kredytowych, Usługi w zakresie
zarządzania kartami kredytowymi, Usługi weryfikacji kredytów biznesowych, Usługi zabezpieczania i rejestrowania kart
kredytowych, Usługi zarządzania kredytami, Usługi związane
z kartami kredytowymi i kartami płatniczymi, Usługi związane z kartami kredytowymi i gotówkowymi, Usługi związane
z przetwarzaniem transakcji kartami kredytowymi, Usługi
związane z ważnością karty kredytowej, Ustalanie umów
kredytowych w odniesieniu do hipotecznych listów zastawnych, Wydawanie kart kredytowych, Zapewnianie kart kredytowych, Zapewnianie kredytów poprzez plany ratalne,
Zapytania i konsultacje kredytowe, Zarządzanie kredytami
eksportowymi, Zautomatyzowane usługi bankowe związane z transakcjami przy użyciu kart kredytowych, Agencja
referencji kredytowych, Agencje kredytowe, Agencje zajmujące się kredytami dla rolnictwa, Biura kredytowe, Doradztwo kredytowe, Doradztwo finansowe związane z usługami
kredytowymi, Doradztwo finansowe związane z usługami
kredytów studenckich, Doradztwo dotyczące kredytów, Biuro sporządzające raporty kredytowe, Doradztwo w zakresie
kart kredytowych, Doradztwo w zakresie kredytów hipotecznych, Doradztwo związane z kredytami hipotecznymi
na nieruchomości mieszkaniowe, Doradztwo związane z organizowaniem kredytów hipotecznych, Doradztwo związane ze zwiększaniem kredytów hipotecznych, Dostarczanie
informacji o kredytach, Dostarczanie ratingów kredytowych,
Elektroniczne transakcje za pomocą kart kredytowych, Finansowanie kredytów, Emisja kart kredytowych i debetowych, Emisja kart kredytowych, Finansowanie kredytów handlowych, Finansowanie kredytów hipotecznych i gwarancji,
Finansowanie kredytów hipotecznych, Finansowanie kredytów mieszkaniowych, Finansowanie kredytów osobistych,
Finansowanie kredytów ratalnych, Finansowanie sprzedaży
na kredyt, Konsultacje kredytowe, Kredyty handlowe, Kredy-
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ty hipoteczne i usługi finansowania, Obsługa kart kredytowych, Obsługa kart kredytowych i debetowych, Organizowanie finansów na kredyty hipoteczne, Ocena zdolności kredytowej przedsiębiorstw, Ocena zdolności kredytowej firm
i osób prywatnych, Ocena sytuacji finansowej i wystawianie
raportów kredytowych, Organizowanie kredytów hipotecznych, Organizowanie ubezpieczenia kredytów, Organizowanie kredytów, Pośrednictwo w umowach kredytowych,
Pobieranie należności ze sprzedaży na kredyt, Pośrednictwo
w zakresie kredytów hipotecznych, Pośrednictwo w zakresie
komercyjnych kredytów hipotecznych, Pożyczki hipoteczne
i pośrednictwo w zakresie kredytów hipotecznych, Przetwarzanie płatności dotyczących kart kredytowych, Spółdzielcze
organizacje kredytowe, Refinansowanie kredytów hipotecznych, Przetwarzanie transakcji kartą kredytową na rzecz osób
trzecich, Sprawdzania zdolności kredytowej, Sporządzanie
raportów na temat ratingów kredytowych, Sporządzanie
raportów kredytowych, Ubezpieczanie ryzyka kredytowego
[factoring], Udzielanie informacji dotyczących kredytów hipotecznych, Udostępnianie raportów na temat szacowania
kredytów.
544916
(220) 2022 07 08
MAGDA PLANT-BASED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szaflary
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) planton
(210)
(731)

(531) 29.01.13, 27.05.01, 05.03.13
(510), (511) 29 Przetworzone owoce, grzyby, warzywa, orzechy i nasiona roślin strączkowych, Substytuty jogurtów, Roślinne substytuty mleka, Substytuty serów, Nabiał i substytuty nabiału, Substytuty śmietany, Napoje na bazie roślinnych
substytutów mleka i jogurtu, Desery na bazie substytutów
jogurtu, mleka i nabiału, Desery owocowe, Desery na bazie
warzyw, Pasty do smarowania na bazie roślinnych substytutów nabiału, warzyw, roślin strączkowych, orzechów, 30 Sosy,
Sosy na bazie roślinnych substytutów mleka i substytutów
majonezu, Dipy na bazie roślinnych substytutów produktów
mlecznych, Substytuty lodów, Musy deserowe, Desery budyniowe, 32 Napoje bezalkoholowe, Soki, Warzywne napoje
typu smoothie, Napoje z soku warzywnego, bezalkoholowe,
Napoje owocowe, Napoje bezalkoholowe o smaku kawy,
Napoje na bazie zbóż, Napoje na bazie orzechów i soi, Napoje na bazie owsa [niebędące substytutami mleka], Napoje
na bazie ryżu, inne niż substytuty mleka.
544918
(220) 2022 07 08
IZOLBET TRANSPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gostynin
(540) (znak słowny)
(540) DOBER
(510), (511) 1 Spoiwo (kleje), inne niż do zastosowań domowych lub papierniczych, Kleje i preparaty klejące przeznaczone dla przemysłu, Kleje do użytku w przemyśle budowlanym, Kleje do systemów ociepleń, Kleje do styropianu, Kleje
do glazury, terakoty i gresu, Chemiczne środki czyszczące
do stosowania w procesach przemysłowych, Kleje do wykańczania i gruntowania, Środki do odtłuszczania stosowane
w procesach przemysłowych, Chemikalia czyszczące, 2 Powłoki, Powłoki gruntowe, Mieszanki gruntujące, Podkłady,
Uszczelniające podkłady gruntowe, Farby, Farby gruntowe,
(210)
(731)
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17 Materiały izolacyjne, Zaprawy izolacyjne, Wypełniacze
izolacyjne, Powłoki izolacyjne, Płyty izolacyjne, Izolacje
do budynków z włókna szklanego, Pianka poliuretanowa
do celów izolacyjnych, 19 Powłoki [materiały budowlane],
Cement, Wapno, Tynk, Okładzina tynkowa, Tynki suche, mokre i półpłynne, Tynki: szlachetne, akrylowe, krzemianowe,
silikonowe, mozaikowe, strukturalne, magnetyczne, renowacyjne, Wylewka, Zaprawy budowlane, Zaprawa murarska,
Masy szpachlowe, Podłogi niemetalowe, Mieszanki cementowe, Asfalt do użytku w pracach dekarskich, Mastyki/masy
uszczelniające dachowe na bazie asfaltu, Siatka zbrojeniowa
wykonana z włókien tekstylnych do celów budowlanych,
35 Sprzedaż hurtowa i detaliczna towarów z zakresu chemii
budowlanej i materiałów budowlanych, klejów do celów
przemysłowych i dla budownictwa, gruntów i podkładów
tynkarskich, zapraw budowlanych, cementu i wapna hydratyzowanego, tynków strukturalnych i mozaikowych, farb
i gruntów, hydroizolacji na bazie rozpuszczalników organicznych, hydroizolacji na bazie wody, płyt styropianowych, systemów ociepleń budynków, płyt izolacji termicznych, siatek
do systemów ociepleń, pianek poliuretanowych, pistoletów
do podawania pianki poliuretanowej.
(210)
(731)
(540)
(540)

544933
(220) 2022 07 08
MILONAS PAULINA MOST EDULAB, Książenice
(znak słowno-graficzny)
MOST KAMPUS EDUKACYJNY

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.11.08, 26.01.01, 26.01.03
(510), (511) 41 Edukacja, Edukacja dorosłych, Edukacja online z komputerowej bazy danych lub za pomocą Internetu
czy ekstranetów, Edukacyjne usługi doradcze, Edukacja zawodowa dla młodych ludzi, Elektroniczna publikacja tekstów i druków, innych niż reklamowe, w Internecie, Kursy
instruktażowe, Kursy korespondencyjne, Kursy szkoleniowe,
Nauczanie, Nauczanie i szkolenia, Nauczanie indywidualne,
Nauczanie wyrównawcze, Nauczanie w szkołach średnich,
Organizacja zajęć, Nauczanie w szkołach z kursami przygotowawczymi, Nauczanie w szkołach podstawowych, Organizacja szkoleń, Organizacja webinariów, Organizacja wystaw
w celach szkoleniowych, Organizacja wystaw w celach edukacyjnych, Organizacja konkursów edukacyjnych, Organizacja seminariów, Organizacja konferencji edukacyjnych, Organizacja sympozjów dotyczących edukacji, Opracowywanie
materiałów edukacyjnych, Opracowywanie sprawozdań
w zakresie nauczania, Organizacja i przeprowadzanie imprez szkoleniowych, Organizacja i przeprowadzanie seminariów szkoleniowych, Opracowywanie kursów edukacyjnych
i egzaminów, Ocena nauczania w celu zapobiegania trudnościom w uczeniu się, Organizowanie i prowadzanie konferencji edukacyjnych, Organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], Organizowanie imprez edukacyjnych, Organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem
osób, Organizowanie i prowadzenie wykładów, Organizowanie i prowadzenie zjazdów, Organizowanie i prowadzenie
seminariów, Informacja o edukacji, Informacje i wiadomości online w dziedzinie szkoleń zawodowych, Kształcenie
praktyczne [pokazy], Kształcenie ustawiczne, Nauczanie
wyrównawcze w zakresie języka, Nauczanie wyrównawcze
w zakresie mowy, Nauczanie w dziedzinie zajęć wyrównawczych z czytania, Nauka indywidualna, Organizacja i przepro-
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wadzanie kursów edukacyjnych, Organizacja kursów językowych, Organizacja warsztatów i seminariów, Organizowanie
i przeprowadzanie zajęć dla niewielkiej grupy uczniów, Organizowanie konferencji edukacyjnych, Organizowanie kursów
szkoleniowych, Organizowanie kursów korespondencyjnych, Organizowanie kursów instruktażowych, Organizowanie pokazów w celach edukacyjnych, Organizowanie prezentacji do celów edukacyjnych, Organizowanie programów
szkolenia młodzieży, Organizowanie spotkań z dziedziny
edukacji, Organizowanie uczestnictwa uczniów w kursach
edukacyjnych, Organizowanie uczestnictwa uczniów w zajęciach edukacyjnych, Organizowanie sympozjów edukacyjnych, Organizowanie wykładów, Organizowanie warsztatów,
Organizowanie wykładów edukacyjnych, Organizowanie
wystaw edukacyjnych, Pokazy edukacyjne, Prowadzenie
kursów instruktażowych, edukacyjnych i szkoleniowych dla
młodych ludzi i dorosłych, Prowadzenie kursów edukacyjnych, Prowadzenie kursów nauki na odległość na poziomie
podstawowym, Prowadzenie kursów nauki na odległość
na poziomie średnim, Prowadzenie kursów, seminariów
i warsztatów, Prowadzenie pomocniczych programów dla
opiekunów, Prowadzenie zajęć, Przekazywanie know-how
[szkolenia], Prowadzenie warsztatów [szkolenia], Przygotowywanie kursów edukacyjnych i egzaminów, Przeprowadzanie sprawdzianów edukacyjnych, Skomputeryzowane szkolenia, Szkolenia edukacyjne, Szkolenie i instruktaż, Szkolenia
nauczycieli, Udostępnianie filmów online nie do pobrania,
Udostępnianie informacji o nauczaniu on-line, Udostępnianie informacji dotyczących szkoleń, Udostępnianie kursów
instruktażowych wspomaganych komputerowo, Udostępnianie kursów korespondencyjnych, Udostępnianie kursów
szkoleniowych dla młodych ludzi, Udostępnianie obiektów
i sprzętu w celach nauczania, Udostępnianie materiałów egzaminacyjnych i testów, Udostępnianie obiektów i sprzętu
do prowadzenia szkoleń, Udzielanie informacji edukacyjnych
online z komputerowej bazy danych lub za pośrednictwem
Internetu, Usługi edukacyjne, Usługi doradcze dotyczące
edukacji i szkoleń, Usługi edukacyjne i szkoleniowe, Usługi
edukacyjne świadczone dla dzieci, Usługi edukacyjne świadczone dla nauczycieli dzieci, Usługi edukacyjne w postaci
kursów korespondencyjnych, Usługi edukacyjne w szkołach
średnich, Usługi edukacyjne w zakresie języków, Usługi edukacyjne w zakresie zapewniania kursów instruktażowych,
Usługi nauczania umiejętności komunikacyjnych, Usługi
nauczania w zakresie metod pedagogicznych, Usługi nauki
na odległość świadczone online, Usługi organizowania i prowadzenia warsztatów szkoleniowych, Usługi świadczone
przez placówki oświatowe, Usługi w zakresie oświaty [nauczanie], Usługi w zakresie szkolenia nauczycieli, Zapewnianie kursów instruktażowych dla młodych ludzi, Zapewnianie
kursów edukacyjnych, Zapewnianie kursów szkoleniowych,
Zapewnianie kursów szkoleniowych online, Zapewnianie
seminariów szkoleniowych online, Zapewnianie szkoleń online, Zarządzanie usługami edukacyjnymi, Zapewnianie zajęć
online dla niewielkiej grupy uczniów, Udostępnianie publikacji on-line, Przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie
warsztatów [szkolenia], Tworzenie [opracowywanie] podcastów, Tworzenie [opracowywanie] treści edukacyjnych
do podcastów, Pokazy [do celów szkoleniowych], Warsztaty
w celach edukacyjnych, Warsztaty w celach szkoleniowych,
Organizowanie i prowadzenie wykładów w celach edukacyjnych, Zapewnianie testów edukacyjnych i ocen w formie
komputerowej, Udostępnianie obiektów i sprzętu do celów
edukacyjnych, Doradztwo zawodowe [edukacja], Nauczanie
języków obcych, Organizowanie i prowadzenie zajęć, Udostępnianie obiektów i sprzętu na szkolenia dla młodych ludzi,
Usługi edukacyjne w zakresie szkół średnich, Usługi edukacji
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na poziomie podstawowym związane z umiejętnością czytania i pisania, Zapewnianie kursów szkoleniowych na poziomie szkoły średniej, Zapewnianie szkoleń, kształcenia
i nauczania, Usługi informacyjne dotyczące edukacji, Zapewnianie edukacji, Budowanie zespołu (edukacja), Usługi szkół
[edukacja], Publikacja materiałów edukacyjnych, Usługi instytutów edukacyjnych, Dostarczanie informacji edukacyjnych,
Usługi doradztwa edukacyjnego, Edukacja, rozrywka i sport,
Usługi edukacyjne świadczone przez szkoły, Usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, Usługi edukacyjne związane
z rozwojem sprawności umysłowej dzieci, Edukacja przedszkolna, Usługi przedszkoli, Edukacja [nauczanie], 44 Usługi
psychologów, Doradztwo psychologiczne, Konsultacje psychologiczne, Poradnictwo psychologiczne, Opieka psychologiczna, Usługi w zakresie zdrowia psychicznego.
(210)
(731)
(540)
(540)

544955
(220) 2022 07 11
STECEK HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław
(znak słowno-graficzny)
NEXEON

(531) 27.05.01, 29.01.15, 24.15.21
(510), (511) 37 Budownictwo, Konsultacje budowlane, Malowanie, Montaż drzwi i okien, Murarstwo, Montaż rusztowań,
Tapetowanie, Tynkowanie, Układanie kabli, Usługi dekarskie,
Usługi elektryków, Usługi hydrauliczne, Budowa fabryk, Budowa i naprawa magazynów, Budowa stoisk i sklepów targowych, Konserwacja basenów, Rozbiórka budynków, Układanie nawierzchni drogowych, Usługi doradztwa budowlanego, 42 Usługi doradcze w dziedzinie technologii, Usługi
inżynieryjne.
(210)
(731)
(540)
(540)

544956
(220) 2022 07 11
STECEK HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław
(znak słowno-graficzny)
NEXEON SOLAR

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 37 Budownictwo, Konsultacje budowlane, Malowanie, Montaż drzwi i okien, Murarstwo, Montaż rusztowań,
Tapetowanie, Tynkowanie, Układanie kabli, Usługi dekarskie,
Usługi elektryków, Usługi hydrauliczne, Budowa fabryk, Budowa i naprawa magazynów, Budowa stoisk i sklepów targowych, Konserwacja basenów, Rozbiórka budynków, Układanie nawierzchni drogowych, Usługi doradztwa budowlanego, 42 Usługi doradcze w dziedzinie technologii, Usługi
inżynieryjne.
(210)
(731)
(540)
(540)

544957
(220) 2022 07 11
STECEK HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław
(znak słowno-graficzny)
NEXEON SECURITY

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 37 Budownictwo, Konsultacje budowlane, Malowanie, Montaż drzwi i okien, Murarstwo, Montaż rusztowań,
Tapetowanie, Tynkowanie, Układanie kabli, Usługi dekarskie,
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Usługi elektryków, Usługi hydrauliczne, Budowa fabryk, Budowa i naprawa magazynów, Budowa stoisk i sklepów targowych, Konserwacja basenów, Rozbiórka budynków, Układanie nawierzchni drogowych, Usługi doradztwa budowlanego, 42 Usługi doradcze w dziedzinie technologii, Usługi
inżynieryjne.
(210)
(731)
(540)
(540)

544958
(220) 2022 07 11
STECEK HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław
(znak słowno-graficzny)
NEXEON ENERGY

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 37 Budownictwo, Konsultacje budowlane, Malowanie, Montaż drzwi i okien, Murarstwo, Montaż rusztowań,
Tapetowanie, Tynkowanie, Układanie kabli, Usługi dekarskie,
Usługi elektryków, Usługi hydrauliczne, Budowa fabryk, Budowa i naprawa magazynów, Budowa stoisk i sklepów targowych, Konserwacja basenów, Rozbiórka budynków, Układanie nawierzchni drogowych, Usługi doradztwa budowlanego, 42 Usługi doradcze w dziedzinie technologii, Usługi
inżynieryjne.
(210)
(731)
(540)
(540)

544994
(220) 2022 07 12
SOKOŁOWSKI ANDRZEJ, Gliwice
(znak słowno-graficzny)
manufaktura audio

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.11.03, 26.11.05, 26.11.22
(510), (511) 9 Urządzenia do odtwarzania audio, Głośniki audio.
544998
(220) 2022 07 12
SOLIDENTAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SOLIDENTAL
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.03.01
(510), (511) 35 Doradztwo związane z zarządzaniem,
44 Usługi w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi, Usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody, Usługi dentystyczne, Doradztwo związane ze stomatologią.
545014
(220) 2022 07 11
ŻABKA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) żabka eko smart
(510), (511) 35 Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne ukierunkowane na promowanie działań zwiększających świadomość społeczeństwa w zakresie kwestii i inicjatyw ekologicznych, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej,
(210)
(731)
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świadczone w ramach stacjonarnych punktów sprzedaży
wykorzystujących technologie proekologiczne, następujących towarów: produkty chemiczne przeznaczone dla przemysłu, nauki, fotografii jak również rolnictwa, ogrodnictwa
i leśnictwa, żywice syntetyczne w stanie surowym, tworzywa sztuczne w stanie surowym, mieszanki gaśnicze i przeciwpożarowe, preparaty do hartowania i lutowania, substancje do garbowania skór zwierzęcych, kleje (spoiwa) przeznaczone dla przemysłu, kity i inne pasty do wypełniania, kompost, nawozy, preparaty biologiczne do użytku w przemyśle
i nauce, farby, pokosty, lakiery, środki zapobiegające korozji
i zabezpieczające drewno, koloranty, barwniki, tusze do drukowania, znakowania i rytowania, żywice naturalne w stanie
surowym, metale w postaci folii i proszku do użytku w malowaniu, dekorowaniu, drukowaniu i sztuce, kosmetyki nielecznicze i preparaty toaletowe, nielecznicze środki do czyszczenia zębów, produkty perfumeryjne, olejki eteryczne, środki
wybielające i inne substancje stosowane w praniu, środki
do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania, preparaty do pielęgnacji zwierząt, wosk krawiecki i szewski, środki
ścierne i polerskie, sztuczne rzęsy, oleje i smary przemysłowe,
wosk, smary, mieszaniny pochłaniające kurz, nawilżające
i wiążące, paliwa (również benzyna) i materiały oświetleniowe, świece i knoty do oświetlania, energia elektryczna, produkty farmaceutyczne, preparaty i artykuły medyczne i weterynaryjne, środki sanitarne do celów medycznych, dietetyczna żywność i substancje dostosowane do użytku leczniczego lub weterynaryjnego, żywność dla niemowląt, suplementy diety dla ludzi i zwierząt, plastry, materiały opatrunkowe, materiały do plombowania zębów, woski dentystyczne,
środki odkażające, środki do zwalczania robactwa, fungicydy,
herbicydy, preparaty dietetyczne, preparaty i artykuły dentystyczne oraz lecznicze, środki do czyszczenia zębów, preparaty i artykuły higieniczne, metale nieszlachetne i ich stopy,
rudy, materiały metalowe do celów budowlanych, przenośne metalowe konstrukcje budowlane, przewody nieelektryczne i druty z metali nieszlachetnych, drobne wyroby metalowe, pojemniki metalowe do przechowywania lub transportu, kasy pancerne, metalowe materiały i elementy budowlane i konstrukcyjne, metalowe materiały nieprzetworzone i półprzetworzone, będące półproduktami, drobne
wyroby metalowe, metalowe drzwi, bramy, okna i osłony
okienne, metalowe konstrukcje i budynki przenośne, statuetki i dzieła sztuki z metali nieszlachetnych, metalowe pojemniki i artykuły do transportu i pakowania, maszyny rolnicze,
do robót ziemnych, budowlane, dla przemysłu wydobywczego i górnictwa, pompy, kompresory i dmuchawy, roboty
przemysłowe, generatory elektryczności, urządzenia
do przenoszenia i transportu, maszyny i urządzenia do obróbki i przetwórstwa, urządzenia zamiatające, czyszczące,
myjące i piorące, maszyny i obrabiarki do sytuacji awaryjnych
i ratunkowych, obrabiarki, narzędzia napędzane silnikowo,
silniki (z wyjątkiem stosowanych w pojazdach lądowych),
mechanizmy sprzęgania i napędu (z wyjątkiem stosowanych
do pojazdów lądowych), narzędzia rolnicze, inne niż narzędzia ręczne, inkubatory do jaj, automaty sprzedające, narzędzia i przyrządy ręczne (o napędzie ręcznym), sztućce, broń
boczna, z wyjątkiem broni palnej, ostrza (maszynki do golenia), ręczne przybory higieniczne i do pielęgnacji urody dla
ludzi i zwierząt, broń sieczna i obuchowa, sztućce i przybory
do przygotowywania żywności będące nożami kuchennymi, przyborami do cięcia i mielenia, ręcznie sterowane narzędzia i przyrządy do obróbki materiałów, budowlane, do naprawy i konserwacji, podnośniki, narzędzia ręczne do użytku
w sytuacjach awaryjnych i ratunkowych, urządzenia i przyrządy naukowe, badawcze, nawigacyjna, geodezyjne, fotograficzne, kinematograficzne, audiowizualne, optyczne, wa-
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gowe, pomiarowe, sygnalizacyjne, testujące, kontrolne,
do wykrywania, ratowania życia i do celów dydaktycznych,
urządzenia i przyrządy do przewodzenia, przełączania, przekształcania, gromadzenia, sterowania i regulacji energii elektrycznej, urządzenia i przyrządy do nagrywania, transmisji,
reprodukcji lub przetwarzania dźwięku, obrazu lub danych,
nagrane media i media do pobrania, oprogramowanie komputerowe, czyste cyfrowe lub analogowe media do nagrywania i przechowywania danych, mechanizmy do urządzeń
uruchamianych przez wrzucenie monety, kasy rejestrujące,
urządzenia liczące, komputery i peryferyjne urządzenia komputerowe, skafandry dla nurków, maski do nurkowania, zatyczki do uszu do nurkowania, zaciski do nosa dla nurków
i pływaków, rękawice dla nurków, aparaty tlenowe do pływania podwodnego, urządzenia do gaszenia ognia, utrwalone
na nośnikach informacje i dane, urządzenia technologii informacyjnej i audiowizualne, multimedialne i fotograficzne, magnesy, magnetyzery i demagnetyzery, urządzenia naukowe
i laboratoryjne do obróbki za pomocą energii elektrycznej,
aparatura, urządzenia i kable do zastosowania w elektryce,
urządzenia optyczne, wzmacniacze i korektory, urządzenia
zabezpieczające, ochronne i sygnalizacyjne, sprzęt do nurkowania, urządzenia nawigacyjne, naprowadzające, lokalizacyjne, do namierzania celu i kartograficzne, przyrządy miernicze, do wykrywania i monitorowania, wskaźniki i kontrolery,
urządzenia do badań naukowych i laboratoryjne, urządzenia
dydaktyczne i symulatory, pedały wah wah (kaczki), telefony,
urządzenia i przyrządy chirurgiczne, medyczne, stomatologiczne i weterynaryjne, protezy kończyn, oczu i zębów, artykuły ortopedyczne, materiały do zszywania stosowane
w chirurgii, urządzenia terapeutyczne i wspomagające przystosowane dla osób niepełnosprawnych, urządzenia do masażu, urządzenia, przyrządy i artykuły do opieki nad niemowlętami, urządzenia, przyrządy i artykuły związane z aktywnością seksualną, urządzenia i przyrządy do fizjoterapii, aparaty
do ochrony słuchu, artykuły do karmienia i smoczki, akcesoria wspomagające współżycie seksualne, aparaty i instrumenty medyczne i weterynaryjne, meble i pościel do celów
medycznych, sprzęt do przenoszenia pacjentów, odzież medyczna, protezy i sztuczne implanty, artykuły ortopedyczne
i przyrządy ułatwiające poruszanie się, artykuły antykoncepcyjne, gadżety erotyczne, akcesoria wspomagające współżycie seksualne, urządzenia i instalacje do oświetlania, ogrzewania, chłodzenia, wytwarzania pary, gotowania, suszenia,
wentylacji, zaopatrzenia w wodę oraz do celów sanitarnych,
przewody i urządzenia do transportu gazów spalinowych,
urządzenia do opalania się, instalacje i urządzenia sanitarne,
sprzęt do zaopatrywania w wodę i sanitacji, palniki, bojlery
i podgrzewacze, oświetlenie i reflektory oświetleniowe,
sprzęt do gotowania, podgrzewania, chłodzenia i konserwowania, do żywności i napojów, kominki, filtry do użytku przemysłowego i domowego, instalacje do obróbki przemysłowej, urządzenia do ogrzewania i suszenia do użytku osobistego, instalacje i urządzenia do suszenia, instalacje i urządzenia do chłodzenia i zamrażania, akcesoria zabezpieczające i do regulacji instalacji wodnych i gazowych, instalacje jądrowe, instalacje i urządzenia do ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji i oczyszczania powietrza, zapalniczki i zapalarki,
pojazdy i środki transportu, urządzenia służące do poruszania się na lądzie, w powietrzu lub wodzie, części i akcesoria
do pojazdów, broń palna, amunicja i pociski, materiały wybuchowe, sztuczne ognie, metale szlachetne, ich stopy, wyroby
jubilerskie, kamienie szlachetne i półszlachetne, perły oraz
ich imitacje, przyrządy zegarmistrzowskie i chronometryczne, posągi i figurki wykonane z lub pokryte szlachetnymi
i półszlachetnymi metalami lub kamieniami i ich imitacjami,
ozdoby wykonane z lub pokryte szlachetnymi i półszlachet-
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nymi metalami lub kamieniami i ich imitacjami, pudełka
na biżuterię i pudełka na zegarki, kółka na klucze i breloczki
oraz zawieszki do nich, monety, instrumenty muzyczne, statywy do nut i stojaki do instrumentów muzycznych, batuty
dyrygenckie, papier i karton, druki, materiały introligatorskie,
fotografie, artykuły piśmienne i biurowe, z wyjątkiem mebli,
kleje do celów biurowych lub domowych, materiały do rysowania i materiały dla artystów, pędzle do malowania, materiały szkoleniowe i dydaktyczne, arkusze, folie i torby z tworzyw sztucznych do owijania i pakowania, czcionki drukarskie, matryce do druku ręcznego, dzieła sztuki oraz figurki
z papieru i kartonu, modele architektoniczne, materiały
i środki dla artystów i do dekoracji, materiały filtracyjne z papieru, torebki oraz artykuły do pakowania i przechowywania
z papieru, kartonu lub tworzyw sztucznych, materiały piśmienne i wyposażenie edukacyjne, kleje do materiałów papierniczych lub do użytku domowego, materiały drukowane, spinacze do pieniędzy, jednorazowe produkty papierowe, książki, komiksy, nagrane oprogramowanie gier komputerowych, kody do gier, muzyka, filmy i inne rodzaje elektronicznych publikacji tekstowych i obrazowych utrwalone
na nośnikach, karty podarunkowe, nieprzetworzone i półprzetworzone, kauczuk, gutaperka, guma, azbest, mika i imitacje tych materiałów, tworzywa sztuczne i żywice w wytłoczonej formie do użytku w produkcji, materiały uszczelniające, wypełniające i izolacyjne, elastyczne rury, rurki i przewody giętkie, niemetalowe, plomby, uszczelki i wypełnienia, artykuły i materiały izolacyjne i zabezpieczające, skóra i imitacje skóry, skóry zwierzęce, walizy, torby podróżne, torby,
portfele i inne artykuły służące do przenoszenia, parasolki
i parasole, laski, bicze, uprzęże i wyroby rymarskie, obroże,
smycze i ubrania dla zwierząt, kijki marszowe i trekkingowe,
materiały niemetalowe, do użytku w budownictwie, rury
sztywne, niemetalowe, do użytku w budownictwie, asfalt,
smoła i bitumy, budynki przenośne, niemetalowe, pomniki
niemetalowe, statuetki i dzieła sztuki wykonane z takich materiałów, jak kamień, beton i marmur, meble i akcesoria meblowe wyposażenia domu, lustra, ramki obrazów, pojemniki,
niemetalowe, do przechowywania lub transportu, nieprzetworzone lub półprzetworzone kość, róg, fiszbin lub macica
perłowa, muszle, pianka morska, żółty bursztyn, budy, kojce
i legowiska dla zwierząt domowych, kosze niemetalowe,
beczki i beczułki niemetalowe, trumny i urny pogrzebowe,
skrzynki na listy niemetalowe, zamknięcia do pojemników
niemetalowe, skrzynie kratowe i palety, niemetalowe, manekiny, manekiny krawieckie, drabiny i ruchome schody niemetalowe, przybory oraz pojemniki kuchenne i gospodarstwa
domowego, przybory kuchenne i zastawa stołowa z wyjątkiem widelców, noży i łyżek, grzebienie i gąbki, pędzle (z wyjątkiem pędzli malarskich), materiały do wytwarzania pędzli,
sprzęt do czyszczenia, nieprzetworzone lub półprzetworzone szkło, z wyjątkiem szkła stosowanego w budownictwie,
wyroby szklane, porcelanowe i ceramiczne, statuetki, figurki,
tabliczki i dzieła sztuki wykonane z takich materiałów, jak
porcelana, terakota lub szkło, szkło nieprzetworzone i półprzetworzone, będące półproduktem, artykuły ogrodnicze,
przybory do użytku domowego do czyszczenia, szczotki
i materiały do wytwarzania szczotek, zastawa stołowa, przybory kuchenne i pojemniki, przybory kosmetyczne i toaletowe, artykuły dla zwierząt, artykuły do pielęgnacji odzieży
i obuwia, liny i sznury, sieci, namioty i plandeki, markizy z materiałów tekstylnych lub syntetycznych, żagle, torby do transportu i przechowywania materiałów luzem, materiały na obicia, do wyściełania i wypełniania, z wyjątkiem papieru, tektury, gumy lub tworzyw sztucznych, nieprzetworzone tekstylne materiały włókiennicze i ich zamienniki, przędza i nici dla
włókiennictwa, tekstylia i imitacje tekstyliów, bielizna stoło-

Nr ZT32/2022

wa i pościelowa, zasłony z materiałów tekstylnych lub tworzyw sztucznych, tkaniny, odzież, obuwie, nakrycia głowy,
koronki, sploty i hafty oraz wstążki i kokardy pasmanteryjne,
guziki, haczyki i oczka, szpilki i igły, sztuczne kwiaty, ozdoby
do włosów, sztuczne włosy, dodatki do odzieży, artykuły
do szycia i ozdobne artykuły tekstylne, ozdoby do włosów,
wałki do włosów, artykuły do upinania włosów oraz peruki
i sztuczne włosy, sztuczne owoce, warzywa i kwiaty, zawieszki (nie biżuteria ani nie do kluczy, kółek lub łańcuszków), igły
i szpilki entomologiczne, dywany, chodniki (kilimy), maty
i słomianki, linoleum i inne materiały do pokrywania podłóg,
draperie ścienne, nietekstyIne, pokrycia ścian i sufitów, gry,
zabawki i przedmioty do zabawy, sprzęt do gier wideo, artykuły gimnastyczne i sportowe, ozdoby choinkowe, artykuły
i sprzęt sportowy, dekoracje świąteczne i sztuczne choinki,
wyposażenie placów zabaw i wesołych miasteczek, mięso,
ryby, drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne, konserwowane,
mrożone, suszone i gotowane owoce i warzywa, galaretki,
dżemy, kompoty, jaja, mleko, ser, masło, jogurt i inne produkty mleczne, oleje i tłuszcze jadalne, mięso i wędliny, ryby,
owoce morza i mięczaki, nieżywe, nabiał i substytuty nabiału, jaja ptasie i produkty z jaj, oleje i tłuszcze jadalne, przetworzone owoce, warzywa i grzyby (w tym orzechy i nasiona
roślin strączkowych), zupy i wywary, ekstrakty mięsne, przetworzone owady i larwy, naturalne i sztuczne osłonki do kiełbas, kawa, herbata, kakao, kawa nienaturalna i namiastki tych
towarów, ryż, makaron i kluski, tapioka i sago, mąka i produkty zbożowe, chleb, wyroby cukiernicze i słodycze, czekolada,
lody, sorbety i inne jadalne lody, cukier, miód, melasa (syropy), drożdże, proszek do pieczenia, sól, przyprawy, przyprawy korzenne, zioła suszone, ocet, sosy i inne przyprawy, lód
(zamrożona woda), dodatki smakowe, wypieki, cukry, naturalne słodziki, polewy cukiernicze i nadzienia, produkty
pszczele, lód, lody spożywcze, mrożone jogurty i sorbety,
ziarna przetworzone, skrobia i wyroby z tych towarów, preparaty do pieczenia i drożdże, surowe i nieprzetworzone
produkty rolne, ogrodnicze, leśne i z zakresu akwakultury,
surowe i nieprzetworzone ziarna i nasiona, świeże owoce
i warzywa, świeże zioła, naturalne rośliny i kwiaty, cebulki,
rozsady i nasiona do sadzenia, żywe zwierzęta, organizmy
do hodowli, żywność i napoje dla zwierząt, słód, płody rolne
i z akwakultury, produkty ogrodnicze i leśne, karmy i pasze
dla zwierząt, ściółka dla zwierząt, piwo i produkty piwowarskie, napoje bezalkoholowe, wody mineralne i gazowane,
napoje owocowe i soki owocowe, syropy i inne bezalkoholowe preparaty do produkcji napojów, napoje alkoholowe,
z wyjątkiem piwa, preparaty alkoholowe do sporządzania
napojów, tytoń i substytuty tytoniu, papierosy i cygara, papierosy elektroniczne i rozpylacze doustne dla palaczy, przybory dla palaczy, zapałki, Usługi franczyzowe związane z pomocą dla firm, Usługi doradcze w zakresie reklamy dla franczyzobiorców, Usługi franczyzowe związane z pomocą w zakresie marketingu, Pomoc w komercjalizacji produktu w ramach kontraktu franczyzowego, Usługi doradztwa biznesowego związane z zakładaniem i prowadzeniem franczyz,
Wsparcie w dziedzinie zarządzania przedsiębiorstwami działającymi w oparciu o franczyzę, Usługi świadczone przez
franczyzodawcę, mianowicie pomoc w prowadzeniu przedsiębiorstw przemysłowych lub handlowych lub w zarządzaniu nimi, 43 Usługi zaopatrzenia w żywność i napoje realizowane w ramach stacjonarnych punktów sprzedaży wykorzystujących rozwiązania proekologiczne.
(210)
(731)
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PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE PBR SPÓŁKA
AKCYJNA, Wytrzysk
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(540) (znak słowny)
(540) PBR
(510), (511) 35 Pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, Promocja sprzedaży dla osób trzecich, Administrowanie sprzedażą, Aukcje nieruchomości, Sprzedaż aukcyjna nieruchomości, Analiza marketingowa nieruchomości, Usługi reklamowe dotyczące nieruchomości, Obsługa marketingowa
obrotu nieruchomościami, Reklamowanie nieruchomości
mieszkaniowych i komercyjnych, Organizacja i przeprowadzanie aukcji nieruchomości, Zarządzanie mieszkaniami,
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z wyposażeniem
domu, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z wyposażeniem domu, Administrowanie działalnością gospodarczą,
Administrowanie dotyczące marketingu, Administrowanie
konkursami w celach reklamowych, Administrowanie zawodami w celach reklamowych, Administrowanie w zakresie
oceny przedsiębiorstw, Administrowanie dotyczące planowania działalności gospodarczej, Administracyjne zarządzanie przedsiębiorstwami handlowymi, Usługi wsparcia administracyjnego i przetwarzania danych, Usługi w zakresie administrowania działalnością gospodarczą, Usługi doradcze
w zakresie administrowania przedsiębiorstwem, Usługi zarządzania sprzedażą, Zarządzanie sprzedażą i bazą klientów,
Usługi administracyjne w zakresie kierowania na konsultacje
do generalnych wykonawców budowlanych, Zarządzanie
personelem, Zarządzanie działalnością handlową, Zarządzanie działalnością gospodarczą, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Pomoc w zarządzaniu, Zarządzanie relacjami z klientami,
Pomoc w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą,
Nadzór nad zarządzaniem działalnością gospodarczą, Administrowanie i zarządzanie działalnością gospodarczą, Doradztwo biznesowe, Rozpowszechnianie informacji biznesowych, Analiza danych biznesowych, Opracowywanie statystyk biznesowych, Analiza zysków biznesowych, Analiza
trendów biznesowych, Analiza zarządzania w biznesie, Strategiczna analiza biznesowa, Analizy biznesowe rynków,
Wsparcie w dziedzinie promocji biznesu, Biznesowe usługi
doradcze i konsultacyjne, Badania rynku i analizy biznesowe,
Pomoc biznesowa przy prowadzeniu przedsiębiorstw, Konsultacje w dziedzinie wycen biznesowych, 36 Usługi w zakresie nieruchomości, Usługi w zakresie wycen, Inwestycje finansowe, Finansowanie inwestycji, Inwestycje przemysłowe,
Organizowanie inwestycji, Kluby inwestycyjne, Usługi inwestycyjne, Doradztwo inwestycyjne, Zarządzanie inwestycjami, Pośrednictwo inwestycyjne, Analiza inwestycyjna, Informacje inwestycyjne, Powiernictwo inwestycyjne, Administrowanie inwestycjami, Finansowanie inwestycji budowlanych, Monitorowanie wyników inwestycji, Inwestycje majątkowe [nieruchomości], Pozyskiwanie inwestycji finansowych,
Opieka nad inwestycjami, Inwestowanie w nieruchomości,
Inwestowanie funduszy międzynarodowych, Inwestowanie
funduszy kapitałowych, Usługi finansowo-inwestycyjne, Inwestycje kapitałowe, Administrowanie inwestycjami funduszy, Zarządzanie powiernicze inwestycjami, Analizy w zakresie inwestycji, Usługi finansowe dotyczące inwestycji, Zarządzanie finansowe dotyczące inwestycji, Doradztwo finansowe dotyczące inwestycji, Planowanie inwestycji w nieruchomości, Informacje finansowe dla inwestorów, Usługi konsultacyjne dotyczące inwestycji, Zarządzanie aktywami inwestycyjnymi, Rozwijanie portfeli inwestycyjnych, Administrowanie funduszami inwestycyjnymi, Monitorowanie funduszy
inwestycyjnych, Dostarczanie kapitału inwestycyjnego,
Udzielanie informacji inwestycyjnych, Zarządzanie funduszami inwestycyjnymi, Zarządzanie portfelem inwestycyjnym,
Inwestowanie funduszy wzajemnych, Fundusze inwestycyj-
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ne wzajemne, Inwestycje w fundusze powiernicze, Usługi
badawcze dotyczące inwestycji, Udzielanie informacji finansowych inwestorom, Doradztwo dotyczące inwestycji kapitałowych, Zarządzanie funduszem inwestycyjno-kapitałowym, Zarządzanie inwestycjami w nieruchomości, Administrowanie funduszami i inwestycjami, Inwestowanie kapitału
w nieruchomości, Zarządzanie inwestycjami w akcje, Administrowanie funduszami wspólnego inwestowania, Usługi
konsultacyjne w zakresie inwestycji, Doradztwo w zakresie
inwestycji kapitałowych, Udzielanie informacji dotyczących
inwestycji giełdowych, Usługi administracyjne w zakresie inwestycji, Zapewnianie inwestycyjnych planów oszczędnościowych, Pośrednictwo w sprawach inwestycji finansowych,
Doradztwo w zakresie inwestycji mieszkaniowych, Skomputeryzowane usługi informacyjne dotyczące inwestycji, Usługi
doradcze dotyczące inwestycji finansowych, Doradztwo
w zakresie inwestycji finansowych, Finansowe i inwestycyjne
usługi konsultacyjne, Usługi doradcze związane z inwestycjami, Usługi w zakresie zarządzania inwestycjami, Usługi
w zakresie inwestycji powierniczych, Usługi oceny ryzyka inwestycyjnego, Usługi finansowych funduszy inwestycyjnych, Doradztwo dotyczące inwestowania w nieruchomości, Usługi w zakresie doradztwa inwestycyjnego, Usługi powiernictwa i doradztwa inwestycyjnego, Usługi w zakresie
powiernictwa inwestycyjnego, Usługi doradztwa inwestycyjnego dotyczące nieruchomości, Usługi w zakresie kont
inwestycyjnych, Usługi kredytowe w zakresie inwestycji majątkowych, Nabywanie w celu prowadzenia inwestycji finansowych, Inwestowanie funduszy na rzecz osób trzecich,
Usługi zarządzania inwestycjami w zakresie nieruchomości,
Usługi w zakresie inwestowania w nieruchomości, Usługi inwestycyjne w zakresie zmiennego ubezpieczenia, Udzielanie gwarancji finansowych i poręczeń (bankowość inwestycyjna), Usługi doradcze w zakresie inwestycji i finansów, Organizowanie inwestycji, zwłaszcza inwestycji w kapitale
trwałym, usług w zakresie finansowania i ubezpieczenia,
Usługi doradztwa inwestycyjnego i planowania finansowego, Utrzymywanie kont depozytowych w celach inwestycyjnych, Usługi bankowości inwestycyjnej w zakresie nieruchomości, Usługi analiz finansowych związane z inwestycjami,
Usługi inwestycyjne w zakresie kapitału własnego, Usługi inwestycyjne funduszy typu private equity, Oszacowania majątku nieruchomego (nieruchomości), Wynajem nieruchomości, Agencje nieruchomości, Wycena nieruchomości, Finansowanie nieruchomości, Timesharing nieruchomości,
Dzierżawa nieruchomości [tylko nieruchomości], Powiernictwo nieruchomości, Zarządzanie nieruchomością, Zarządzanie nieruchomościami, Administrowanie nieruchomościami,
Usługi wyceny nieruchomości, Ocena nieruchomości [wycena], Usługi nabywania nieruchomości, Organizowanie wynajmu nieruchomości, Wycena nieruchomości [finansowa],
Wyceny finansowe nieruchomości, Ubezpieczenie wyposażenia nieruchomości, Zarządzanie portfelem nieruchomości,
Finansowanie konsorcjalne nieruchomości, Ubezpieczenia
majątkowe [nieruchomości], Usługi kredytowania nieruchomości, Agencje mieszkaniowe (nieruchomości), Ocena i wycena nieruchomości, Udzielanie pożyczek na nieruchomość,
Zarządzanie powiernicze nieruchomościami, Usługi zarządzania nieruchomościami, Wynajmowanie pomieszczeń
biurowych [nieruchomości], Doradztwo w zakresie nieruchomości, Organizacja najmu nieruchomości handlowych,
Organizowanie ograniczonej własności nieruchomości, Organizowanie finansowania zakupu nieruchomości, Pomoc
w zakupie nieruchomości, Usługi konsultacyjne dotyczące
nieruchomości, Usługi doradcze dotyczące nieruchomości,
Usługi finansowania zakupu nieruchomości, Usługi finansowe dotyczące nieruchomości, Wyceny finansowe nierucho-
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mości dzierżawionych, Ubezpieczenie dla właścicieli nieruchomości, Zapewnienie finansowania rozbudowy nieruchomości, Dostarczanie informacji dotyczących nieruchomości,
Udzielanie informacji dotyczących nieruchomości, Usługi
ubezpieczeniowe dotyczące nieruchomości, Organizowanie
dzierżawy [tylko nieruchomości], Usługi w zakresie wyceny
nieruchomości, Wycena w kwestiach majątku nieruchomego, Usługi związane z majątkiem nieruchomym, Usługi zarządzania majątkiem nieruchomym dotyczące transakcji w zakresie nieruchomości, Biura pośrednictwa handlu nieruchomościami, Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, Wycena i zarządzanie nieruchomościami, Wynajem nieruchomości i majątku, Pożyczki pod zastaw nieruchomości, Usługi
związane ze współwłasnością nieruchomości, Usługi depozytowe w zakresie nieruchomości, Organizowanie najmu
nieruchomości na wynajem, Administrowanie sprawami finansowymi dotyczącymi nieruchomości, Usługi doradcze
dotyczące własności nieruchomości, Usługi doradcze dotyczące wyceny nieruchomości, Usługi inwestowania w nieruchomości komercyjne, Skomputeryzowane usługi informacyjne dotyczące nieruchomości, Usługi doradcze dotyczące
nieruchomości korporacyjnych, Usługi finansowe dotyczące
własności nieruchomości, Usługi finansowe dotyczące rozbudowy nieruchomości, Pośrednictwo ubezpieczeniowe
w zakresie nieruchomości, Nabywanie nieruchomości [dla
osób trzecich], Doradztwo w dziedzinie zakupu nieruchomości, Wycena finansowa [ubezpieczenia, bankowość, nieruchomości], Dzierżawa nieruchomości posiadanych na własność, Usługi w zakresie ubezpieczania nieruchomości, Usługi powiernicze w zakresie nieruchomości, Wyceny nieruchomości dla roszczeń ubezpieczeniowych, Planowanie finansów w zakresie nieruchomości, Udzielanie informacji dotyczących rynku nieruchomości, Usługi badawcze dotyczące
nabywania nieruchomości, Usługi finansowe w zakresie nieruchomości, Nabywanie nieruchomości na rzecz osób trzecich, Usługi zarządzania majątkiem i nieruchomościami,
Usługi w zakresie zarządzania nieruchomościami, Agencje
pośrednictwa w handlu nieruchomościami, Udzielanie informacji dotyczących wyceny nieruchomości, Usługi w zakresie
nieruchomości związane z zarządzaniem inwestycjami
w majątek nieruchomy, Wycena finansowa majątku osobistego i nieruchomości, Usługi agencji pośrednictwa nieruchomości mieszkaniowych, Zapewnianie środków finansowych
na rozwój nieruchomości, Usługi pośrednictwa finansowego
w zakresie nieruchomości, Usługi w zakresie wyszukiwania
nieruchomości mieszkaniowych, Odbieranie długów z tytułu wynajmu nieruchomości, Usługi agencji w zakresie dzierżawy nieruchomości, Usługi finansowe w zakresie zakupu
nieruchomości, Organizowanie umów dzierżawy i najmu
nieruchomości, Zabezpieczanie środków finansowych na zakup nieruchomości, Usługi w zakresie odnawiania dzierżawy
nieruchomości, Usługi zarządzania nieruchomościami w systemie timesharingu, Usługi zarządzania nieruchomościami
związane z lokalami biurowymi, Usługi agencji nieruchomości dotyczące sprzedaży i wynajmu budynków, Usługi agencji nieruchomości przy zakupie i wynajmie przedsiębiorstw,
Doradztwo związane z kredytami hipotecznymi na nieruchomości mieszkaniowe, Usługi zarządzania nieruchomościami związane z lokalami do handlu detalicznego, Usługi
agencji nieruchomości związane z kupnem i sprzedażą budynków, 37 Usługi doradztwa w zakresie budowy budynków, Budownictwo, Usługi generalnych wykonawców budowlanych, Budowa nieruchomości [budownictwo], Budowa fundamentów, Budowa podłóg, Budowa pomieszczeń,
Budowa domów, Budowa przybudówek, Budowa kuchni,
Budowa ścian, Budowa biur, Budowanie nieruchomości,
Nadzór budowlany, Budowanie domów, Informacja budow-

Nr ZT32/2022

lana, Usługi budowlane, Budownictwo mieszkaniowe, Budownictwo komercyjne, Budowa części budynków, Budowa
fundamentów budynków, Budowa bloków mieszkalnych,
Budowa nieruchomości mieszkalnych, Wyrównywanie terenu budowy, Usługi zarządzania budową, Budowa ścianek
działowych, Budowa budynków wielorodzinnych, Usługi doradztwa budowlanego, Doradztwo inżynieryjne [budownictwo], Wynajem narzędzi budowlanych, Wypożyczanie maszyn budowlanych, Udzielanie informacji budowlanych, Budowa budynków na zamówienie, Budowa domów na zamówienie, Nadzór budowlany na miejscu, Usługi budowlane
i konstrukcyjne, Nadzór nad budowaniem konstrukcji, Naprawa i konserwacja rusztowań budowlanych oraz platform budowlanych, Budowa budynków mieszkalnych i komercyjnych, Budowa ścian działowych we wnętrzach, Budowa stoisk i sklepów targowych, Budowa z zastosowaniem ciężkiego
sprzętu, Budowa budynków produkcyjnych i przemysłowych, Montaż instalacji na placach budowy, Usługi budowlane i naprawy budynków, Instalacja narzędzi na placach budowy, Usługi doradcze w zakresie budowania, Naprawa lub
konserwacja sprzętu budowlanego, Wypożyczanie urządzeń
stosowanych w budownictwie, Doradztwo dotyczące budownictwa mieszkalnego i budynków, Zabezpieczanie budynków przed wilgocią podczas ich budowy, Wciąganie maszyn związanych z instalacją, naprawą i budownictwem,
Usługi odnawiania mieszkań, Wznoszenie obszarów mieszkalnych, Budowa prywatnych budynków mieszkalnych, Konstruowanie budynków mieszkalnych i handlowych, Naprawa
i konserwacja budynków mieszkalnych, Usługi budowlane
w zakresie budynków mieszkalnych, Instalowanie osprzętu
i akcesoriów w pomieszczeniach mieszkalnych, Malowanie
domów, Usługi malowania domów, Usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe, Wynajem narzędzi,
instalacji i sprzętu budowlanego, rozbiórkowego, czyszczącego i konserwacyjnego, Remont nieruchomości, Nadzór
nad remontami budynków, Usługi doradcze dotyczące remontów budynków, Usługi w zakresie remontów budynków,
Usługi doradcze w zakresie remontów budynków, Usługi
rozbiórkowe.
(210)
(731)
(540)
(540)

545020
(220) 2022 07 12
UNIMAX SPÓŁKA AKCYJNA, Kielce
(znak słowno-graficzny)
FACHOWY MAX.

(531) 27.05.01, 29.01.12, 24.17.02, 26.11.01, 26.11.08
(510), (511) 35 Usługi prowadzenia sprzedaży w sklepie
i/lub hurtowni oraz na stronie internetowej różnych towarów
obejmujących: kominy metalowe, kominowe trzony metalowe, metalowe konstrukcje budowlane, metalowe, przenośne
konstrukcje budowlane, szkielety konstrukcyjne metalowe,
rury, rurki i przewody giętkie i wyposażenie do nich, w tym
zawory, metalowe, giętkie rurki metalowe, kanalizacja (rury
rozgałęźne do -) metalowe, kolanka do rur metalowe, łączniki
[złącza] wykonane z metalu do rur, kształtki rurowe rozgałęzieniowe metalowe, metalowe przewody i rury, metalowe
rury odpływowe, metalowe zaciski do rur, metalowe złącza
rurowe, metalowe złączki do rur, metalowe zawory do rur
wodociągowych, metalowe złączki rurowe, przewody centralnego ogrzewania, metalowe, przewody wodociągowe,
metalowe, przewody wodociągowe (zawory do -) metalowe,
przewody metalowe do instalacji wentylacyjnej i klimatyza-
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cyjnej, osłony do rur metalowe, rurociągi zasilające metalowe, rurowe (przewody -) metalowe, rury ściekowe metalowe,
rury wodociągowe metalowe, zaciski do rur i kabli, metalowe, zamocowania rur [obejmy do -] metalowe, zawory do rur
drenażowych metalowe, zawory [inne niż części maszyn]
metalowe, zawory wodociągowe metalowe, złączki rur metalowe, rury i rurki ze stali, rury i rurki metalowe, pierścienie
rurowe z metalu, kanały ściekowe z metalu, listwy profilowane metalowe dla budownictwa, metalowe, strukturalne, budowlane szkielety konstrukcji, metalowe uchwyty do wanny,
wsporniki metalowe dla budownictwa, uliczne kanały ściekowe metalowe, ekspandery [narzędzia ręczne], kątowniki
[narzędzia], punktaki [narzędzia ręczne], wiertła [części narzędzi ręcznych], wiertła do narzędzi obrotowych [narzędzia
obsługiwane ręcznie], klucze [narzędzia], gwintownice [narzędzia ręczne], brzeszczoty do pił [części narzędzi ręcznych],
diamenty szklarskie [części narzędzi ręcznych], narzędzia
do usuwania izolacji z drutu, narzędzia ręczne do usuwania izolacji z drutu, przycinarki do rur [narzędzia], przyrządy
tnące [narzędzia ręczne], tarniki, tarki [narzędzia ręczne], tarcze szlifierskie [toczaki], narzędzia ręczne, wiertła do drążenia [części narzędzi ręcznych], wiertła, analizatory wielkości
nanocząsteczek, analizatory spalin analizatory powietrza,
przetworniki piezoelektryczne, wskaźniki [elektryczność],
aparatura do kontrolowania temperatury, panele słoneczne do wytwarzania energii elektrycznej, kable elektryczne,
przewody elektryczne, złącza do przewodów elektrycznych,
złączki do przewodów [elektryczność], aparatura i urządzenia do kontrolowania elektryczności, odgromniki, przełączniki piezoelektryczne, urządzenia do monitorowania zużycia
ciepła, urządzenia do wykrywania ciepła, wykrywacze [detektory], wykrywacze dymu, urządzenia i przyrządy do wykrywania, rejestratory elektryczne, urządzenia do monitorowania napięcia, urządzenia testujące do sprawdzania przyrządów elektronicznych, przetworniki, filtry do wody pitnej,
filtry membranowe odwróconej osmozy do oczyszczania
wody, bojlery elektryczne, filtry do urządzeń zaopatrujących
w wodę, hydranty, instalacje do zaopatrywania w wodę
pitną, instalacje do zaopatrywania w wodę, kotły do pralni,
instalacje wody gorącej, urządzenia jonizujące wodę, bojlery do instalacji dostarczających gorącą wodę, bidety, deski
sedesowe, instalacje toaletowe, instalacje łazienkowe do celów sanitarnych, natryski, prysznice, natryskowe (kabiny -),
osprzęt do natrysków [części instalacji prysznicowych], sanitarna (instalacje i aparatura -), urządzenia do celów sanitarnych, kominki, chłodnice i podgrzewacze wody, elektryczne
kuchenki, elektryczne podgrzewacze wody, filtry do użycia
z urządzeniami do ogrzewania, instalacje do ogrzewania
wodnego, kotły, kotły grzewcze, kotły parowe do wytwarzania pary [inne niż części maszyn], aparatura do podgrzewania powietrza, kabiny kąpielowe, rury giętkie, rurki, przewody
giętkie i wyposażenie do nich, w tym zawory, nie z metalu,
materiały termoizolacyjne, mieszanki chemiczne zatrzymujące ciepło, mieszanki zapobiegające promieniowaniu
ciepła, uszczelki do rur, wata do uszczelniania [szczeliwo],
uszczelniacze do uszczelniania złączy, pierścienie uszczelniające wykonane z gumy, pierścienie uszczelniające wykonane
z kauczuku syntetycznego, złącza kompensacyjne z tkaniny,
kształtki, niemetalowe, do rur elastycznych, kształtki, niemetalowe, do rur sztywnych, niemetalowe złącza i połączenia
rurowe, niemetalowe złącza kolankowe do rur elastycznych,
podlewanie (węże do -), węże do narzędzi pneumatycznych,
wąż wzmocniony włóknem szklanym do wyściełania struktur w formie kanałowej, węże, ceramiczne rury drenażowe,
rury kamionkowe, rury drenażowe niemetalowe, rury ściekowe (niemetalowe), rury sztywne, niemetalowe, rury (spustowe -) niemetalowe, rury wodociągowe niemetalowe, włazy
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(pokrywy do -) niemetalowe, rury sztywne i zawory do nich,
niemetalowe, 37 Konserwacja rurociągów, Konserwacja instalacji wodno-kanalizacyjnej, Układanie rurociągów, Montaż urządzeń grzewczych, Naprawa i konserwacja urządzeń
grzewczych, Udzielanie informacji związanych z naprawą lub
konserwacją urządzeń do klimatyzacji, Usługi wykonawców
w zakresie instalacji klimatyzacyjnych, Naprawa i konserwacja urządzeń do klimatyzacji, Montaż urządzeń centralnego
ogrzewania, Usługi hydrauliczne, Czyszczenie wewnętrznych powierzchni budynków.
545043
(220) 2022 07 12
WARĘŻAK TOMASZ INSTYTUT NOWYCH
TECHNOLOGII INŻYNIERII ŚRODOWISKA,
Nowe Żabno
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) climate garden
(210)
(731)

(531)

27.05.01, 29.01.12, 10.03.04, 05.03.20, 26.11.01, 26.11.08,
02.01.16, 26.01.02, 26.01.14, 03.13.24, 26.04.02, 26.04.04,
26.04.16
(510), (511) 44 Projektowanie i urządzanie zielono-niebieskiej infrastruktury mającej działanie mitygacyjne i adaptacyjne do zmian klimatu.
545050
(220) 2022 07 13
LESTE GREEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bochnia
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) leste green
(210)
(731)

(531) 26.05.01, 05.13.25, 26.05.15, 26.05.16, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej w związku z wyciągami [wentylacja], Usługi sprzedaży hurtowej w związku z wyciągami [wentylacja], Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z klimatyzatorami, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku z klimatyzatorami, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z pompami ciepła, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku z pompami ciepła, 37 Instalowanie, konserwacja
i naprawa systemów HVAC (ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja).
545052
(220) 2022 07 12
AEON KABUSHIKI KAISHA (nazwa międzynarodowa
AEON Co. Ltd.), Chiba, JP
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) QUALITY AND TRUST TOPVALU
(210)
(731)

(531)

05.03.11, 05.03.15, 25.01.15, 26.05.01, 26.05.15, 26.05.18,
27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 30 Produkty zbożowe.
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545054
(220) 2022 07 12
PROSANITAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) ProSanitas24
(510), (511) 44 Usługi w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi.

(210)
(731)

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

545057
(220) 2022 07 12
RADLAK KAMIL GRUPA FIZJOTERAPEUTY, Wrocław
(znak słowno-graficzny)
FEBICO in

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.11.02
(510), (511) 5 Suplementy diety, kultury mikroorganizmów
do celów medycznych, farmaceutyki i naturalne środki lecznicze, 35 Handlowe informacje i porady udzielane konsumentom w wyborze towarów i usług, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, reklama, reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej,
publikowanie tekstów reklamowych sprzedaż detaliczna
środków farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych
oraz zaopatrzenia medycznego, usługi handlu hurtowego
w zakresie preparatów farmaceutycznych, weterynaryjnych
i sanitarnych oraz materiałów medycznych, zapewnianie
platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług.
(210)
(731)
(540)
(540)

545066
(220) 2022 07 13
KOWALKOWSKI MARCEL, Stalowa Wola
(znak słowno-graficzny)
P Przereklamowana

(531) 24.15.17, 25.01.01, 26.04.02, 26.11.21, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 Usługi marketingowe.
545069
(220) 2022 07 13
GOOD GIN COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin
(540) (znak słowny)
(540) Sawa Gin
(510), (511) 33 Dżin.
(210)
(731)

545071
(220) 2022 07 13
REIL BARTOSZ FIT & MORE WIĘCEJ NIŻ MYŚLISZ !,
Rybnik
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FIT & MORE więcej niż myślisz!
(210)
(731)

Nr ZT32/2022

(531) 02.07.13, 26.05.01, 26.05.14, 27.05.01, 29.01.13
(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 przeprowadzanie imprez
rozrywkowych na żywo, Organizacja i prezentacja widowisk,
44 Rehabilitacja fizyczna, Terapia zajęciowa i rehabilitacja.
(210)
(731)
(540)
(540)

(531)

545073
(220) 2022 07 13
ZAUDER ŁUKASZ ZAUDER-INDUSTRIES, Łódź
(znak słowno-graficzny)
Złota Rączka

02.01.23, 02.01.25, 07.03.11, 14.07.01, 14.07.07, 14.07.09,
14.07.15, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 36 Usługi powiernicze w zakresie nieruchomości, Usługi w zakresie nieruchomości, Usługi wynajmu
mieszkań, 37 Budowa budynków mieszkalnych i komercyjnych, Remont nieruchomości, Remontowanie budynków,
Usługi doradcze dotyczące remontów budynków, Usługi
doradcze w zakresie remontów budynków, Usługi w zakresie
remontów budynków, Nadzór nad remontami budynków,
Konserwacja i naprawy budynków, Konserwacja i naprawy
instalacji grzewczej, Usługi elektryków, Doradztwo inżynieryjne (usługi budowlane), Usługi brukarskie, Usługi budowlane, Usługi budowlane i konstrukcyjne, Usługi budowlane
i naprawy budynków, Usługi budowlane, konstrukcyjne,
rozbiórkowe i wyburzeniowe, Usługi budowlane w zakresie
budynków mieszkalnych, Usługi budowlane w zakresie budowania na potrzeby przemysłu, Usługi budowlane w zakresie stawiania budynków, Usługi czyszczenia basenów,
Usługi czyszczenia biur, Usługi czyszczenia kanalizacji, Usługi
czyszczenia przemysłowego, Usługi czyszczenia przewodów
wentylacyjnych, Usługi czyszczenia rur, Usługi czyszczenia
schodów ruchomych, Usługi czyszczenia sprzętu klimatyzacyjnego, Usługi dekarskie, Usługi dekoracyjnego malowania
wnętrz domów, Usługi demontażu, Usługi doradcze dotyczące renowacji nieruchomości, Usługi doradcze dotyczące
przebudowy budynków, Usługi doradcze dotyczące renowacji budynków, Usługi doradcze i informacyjne dotyczące
budownictwa, Usługi doradcze w zakresie instalacji pomp,
Usługi doradcze w zakresie instalacji skrzyni biegów, Usługi
doradcze w zakresie instalacji generatorów, Usługi doradcze
w zakresie budowania, Usługi doradcze w zakresie kładzenia
rur, Usługi generalnych wykonawców budowlanych, Usługi
hydrauliczne, Usługi hydrauliczne i szklarskie, Usługi informacyjne dotyczące renowacji budynków, Usługi informacyjne
w zakresie konstrukcji budynków, Usługi instalacji dachów,
Usługi instalowania rur, Usługi izolacyjne, Usługi malowania
domów, Usługi malowania dekoracyjnego, Usługi malarskie,
Usługi malowania znaków, Usługi mechaniczne, Usługi montażowe rusztowań budowlanych, Usługi montażu kuchni,
Usługi montażu zasłon, Usługi montowania związane z instalacją mebli, Usługi mycia ciśnieniowego, Usługi naprawcze w zakresie pokryć podłóg, Usługi naprawcze w zakresie
pokryć ścian, Usługi naprawcze w zakresie pokryć schodów,
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Usługi naprawcze w zakresie elektronicznego sprzętu biznesowego, Usługi porządkowania domów [sprzątanie], Usługi
renowacji w zakresie rur odpływowych, Usługi renowacji
w zakresie rur do dostarczania wody, Usługi stolarskie [naprawa konstrukcji drewnianych], Usługi szalunkowe, Usługi tynkowania, Usługi uszczelniania wnętrz, Usługi uszczelniania
otworów wentylacyjnych urządzeń klimatyzacyjnych, Usługi
uszczelniania i wodouszczelniania budynków, Usługi w zakresie montażu i naprawy szkła płaskiego, Usługi w zakresie
malowania i prac dekoratorskich, Usługi w zakresie malowania i dekorowania budynków, Usługi w zakresie oczyszczania przez piaskowanie, Usługi w zakresie oczyszczania przez
szorowanie, Usługi w zakresie rozbiórek, Usługi złotej rączki,
Drobne naprawy.
545080
(220) 2022 07 13
SOBOTA JACHIRA KANCELARIA PRAWNA SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) Jędrzej Jachira
(510), (511) 45 Badania prawne, Usługi prawne, Doradztwo prawne, Mediacja [usługi prawne], Usługi rejestracyjne
(prawne), Usługi wsparcia prawnego, Usługi monitorowania prawnego, Usługi prawne pro bono, Usługi prawne
dotyczące testamentów, Usługi prawne dotyczące licencji,
Doradztwo prawne w dziedzinie opodatkowania, Rejestrowanie nazw domen [usługi prawne], Porady prawne i zastępstwo procesowe, Monitorowanie znaków towarowych
[usługi prawne], Usługi prawne w dziedzinie imigracji, Usługi w zakresie pomocy prawnej, Usługi prawne dotyczące
praw własności intelektualnej, Usługi prawne dotyczące
rejestracji znaków towarowych, Usługi prawne związane
z prowadzeniem działalności gospodarczej, Usługi doradcze związane z prawami konsumenta [doradztwo prawne],
Usługi w zakresie alternatywnego rozstrzygania sporów
[usługi prawne], Usługi związane z przeniesieniem tytułu własności [usługi prawne], Usługi prawne świadczone
w związku z procesami sądowymi, Usługi prawne związane
z tworzeniem i rejestracją firm, Doradztwo prawne związane z transakcjami w zakresie nieruchomości, Usługi prawne
związane z negocjacją kontraktów dla osób trzecich, Usługi
prawne związane z roszczeniami z tytułu ubezpieczeń społecznych, Usługi prawne w zakresie negocjowania i sporządzania umów związanych z prawami własności intelektualnej, Usługi adwokackie, Usługi adwokatów, Doradztwo
w sporach sądowych, Doradztwo w zakresie sporów sądowych, Usługi w zakresie sporów sądowych, Usługi wsparcia procesowego w sporach sądowych, Obrona cywilna,
Usługi w zakresie obrony cywilnej, Usługi doradcze w zakresie prawa, Usługi doradcze związane z prawami autorskimi, Udzielanie informacji w zakresie kwestii związanych
z prawami człowieka, Doradztwo związane z zarządzaniem
własnością intelektualną i prawami autorskimi, Pośrednictwo w procedurach prawnych, Pomoc prawna przy tworzeniu umów, Udzielanie opinii prawnych przez ekspertów,
Usługi asystentów prawnych, Uwierzytelnianie dokumentów prawnych, Usługi radców prawnych, Sporządzanie
ekspertyz prawnych, Usługi w zakresie badań prawnych,
Usługi w zakresie przygotowywania dokumentów prawnych, Profesjonalne usługi doradcze dotyczące zagadnień
prawnych, Usługi informacyjne w odniesieniu do kwestii
prawnych, Usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne
dotyczące zagadnień prawnych, Udostępnianie informacji
dotyczących usług prawnych za pośrednictwem strony
internetowej, Usługi arbitrażowe, Usługi arbitrażu, mediacji
i rozstrzygania sporów, Usługi alternatywnego rozwiązy(210)
(731)
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wania sporów, Sprawdzanie standardów i praktyk w celu
zapewnienia zgodności z prawami i regulacjami, Audyty
zgodności z prawem, Audyty zgodności z przepisami, Konsultacje w zakresie zgodności z przepisami dotyczącymi
ochrony danych.
545081
(220) 2022 07 13
SOBOTA JACHIRA KANCELARIA PRAWNA SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) Adam Sobota
(510), (511) 45 Badania prawne, Usługi prawne, Doradztwo prawne, Mediacja [usługi prawne], Usługi rejestracyjne
(prawne), Usługi wsparcia prawnego, Usługi monitorowania
prawnego, Usługi prawne pro bono, Usługi prawne dotyczące testamentów, Usługi prawne dotyczące licencji, Doradztwo prawne w dziedzinie opodatkowania, Rejestrowanie
nazw domen [usługi prawne], Porady prawne i zastępstwo
procesowe, Monitorowanie znaków towarowych [usługi
prawne], Usługi prawne w dziedzinie imigracji, Usługi w zakresie pomocy prawnej, Usługi prawne dotyczące praw
własności intelektualnej, Usługi prawne dotyczące rejestracji
znaków towarowych, Usługi prawne związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, Usługi doradcze związane
z prawami konsumenta [doradztwo prawne], Usługi w zakresie alternatywnego rozstrzygania sporów [usługi prawne],
Usługi związane z przeniesieniem tytułu własności [usługi
prawne], Usługi prawne świadczone w związku z procesami
sądowymi, Usługi prawne związane z tworzeniem i rejestracją firm, Doradztwo prawne związane z transakcjami w zakresie nieruchomości, Usługi prawne związane z negocjacją kontraktów dla osób trzecich, Usługi prawne związane
z roszczeniami z tytułu ubezpieczeń społecznych, Usługi
prawne w zakresie negocjowania i sporządzania umów związanych z prawami własności intelektualnej, Usługi adwokatów, Usługi adwokackie, Doradztwo w sporach sądowych,
Doradztwo w zakresie sporów sądowych, Usługi w zakresie
sporów sądowych, Usługi wsparcia procesowego w sporach sądowych, Obrona cywilna, Usługi w zakresie obrony
cywilnej, Usługi doradcze w zakresie prawa, Usługi doradcze
związane z prawami autorskimi, Udzielanie informacji w zakresie kwestii związanych z prawami człowieka, Doradztwo
związane z zarządzaniem własnością intelektualną i prawami
autorskimi, Pośrednictwo w procedurach prawnych, Pomoc
prawna przy tworzeniu umów, Udzielanie opinii prawnych
przez ekspertów, Usługi asystentów prawnych, Uwierzytelnianie dokumentów prawnych, Usługi radców prawnych,
Sporządzanie ekspertyz prawnych, Usługi w zakresie badań
prawnych, Usługi w zakresie przygotowywania dokumentów prawnych, Profesjonalne usługi doradcze dotyczące
zagadnień prawnych, Usługi informacyjne w odniesieniu
do kwestii prawnych, Usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące zagadnień prawnych, Udostępnianie
informacji dotyczących usług prawnych za pośrednictwem
strony internetowej, Usługi arbitrażowe, Usługi arbitrażu,
mediacji i rozstrzygania sporów, Usługi alternatywnego
rozwiązywania sporów, Sprawdzanie standardów i praktyk
w celu zapewnienia zgodności z prawami i regulacjami, Audyty zgodności z prawem, Audyty zgodności z przepisami,
Konsultacje w zakresie zgodności z przepisami dotyczącymi
ochrony danych.
(210)
(731)

(210)
(731)

545111
(220) 2022 07 14
KACZKA PIOTR PROFESSIONAL PHARMA,
BODY AND HEALTH CONSULTING, Rzeszów

62

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PK

(531) 26.04.01, 26.04.05, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 Białkowe suplementy diety, Dietetyczna żywność przystosowana do celów medycznych, Dietetyczne
napoje przystosowane do celów medycznych, Dietetyczne
substancje przystosowane do celów medycznych, Ekstrakty roślinne do celów farmaceutycznych, Ekstrakty ziołowe
do celów medycznych, Immunostymulanty, Kultury mikroorganizmów do celów medycznych i weterynaryjnych, Mineralne suplementy diety, Preparaty witaminowe, Suplementy
diety z białek serwatkowych, Suplementy diety zawierające
białko, Środki przeciwzapalne, Środki zmniejszające apetyt
do celów medycznych, Tabletki przeciwutleniające, Tabletki
wspomagające odchudzanie, Tabletki wspomagające opalanie, Tabletki zmniejszające apetyt, 25 Bandany na szyję,
Bielizna wchłaniająca pot, Koszulki z krótkim rękawem, Kurtki
[odzież], Kurtki z kapturem chroniące przed zimnem i wiatrem, Legginsy, Odzież dla rowerzystów, Odzież sportowa
zawierająca czujniki cyfrowe, Odzież z diodami elektroluminescencyjnymi LED, Odzież zawierająca substancje odchudzające, Odzież ze skóry, Paski [odzież], Podkoszulki bez rękawów, Podkoszulki sportowe, Rękawiczki, Rękawiczki dla rowerzystów, Skarpetki, Skarpetki wchłaniające pot, 32 Napoje
bezalkoholowe, Napoje energetyzujące, Napoje izotoniczne,
Napoje serwatkowe, Preparaty do wytwarzania napojów
bezalkoholowych, Woda [napoje], Woda gazowana, Woda
mineralna [napoje], 41 Badania edukacyjne, Doradztwo zawodowe, Kształcenie praktyczne [pokazy], Kultura fizyczna,
Kursy korespondencyjne, Nauczanie indywidualne, Organizacja i przeprowadzanie wydarzeń sportowych, Organizowanie i prowadzenie kolokwiów, Organizowanie i prowadzenie konferencji, Organizowanie i prowadzenie kongresów,
Organizowanie i prowadzenie seminariów, Organizowanie
i prowadzenie sympozjów, Organizowanie i prowadzenie
warsztatów [szkolenie], Organizowanie zawodów sportowych, Prowadzenie zajęć fitness, Przekazywanie know-how
[szkolenia], Przekazywanie wiedzy biznesowej i know-how
[szkolenie], Publikowanie książek, Publikowanie on-line
elektronicznych książek i czasopism, Publikowanie tekstów,
innych niż teksty reklamowe, Udostępnianie filmów online
nie do pobrania, Udostępnianie publikacji elektronicznych
[nie do pobrania], Usługi klubów zdrowia [zdrowie i ćwiczenia fizyczne], Usługi przekwalifikowania zawodowego, Usługi trenera osobistego [trening sprawności fizycznej], Usługi
trenerskie, 42 Analizy chemiczne, Badania bakteriologiczne,
Badania biologiczne, Badania chemiczne, Badania naukowe,
Badania technologiczne, Badania w dziedzinie kosmetyki,
Medyczne badania naukowe, Projektowanie opakowań, Próby kliniczne, Usługi świadczone przez laboratoria naukowe,
44 Doradztwo w zakresie żywienia i odżywiania, Fizjoterapia,
Hodowla zwierząt, Opieka paliatywna, Porady medyczne dla
osób niepełnosprawnych, Porady w zakresie farmakologii,
Usługi doradcze w zakresie zdrowia, Usługi medycyny alternatywnej, Usługi medyczne, Usługi oceny zdrowia, Usługi
w zakresie medycyny regeneracyjnej.

Nr ZT32/2022

545115
(220) 2022 07 14
WILKOWSKA MICHALINA SCIENCE BOARDS,
Biedrusko
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SCIENCE BOARDS
(210)
(731)

(531) 01.13.01, 27.05.01, 29.01.11, 26.01.06
(510), (511) 28 Gry, zabawki i akcesoria do zabawy, 41 Usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, Edukacja, rozrywka
i sport, 42 Usługi naukowe i technologiczne, Usługi projektowania, Usługi w zakresie projektowania, Usługi w zakresie
technologii informacyjnych.
(210)
(731)
(540)
(540)

545129
(220) 2022 07 14
POLENERGIA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
Polenergia Amon

(531) 26.05.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 4 Energia elektryczna, Energia elektryczna wytwarzana z energii słonecznej, Energia elektryczna wytwarzana z energii wiatru, Energia elektryczna ze źródeł nieodnawialnych, Energia elektryczna ze źródeł odnawialnych, Paliwa, Mieszanki paliw, Energia elektryczna, Energia elektryczna
wytwarzana z energii słonecznej, Energia elektryczna wytwarzana z energii wiatru, Energia elektryczna ze źródeł nieodnawialnych, Energia elektryczna ze źródeł odnawialnych,
Paliwa, Mieszanki paliw, 39 Wynajem samochodów na wodór, Magazynowanie energii elektrycznej, Magazynowanie
gazu, Magazynowanie paliw gazowych, Usługi w zakresie
bezpiecznego magazynowania [transport], Usługi wynajmu
związane z pojazdami, transportem i magazynowaniem, Wynajem przestrzeni, struktur, jednostek i pojemników do magazynowania i transportu, Dystrybucja energii, Dystrybucja
energii elektrycznej, Dostarczanie energii elektrycznej, Transmisja energii elektrycznej, Dystrybucja energii odnawialnej,
Dostawa i dystrybucja energii, Przechowywanie energii i paliw, Dystrybucja energii elektrycznej za pośrednictwem przewodów, Dystrybucja energii elektrycznej do gospodarstw
domowych, Dystrybucja energii do ogrzewania i chłodzenia
budynków, Usługi informacyjne i doradcze w związku z dystrybucją energii, Dystrybucja prądu elektrycznego, Zaopatrzenie w energię cieplną, Dostawa energii cieplnej, Dostawa
energii elektrycznej, Dystrybucja energii elektrycznej za pośrednictwem kabli, Udostępnianie informacji związanych
z dystrybucją elektryczności, Usługi doradztwa związane
z dystrybucją energii elektrycznej, Magazynowanie towarów,
Usługi w zakresie transportu, Usługi składowania towarów,
Dostawa towarów, Logistyka transportu, Usługi transportu
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towarów drogą lądową, Dystrybucja [transport] towarów
drogą morską, Dystrybucja [transport] towarów drogą powietrzną, Dostawa paliwa.
(210)
(731)
(540)
(540)

545130
(220) 2022 07 14
POLENERGIA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
Polenergia Talia

(531) 26.05.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 4 Energia elektryczna, Energia elektryczna wytwarzana z energii słonecznej, Energia elektryczna wytwarzana z energii wiatru, Energia elektryczna ze źródeł nieodnawialnych, Energia elektryczna ze źródeł odnawialnych,
Paliwa, Mieszanki paliw, 7 Dystrybutory wodoru dla stacji
benzynowych, Generatory energii elektrycznej napędzane
energią wiatru, Generatory wytwarzające energię elektryczną z energii słonecznej, Aparatura do dostarczania energii
[generatory], Generatory elektryczne korzystające z energii geotermalnej, Pompy, Elektrownia, 39 Wynajem samochodów na wodór, Magazynowanie energii elektrycznej,
Magazynowanie gazu, Magazynowanie paliw gazowych,
Usługi w zakresie bezpiecznego magazynowania [transport],
Usługi wynajmu związane z pojazdami, transportem i magazynowaniem, Wynajem przestrzeni, struktur, jednostek
i pojemników do magazynowania i transportu, Dystrybucja
energii, Dystrybucja energii elektrycznej, Dostarczanie energii elektrycznej, Transmisja energii elektrycznej, Dystrybucja
energii odnawialnej, Dostawa i dystrybucja energii, Przechowywanie energii i paliw, Dystrybucja energii elektrycznej
za pośrednictwem przewodów, Dystrybucja energii elektrycznej do gospodarstw domowych, Dystrybucja energii
do ogrzewania i chłodzenia budynków, Usługi informacyjne
i doradcze w związku z dystrybucją energii, Dystrybucja prądu elektrycznego, Zaopatrzenie w energię cieplną, Dostawa
energii cieplnej, Dostawa energii elektrycznej, Dystrybucja
energii elektrycznej za pośrednictwem kabli, Udostępnianie
informacji związanych z dystrybucją elektryczności, Usługi
doradztwa związane z dystrybucją energii elektrycznej, Magazynowanie towarów, Usługi w zakresie transportu, Usługi
składowania towarów, Dostawa towarów, Logistyka transportu, Usługi transportu towarów drogą lądową, Dystrybucja
[transport] towarów drogą morską, Dystrybucja [transport]
towarów drogą powietrzną, Dostawa paliwa.
(210)
(731)
(540)
(540)

545131
(220) 2022 07 14
POLENERGIA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
Polenergia Dipol

(531) 26.05.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 4 Energia elektryczna, Energia elektryczna wytwarzana z energii słonecznej, Energia elektryczna wytwarzana z energii wiatru, Energia elektryczna ze źródeł nieodnawialnych, Energia elektryczna ze źródeł odnawialnych,
Paliwa, Mieszanki paliw, 7 Dystrybutory wodoru dla stacji
benzynowych, Generatory energii elektrycznej napędzane
energią wiatru, Generatory wytwarzające energię elektrycz-
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ną z energii słonecznej, Aparatura do dostarczania energii
[generatory], Generatory elektryczne korzystające z energii geotermalnej, Pompy, Elektrownia, 39 Wynajem samochodów na wodór, Magazynowanie energii elektrycznej,
Magazynowanie gazu, Magazynowanie paliw gazowych,
Usługi w zakresie bezpiecznego magazynowania [transport],
Usługi wynajmu związane z pojazdami, transportem i magazynowaniem, Wynajem przestrzeni, struktur, jednostek
i pojemników do magazynowania i transportu, Dystrybucja
energii, Dystrybucja energii elektrycznej, Dostarczanie energii elektrycznej, Transmisja energii elektrycznej, Dystrybucja
energii odnawialnej, Dostawa i dystrybucja energii, Przechowywanie energii i paliw, Dystrybucja energii elektrycznej
za pośrednictwem przewodów, Dystrybucja energii elektrycznej do gospodarstw domowych, Dystrybucja energii
do ogrzewania i chłodzenia budynków, Usługi informacyjne
i doradcze w związku z dystrybucją energii, Dystrybucja prądu elektrycznego, Zaopatrzenie w energię cieplną, Dostawa
energii cieplnej, Dostawa energii elektrycznej, Dystrybucja
energii elektrycznej za pośrednictwem kabli, Udostępnianie
informacji związanych z dystrybucją elektryczności, Usługi
doradztwa związane z dystrybucją energii elektrycznej, Magazynowanie towarów, Usługi w zakresie transportu, Usługi
składowania towarów, Dostawa towarów, Logistyka transportu, Usługi transportu towarów drogą lądową, Dystrybucja
[transport] towarów drogą morską, Dystrybucja [transport]
towarów drogą powietrzną, Dostawa paliwa.
(210)
(731)
(540)
(540)

545132
(220) 2022 07 14
POLENERGIA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
Polenergia Obrót

(531) 26.05.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 4 Energia elektryczna, Energia elektryczna wytwarzana z energii słonecznej, Energia elektryczna wytwarzana z energii wiatru, Energia elektryczna ze źródeł nieodnawialnych, Energia elektryczna ze źródeł odnawialnych, Paliwa,
Mieszanki paliw, 35 Pozyskiwanie kontraktów dotyczących
dostaw energii, Usługi agencji importowo-eksportowych
w dziedzinie energii, Pomoc i doradztwo w zakresie zarządzania biznesowego przedsiębiorstwami w sektorze energetycznym, Usługi hurtowego obrotu energią elektryczną oraz gazem ziemnym i prawami majątkowymi a także uprawnieniami
do emisji CO2 oraz gwarancjami pochodzenia, Usługi zarządzania umowami na dostawę energii elektrycznej, Usługi doradztwa biznesowego, Zgromadzenie na rzecz osób trzecich
instalacji fotowoltaicznych oraz pomp ciepła i paneli słonecznych, Zgromadzenie na rzecz osób trzecich ogniw i modułów
fotowoltaicznych, Zgromadzenie na rzecz osób trzecich pojazdów z napędem wodorowym i pojazdów elektrycznych,
Zgromadzenie na rzecz osób trzecich akumulatorów energii
i kolektorów słonecznych, Zgromadzenie na rzecz osób trzecich urządzeń sterowniczych do wytwarzania energii i kondensatorów, Zgromadzenie na rzecz osób trzecich kolektorów
słonecznych i urządzeń do magazynowania energii, Usługi
marketingowe, Usługi marketingu ukierunkowanego, Reklama, Reklama korespondencyjna, Reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, Uaktualnianie materiałów reklamowych, Udostępnianie informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej, Doradztwo w zakresie organizacji i zarządzania przedsiębiorstwami, Pomoc
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biznesowa związana z identyfikacją wizualną, Doradztwo
w zakresie działalności gospodarczej dotyczące rozwoju
przedsiębiorstwa, Konsultacje w zakresie zarządzania firmą,
Zarządzanie procesami biznesowymi, Zarządzanie biznesowe
w dziedzinie transportu i dostaw, Przetwarzanie, systematyzacja danych i zarządzanie nimi, Zbieranie i analizy informacji
i danych związanych z zarządzaniem działalnością gospodarczą, Skomputeryzowane usługi w zakresie składania zamówień online, Skomputeryzowane zamówienia towarów, Zgromadzenie na rzecz osób trzecich towarów dotyczących energii, w tym energii słonecznej i fotowoltaicznej, Zgromadzenie
na rzecz osób trzecich baterii słonecznych oraz urządzeń
i przyrządów do przewodzenia energii, Zgromadzenie
na rzecz osób trzecich towarów do przełączania i przekształcenia energii, Zgromadzenie na rzecz osób trzecich towarów
służących gromadzeniu oraz sterowania i regulacji i pomiaru
zużycia energii elektrycznej oraz pomp ciepła pozwalające nabywcy na ich swobodne oglądanie i kupowanie, Sprzedaż
hurtowa i detaliczna oraz sprzedaż przez Internet pomp ciepła
i towarów związanych z energią ze źródeł odnawialnych, Zgromadzenie na rzecz osób trzecich fotowoltaicznych urządzeń
i instalacji do wytwarzania energii elektrycznej pozwalające
nabywcy na ich swobodne oglądanie i kupowanie oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna oraz ich sprzedaż przez Internet,
Usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej dotyczące urządzeń
dotyczących energii, 39 Wynajem samochodów na wodór,
Magazynowanie energii elektrycznej, Magazynowanie gazu,
Magazynowanie paliw gazowych, Usługi w zakresie bezpiecznego magazynowania [transport], Usługi wynajmu związane
z pojazdami, transportem i magazynowaniem, Wynajem przestrzeni, struktur, jednostek i pojemników do magazynowania
i transportu, Dystrybucja energii, Dystrybucja energii elektrycznej, Dostarczanie energii elektrycznej, Transmisja energii
elektrycznej, Dystrybucja energii odnawialnej, Dostawa i dystrybucja energii, Przechowywanie energii i paliw, Dystrybucja
energii elektrycznej za pośrednictwem przewodów, Dystrybucja energii elektrycznej do gospodarstw domowych, Dystrybucja energii do ogrzewania i chłodzenia budynków, Usługi
informacyjne i doradcze w związku z dystrybucją energii, Dystrybucja prądu elektrycznego, Zaopatrzenie w energię cieplną, Dostawa energii cieplnej, Dostawa energii elektrycznej,
Dystrybucja energii elektrycznej za pośrednictwem kabli,
Udostępnianie informacji związanych z dystrybucją elektryczności, Usługi doradztwa związane z dystrybucją energii elektrycznej, Magazynowanie towarów, Usługi w zakresie transportu, Usługi składowania towarów, Dostawa towarów, Logistyka transportu, Usługi transportu towarów drogą lądową,
Dystrybucja [transport] towarów drogą morską, Dystrybucja
[transport] towarów drogą powietrzną, Dostawa paliwa,
40 Wytwarzanie energii, Usługi wytwarzania energii, Wytwarzanie energii elektrycznej, Wytwarzanie energii elektrycznej
z energii fal, Produkcja energii hydroelektrycznej, Wytwarzanie
energii elektrycznej z energii wiatru, Wytwarzanie energii elektrycznej z energii geotermalnej, Wytwarzanie elektryczności
z energii słonecznej, Usługi informacyjne i doradcze związane
z wytwarzaniem energii elektrycznej z energii fal, Usługi doradcze związane z wytwarzaniem energii elektrycznej, Wytwarzanie elektryczności, Produkcja energii przez elektrownie,
Generowanie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych,
Usługi doradztwa w zakresie wytwarzania energii elektrycznej, Konwersja i recykling odpadów, Przetwarzanie i rafinacja
ropy naftowej i gazu oraz naturalnych źródeł energii i paliw
do produkcji energii i energii elektrycznej, Przetwarzanie paliw, 41 Usługi edukacyjne, Informacja o edukacji, Komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji elektronicznej,
Organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem
osób, Organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie],
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Organizowanie konkursów, Sprawdziany edukacyjne, Usługi
rozrywkowe, Produkcja i dystrybucja filmów i nagrań do użytku korporacyjnego w szkoleniach edukacyjnych, Usługi edukacji w zakresie zrównoważonego rozwoju oraz działań z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu, Usługi edukacyjne i organizowanie szkoleń w zakresie etyki biznesu i dobrych
praktyk, Usługi edukacji w zakresie energii odnawialnej i alternatywnych źródeł energii, Organizowanie i prowadzanie konferencji edukacyjnych, Organizowanie i prowadzenie imprez
specjalnych, Programy edukacyjne w zakresie nauk społecznych i kultury, Programy edukacyjne w zakresie ekonomii i finansów, Programy edukacyjne w zakresie zrównoważonego
rozwoju oraz społecznej odpowiedzialności biznesu, Publikowanie tekstów, Publikowanie książek, Publikowanie czasopism
i manuali, 42 Sporządzanie projektów i opracowywanie systemów fotowoltaicznych, Badania w dziedzinie energii, Badania
naukowe i przemysłowe dziedzinie energii elektrycznej, Doradztwo w zakresie oszczędności energii, Usługi doradcze dotyczące zużycia energii, Programowanie oprogramowania
do zarządzania energią, Profesjonalne doradztwo związane
z zachowaniem energii, Projektowanie i opracowywanie sieci
dystrybucji energii, Projektowanie i opracowywanie oprogramowania do zarządzania energią, Opracowywanie systemów
do zarządzania energią i prądem, Usługi doradztwa technologicznego w dziedzinie generowania energii alternatywnych,
Usługi inżynieryjne związane z systemami zaopatrzenia
w energię, Projektowanie i opracowywanie systemów do wytwarzania energii regeneracyjnej, Doradztwo technologiczne
w zakresie produkcji i używania energii, Porady techniczne
związane z działaniami mającymi na celu oszczędzanie energii, Prowadzenie badań i opracowywanie projektów technicznych związane z wykorzystywaniem naturalnych źródeł energii, Projektowanie i opracowywanie oprogramowania do sterowania oraz regulacji i monitorowania systemów energii słonecznej, Udzielanie informacji związanych z badaniami i opracowaniami projektów technicznych dotyczących wykorzystywania naturalnych źródeł energii, Projektowanie i opracowywanie oprogramowania komputerowego do zarządzania łańcuchem dostaw, Usługi inżynieryjne w dziedzinie technologii
energetycznej, Usługi doradztwa technologicznego w dziedzinie generowania energii alternatywnych Audyt energetyczny, Certyfikowanie wydajności energetycznej budynków,
Programowanie komputerowe dla branży energetycznej,
Usługi doradcze związane z wydajnością energetyczną.
(210) 545133
(220) 2022 07 14
(731) BEREŚ ŁUKASZ BERESOLUTIONS, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) PV
(510), (511) 12 Pojazdy i środki transportu, Części i akcesoria
do pojazdów, Lądowe pojazdy i środki transportu, Dwukołowe pojazdy mechaniczne, Hulajnogi (pojazdy), Motorowery,
Rowery.
(210)
(731)
(540)
(540)

545135
(220) 2022 07 14
Swiss Pharma International AG, Zurych, CH
(znak słowno-graficzny)
PYRALGINA PLUS
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(531) 19.13.21, 26.04.09, 26.11.21, 27.05.01, 27.05.02, 29.01.14
(510), (511) 5 Preparaty farmaceutyczne i medyczne, Środki
sanitarne do celów medycznych, Dietetyczna żywność i substancje przystosowane do medycznego użycia, Suplementy
diety dla ludzi.
(210)
(731)
(540)
(540)

545138
(220) 2022 07 14
SMOLARZ KATARZYNA STUDIO LOVELY, Gdańsk
(znak słowno-graficzny)
LOVELY HAIR

(531) 02.09.01, 26.11.01, 26.11.08, 27.05.01
(510), (511) 44 Usługi salonów fryzjerskich dla kobiet.
(210)
(731)
(540)
(540)

(531) 03.07.03, 27.05.01, 27.05.17, 03.09.01
(510), (511) 29 Galarety mięsne, Potrawy z ryb do spożycia przez ludzi, Sałatki warzywne, Zupy, Pasty do kromek
zawierające tłuszcz, Confity z kaczki, 30 Naleśniki, Pierożki
na bazie mąki.
545154
(220) 2022 07 15
KOPALNIA SOLI WIELICZKA TURYSTYKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wieliczka;
KOPALNIA SOLI WIELICZKA WSPARCIE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wieliczka;
KOPALNIA SOLI WIELICZKA SPÓŁKA AKCYJNA,
Wieliczka
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KOPALNIA SOLI WIELICZKA
(210)
(731)

545140
(220) 2022 07 14
PONICHTERA MARIUSZ, Natalin
(znak słowno-graficzny)
programdiety.pl

(531)

(531) 05.03.14, 11.01.04, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 Usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe.
(210)
(731)
(540)
(540)

545150
(220) 2022 07 15
FLAK GRZEGORZ, Częstochowa
(znak słowno-graficzny)
VVENEZIA

(531) 26.03.05, 26.03.23, 26.11.12, 26.11.09, 29.01.12
(510), (511) 2 Tynk wapienny, Farby gruntowe, Mieszanki gruntujące, Powłoki gruntowe, Powłoki gruntowe [farby
i oleje], Preparaty gruntujące z tworzyw sztucznych, w postaci farby, Środki do gruntowania betonu [farby], Środki
gruntujące w postaci farb, Emalie [lakiery], Lakiery, Lakier
poliuretanowy, Lakiery [farby], Farba wapienna, Powłoki
ochronne o właściwościach hydrofobowych [farba], Powłoki
posiadające właściwości hydrofobowe [farba].
545153
(220) 2022 07 14
EVA ECOFOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Garwolin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GARMAŻONY
(210)
(731)
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02.01.15, 02.01.24, 05.13.01, 14.07.01, 14.09.05, 22.01.05,
27.05.01, 29.01.11
(510), (511) 3 Olejki esencjonalne i ekstrakty aromatyczne,
Preparaty do czyszczenia i odświeżania, Środki toaletowe,
Preparaty toaletowe, Balsamy do celów kosmetycznych, Kosmetyki, Kosmetyki dla dzieci, Kosmetyki upiększające, Kosmetyki do pielęgnacji skóry, Preparaty kosmetyczne
do oczyszczania skóry, Preparaty kosmetyczne do odnowy
skóry, Preparaty kosmetyczne do włosów i skóry głowy, Wielofunkcyjne preparaty kosmetyczne do skóry, Wzmacniające
preparaty kosmetyczne do ujędrniania skóry, Sole kąpielowe
do celów innych niż lecznicze, Nielecznicze produkty toaletowe, Sole wybielające, Zestawy kosmetyków, Kremy kosmetyczne, Kremy i balsamy kosmetyczne, Kremy kojące do użytku kosmetycznego, Kremy chłodzące do użytku kosmetycznego, Kremy do twarzy do użytku kosmetycznego, Kremy
kosmetyczne do rąk, Kremy kosmetyczne do skóry suchej,
Kremy kosmetyczne odżywcze, Kremy nawilżające do użytku kosmetycznego, Maski kosmetyczne, Mleczko oczyszczające do celów kosmetycznych, Mydła, Preparaty do kąpieli,
Preparaty kolagenowe do celów kosmetycznych, Preparaty
kosmetyczne do kąpieli, Preparaty kosmetyczne do kąpieli
i prysznicowe, Preparaty ściągające do celów kosmetycznych, Przeciwpotowe mydła, Żele do masażu, inne niż do celów medycznych, 16 Materiały drukowane i artykuły papiernicze oraz wyposażenie edukacyjne, Materiały filtracyjne
z papieru, Materiały i środki dla artystów i do dekoracji, Papier
i karton, Torebki oraz artykuły do pakowania i przechowywania z papieru, kartonu lub tworzyw sztucznych, Afisze, plakaty z papieru lub kartonu, Bielizna stołowa papierowa, Bieżniki
stołowe papierowe, Bieżniki stołowe z celulozy, Bileciki stołowe, Chusteczki celulozowe do celów kosmetycznych, Dekoracje na środek stołu z papieru, Dekoracje na stół z papieru,
Maty papierowe, Maty pod nakrycia stołowe z papieru, Maty
pod nakrycia stołowe z tektury, Maty stołowe pod talerze
z tektury, Ozdoby kartonowe na artykuły spożywcze, Papier
do pakowania żywności, Papier serwetkowy, Papierowe
maty stołowe, Papierowe obrusy, Papierowe podkładki
na stół, Papierowe podkładki stołowe, Papierowe serwetki
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do użytku domowego, Plakaty z papieru, Serwetki jednorazowe, Tekturowe maty stołowe, Torby na śmieci z papieru,
Albumy do wklejania [albumy fotograficzne], Albumy
do zdjęć, Albumy fotograficzne, Albumy fotograficzne i kolekcjonerskie, Albumy kolekcjonerskie, Biuletyny informacyjne, Etykiety adresowe, Pieczątki z adresem, Bilety, Bilety
wstępu, Drukowane bilety, Formularze [blankiety, druki], Bloki listowe, Bloki do pisania [listowe], Broszury, Broszury drukowane, Broszury z programem, Afisze, plakaty, Czasopisma
[periodyki], Papierowe okładki na raporty, Segregatory, Segregatory biurowe, Pojemniki do archiwizacji dokumentów
[segregatory], Skoroszyty i segregatory, Druki, Materiały drukowane, Taśmy elastyczne do użytku biurowego, Emblematy
papierowe, Etykiety nie z materiału tekstylnego, Folia z tworzywa sztucznego do opakowywania, Fotografie, Gazety,
Reprodukcje graficzne, Przybory szkolne [artykuły piśmienne], Artykuły biurowe, Biurowe artykuły papiernicze, Skorowidze, Kalendarze, Kalkomanie podłogowe, Papier na oprawy książek, Oprawy do zdjęć i obrazów wykonane z papieru,
Karty, Karty pocztowe, Karty kredytowe bez kodowania magnetycznego, Katalogi, Komiksy, Koperty, Koperty [artykuły
piśmienne], Koperty do użytku biurowego, Książki, Książki
beletrystyczne, Książki dla dzieci, Książki dla dzieci z elementem audio, Książki do malowania, Książki do podpisu, Książki
do rysowania, Książki edukacyjne, Książki informacyjne,
Książki kucharskie, Książki upominkowe, Książki z grafiką,
Książki z nutami, Książki z obrazkami, Książki z opowiadaniami, Książki z plakatami, Książki z rozkładanymi obrazkami,
Książki z zadaniami dla dzieci, Obwoluty papierowe na książki, Ochronne okładki na książki, Okładki książkowe, Zakładki
papierowe do książek, Zakładki do książek, Papier, Papier
do pisania [listowy], Mapy, Naklejki, Notatniki [notesy], Numeratory, Obrazy i zdjęcia, Obwoluty na dokumenty, Okładki,
obwoluty [artykuły papiernicze], Torby papierowe do pakowania, Torby z tworzyw sztucznych do pakowania, Przyciski
do papieru, Papier listowy, Stemple do pieczętowania, Plakaty wykonane z papieru, Plakaty z kartonu, Plany drukowane,
Plany dnia [terminarze], Plany, Znaczki pocztowe, Podręczniki, Prospekty, Kartonowe pudełka do pakowania, Papierowe
pudełka do pakowania, Rysunki, Stalówki, Sztychy, ryty [grawiura], Szyldy z papieru lub z kartonu, Wzory do haftowania,
Zawiadomienia, Zeszyty, Etykiety [owijki] na butelki z papieru lub kartonu, Etykiety z papieru lub kartonu, Fotografie
[wydrukowane], Karty do kolekcjonowania inne niż do gier,
Książeczki do kolorowania, Materiały do pisania, Materiały
do rysowania, Materiały opakowaniowe [amortyzujące,
do wyściełania] z papieru lub kartonu, Materiały piśmienne,
Nalepki, Nalepki, naklejki [materiały piśmienne], Papier w arkuszach [artykuły piśmienne], Podkładki do papieru do pisania, Podkładki na biurko, Śpiewniki, Tuby z tektury, Ulotki, Papierowe podstawki pod kufle do piwa, Papierowe podstawki
pod szklanki, Chorągiewki papierowe, Pieczątki biurowe,
Pieczątki datujące [datowniki], Pieczątki gumowe do dokumentów, Pieczątki kauczukowe, Pieczątki numeratory, Pieczątki odciskowe, Pieczątki pamiątkowe [plomby], Pieczęcie,
stemple (Pudełka na -), Urządzenia pieczętujące do użytku
biurowego, Masy specjalne do pieczętowania do użytku piśmiennego, Lak do pieczętowania, Publikacje drukowane,
Publikacje edukacyjne, Publikacje encyklopedyczne, Publikacje periodyczne drukowane, Publikacje promocyjne, Publikacje reklamowe, Roczniki [publikacje drukowane], Higieniczne
ręczniki papierowe do rąk, Ręczniki do twarzy papierowe,
Ręczniki kuchenne w rolkach, Ręczniki papierowe, Ręczniki
papierowe do czyszczenia, Ręczniki papierowe do demakijażu, Ręczniki papierowe do osuszania, Ręczniki papierowe
do rąk, Ręczniki papierowe do twarzy, Kartki okolicznościowe, Kartki do opakowań na prezenty, Kartki papieru do robie-
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nia notatek, Kartki z życzeniami, Etui na identyfikatory [artykuły biurowe], 18 Walizy, torby podróżne, torby, portfele
i inne artykuły służące do przenoszenia, Wyroby rymarskie,
bicze i ubrania dla zwierząt, Parasolki i parasole (duże), Etui
na karty wykonane z imitacji skóry, Etykiety naszywane
ze skóry do ubrań, Etykiety samoprzylepne ze skóry do toreb,
Etykiety skórzane, Opaski skórzane, Paski naramienne, Paski
skórzane do bagażu, Paski skórzane [inne niż odzież], Paski
z imitacji skóry, Pasy na ramię, Skórzane aktówki na dokumenty, Skórzane etui na karty, Skórzane pasy na ramię, Torby
na przybory toaletowe sprzedawane bez wyposażenia, Kosmetyczki (bez wyposażenia), Pojemniki na wizytówki, Przywieszki do bagażu, Teczki konferencyjne, Teczki na nuty,
25 Części odzieży, obuwia i nakryć głowy, Nakrycia głowy,
Obuwie, Odzież, 30 Cukry, naturalne słodziki, polewy cukiernicze i nadzienia, produkty pszczele, Kawa, herbata, kakao
i namiastki tych towarów, Lód, lody spożywcze, mrożone jogurty i sorbety, Sól, przyprawy i dodatki smakowe, Ziarna
przetworzone, skrobia i wyroby z tych towarów, preparaty
do pieczenia i drożdże, Ananasy w cieście, Bagietki z nadzieniem, Banany w cieście, Baozi (nadziewane kluski gotowane
na parze), Batoniki na bazie czekolady będące zamiennikami
posiłków, Batoniki zbożowe będące zamiennikami posiłków,
Batony gotowe do spożycia na bazie czekolady, Bibimbap
[ryż z warzywami i wołowiną], Brioszki (drożdżowe bułeczki),
Bułeczki gotowane na parze nadziewane mięsem mielonym
(niku-manjuh), Bułeczki gotowane na parze nadziewane pastą z czerwonej fasoli, Bułeczki z dżemem fasolowym, Bułki
nadziewane, Bułki z nadzieniem, Burrito, Calzone [rodzaj pizzy w kształcie pieroga], Chalupa [meksykańskie placuszki],
Cheeseburgery, Chimichanga [rodzaj burrito], Chińskie pierożki gotowane na parze (shumai), Chińskie pierożki nadziewane (gyoza, gotowane), Chipsy kukurydziane, Chipsy kukurydziane o smaku wodorostów, Chipsy kukurydziane o smaku warzyw, Chipsy na bazie zbóż, Chipsy [produkty zbożowe], Chipsy ryżowe, Chipsy taco, Chipsy tortilla, Chipsy wonton, Chipsy z pity, Chipsy zbożowe, Chipsy ziemniaczane
pokryte czekoladą, Chow mein [chiński smażony makaron],
Chow mein [dania na bazie makaronu], Chrupki kukurydziane, Chrupki kukurydziane o smaku sera, Chrupki ryżowe,
Chrupki ryżowe w kształcie kulek (arare), Chrupki serowe,
Chrupki serowe [przekąski], Chrupki serowe w kształcie kulek
[przekąski], Chrupki z pełnego ziarna pszenicy, Chrupki zbożowe, Ciasta mrożone nadziewane mięsem i warzywami,
Ciasta [słodkie lub słone], Ciasta zawierające mięso, Ciasteczka cebulowe, Ciasteczka ryżowe, Ciastka owsiane, Ciastka ryżowe [senbei], Ciastka z prosa, Ciasto kruche z szynką, Ciasto
makaronowe nadziewane, Ciasto na bazie jaj, Ciasto z przyprawionymi owocami, Czipsy na bazie zbóż, Czipsy wonton,
Czipsy z pity, Dania gotowe suche lub w płynie, zawierające
głównie ryż, Dania liofilizowane, których głównym składnikiem jest ryż, Dania liofilizowane, których głównym składnikiem jest makaron, Dania na bazie ryżu, Dmuchane kuleczki
serowe [przekąski kukurydziane], Drób w cieście, Dziczyzna
w cieście, Empanada (nadziewany pieróg), Enchilada (kukurydziana tortilla z mięsem i przyprawiona ostrą papryką), Fajitas (grillowane mięso podawane na pszennej lub kukurydzianej tortilli), Galareta gryczana (Memilmuk), Gimbap [koreańskie danie z ryżu], Gorąca kiełbaska i keczup w rozciętych
bułkach, Gotowa solona żywność przyrządzona z mąki ziemniaczanej, Gotowe dania z ryżu, Gotowe do spożycia solone
przekąski z mąki kukurydzianej formowane przez wyciskanie,
Gotowe pizze, Gotowe posiłki na bazie makaronu dla małych
dzieci, Gotowe posiłki w formie pizzy, Gotowe potrawy
na bazie makaronu, Gotowe potrawy na bazie ryżu, Gotowe
potrawy zawierające [głównie] ryż, Gotowe potrawy zawierające [głównie] makaron, Gotowe produkty spożywcze
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w postaci sosów, Gotowe przekąski na bazie zbóż, Gotowy
lunch w pudełku składający się z ryżu, z dodatkiem mięsa,
ryby lub warzyw, Hamburgery gotowane i w bułkach, Hamburgery w bułkach, Jiaozi (pierogi nadziewane), Kanapki, Kanapki tostowe opiekane, Kanapki z filetem z ryby, Kanapki
z frankfurterkami, Kanapki z hamburgerem, Kanapki z indykiem, Kanapki z kurczakiem, Kanapki z mięsem, Kanapki z parówką [hot dog], Kanapki z rybą, Kanapki zawierające kurczaka, Kanapki zawierające mieloną wołowinę, Kanapki zawierające sałatę, Kandyzowany popcorn, Kleik ryżowo-dyniowy
[hobak-juk], Kleiste kuleczki ryżowe, Kleiste ucierane ciasto
ryżowe powlekane fasolą w proszku [injeolmi], Klejące się
ciasteczka ryżowe (Chapsalttock), Kluski ramen, Koreczki, kanapeczki, Krakersy krewetkowe, Krakersy nadziewane serem,
Krakersy o smaku mięsnym, Krakersy o smaku przypraw, Krakersy o smaku sera, Krakersy o smaku warzyw, Krakersy
o smaku ziołowym, Krakersy ryżowe, Krakersy z preparatów
zbożowych, Krokiety po chińsku, Krótko smażony makaron
z warzywami [japchae], Kukurydza palona, Kukurydza prażona pokryta karmelem, Kukurydza prażona [popcorn], Kukurydza prażona w kuchence mikrofalowej, Kukurydza smażona,
Lasagna, Lasagne, Liofilizowane dania, których głównym
składnikiem jest ryż, Liofilizowane dania, których głównym
składnikiem jest makaron, Makaron z serem, Makarony zawierające nadzienia, Miękkie precle, Mięso w cieście [gotowe], Mięso z warzywami w cieście [pot pie], Mięso zapiekane
w cieście, Mrożone paluszki francuskie, Mrożone paszteciki
z mięsem i warzywami, Mrożone posiłki składające się głównie z ryżu, Mrożone posiłki składające się głównie z makaronu, Mrożone produkty z ciasta nadziewane mięsem, Mrożone produkty z ciasta nadziewane warzywami, Mrożone
spody do pizzy z kalafiora, Mrożone spody z ciasta do pizzy,
Mrożone tosty francuskie, Mrożone wafle, Nachos, Nadziewane kanapki, Nadziewany chleb, Nadziewany makaron, Naleśnik z zieloną cebulą [pajeon], Naleśniki, Naleśniki [cienkie],
Naleśniki mrożone, Naleśniki słone, Okonomiyaki [japońskie
wytrawne naleśniki], Opiekane kanapki z serem i z szynką,
Opiekane ziarna kukurydzy, Owoce pod kruszonką, Paella,
Paszteciki z kiełbaskami, Pierożki chińskie z nadzieniem pikantnym (won ton), Pierożki ravioli, Pierożki ryżowe przybrane dżemem ze słodkiej fasoli (ankoro), Pierożki z krewetkami,
Pizza, Pizze bezglutenowe, Pizze [gotowe], Pizze konserwowane, Pizze mrożone, Pizze schłodzone, Placki, Placki z fasoli
mung [bindaetteok], Placki z kimchi [kimchijeon], Placki
z kurczakiem, Placki z nadzieniem z warzyw, Popcorn pokryty karmelem, Popcorn powlekany karmelem z karmelizowanymi orzechami, Popcorn smakowy, Posiłki składające się
głównie z makaronów, Potrawy gotowe na bazie makaronu,
Potrawy liofilizowane, których głównym składnikiem jest ryż,
Potrawy liofilizowane, których głównym składnikiem jest makaron, Potrawy składające się głównie z ryżu, Potrawy z makaronu, Precelki, Przekąski na bazie kukurydzy, Przekąski
na bazie mąki, Przekąski na bazie pszenicy, Przekąski na bazie
ryżu, Przekąski na bazie tortilli, Przekąski na bazie zbóż, Przekąski przygotowane z mąki ziemniaczanej, Przekąski przyrządzone z mąki ziemniaczanej, Przekąski składające się głównie
z ryżu, Przekąski składające się głównie ze zboża, Przekąski
składające się głównie z chleba, Przekąski składające się
głównie z wyciśniętych ziaren zbóż, Przekąski składające się
z produktów zbożowych, Przekąski słone na bazie zbóż, Przekąski słone na bazie kukurydzy, Przekąski sporządzone z produktów zbożowych, Przekąski wieloziarniste, Przekąski wykonane z kukurydzy, Przekąski wykonane z mąki zbożowej,
Przekąski wykonane z mąki kukurydzianej, Przekąski wykonane z mąki ryżowej, Przekąski wykonane z mąki sojowej, Przekąski wykonane z mąki razowej, Przekąski wykonane z pszenicy, Przekąski wykonane z ryżu, Przekąski wykonane ze skro-
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bi zbożowej, Przekąski wykonane ze sproszkowanych sucharów, Przekąski wytwarzane z muesli, Przekąski wytwarzane
z produktów zbożowych, Przekąski z ekstrudowanej pszenicy, Przekąski z kukurydzy, Przekąski z kukurydzy w formie ciasta francuskiego, Przekąski z kukurydzy w formie kół, Przekąski z produktów zbożowych, Przekąski zbożowe o smaku
sera, Przetworzona kukurydza do prażenia, Przetworzona
kukurydza prażona, Puszkowana żywność zawierająca makaron, Quesadilla [tortilla z masy kukurydzianej z serem], Quiche, Quiche [tarty], Ramen (japońskie danie na bazie makaronu), Ravioli [gotowe], Risotto, Ryba w cieście, Rybne kanapki, Ryż kleisty zawijany w liście bambusa [Zongzi], Ryż preparowany zawijany w wodorosty, Ryż smażony po chińsku, Ryż
z warzywami i wołowiną [bibimbap], Ryżowe pierożki, Sajgonki, Sałatka ryżowa, Sałatka z makaronem, Sałatka z makaronu typu rurki, Samosy, Sandwicze, Senbei [ciastka ryżowe],
Senebei [ciastka ryżowe], Słodki ryż z orzechami i owocami
głożyny [yaksik], Smażone ciastka ryżowe [topokki], Solone
wyroby piekarnicze, Spaghetti i klopsy, Spaghetti w sosie pomidorowym w puszce, Spody do pizzy, Spody z ciasta
do pizzy, Suche i płynne potrawy gotowe do jedzenia, głównie składające się z makaronów, Surowe pizze, Sushi, Świeża
pizza, Świeże parówki w cieście, Świeże placki [ciasta], Tabule
[sałatka z kuskus], Tacos [danie meksykańskie], Tamales, Tortille, Tostowe opiekane kanapki z serem, Tosty francuskie, Tradycyjne koreańskie ciasto ryżowe [injeolmi], Wafle ryżowe,
Wafle ryżowe w polewie czekoladowej, Warzywa w cieście,
Wontons (rodzaj chińskich pierożków), Wrapy z kurczakiem,
Wstępnie upieczone spody na pizze, Wyroby piekarnicze
składające się z warzyw i mięsa, Wyroby piekarnicze składające się z warzyw i drobiu, Wyroby piekarnicze z warzywami
i rybami, Zapakowane zestawy obiadowe składające się
głównie z ryżu, ale zawierające również mięso, ryby lub warzywa, Zapiekanki w cieście z dziczyzny i drobiu, Zawijana
kanapka typu wrap, Zawijane suszone wodorosty [gimbap],
Zbitki owsiane zawierające suszone owoce, Batony zbożowe
i energetyczne, Chleb, Cukierki, batony i guma do żucia, Wyroby cukiernicze, ciasta, tarty i ciasteczka, Aromatyzowane
kryształki żelatyny do zastosowania w cukiernictwie z użyciem żelatyny, Artykuły żywnościowe zawierające czekoladę
[jako podstawowy składnik], Babki pandoro, Babki Panettone, Batoniki nugatowe w polewie czekoladowej, Batoniki
ze słodkiej pasty z fasoli w postaci galaretki [yohkan], Bezy,
Budyń ryżowy, Budynie deserowe, Budynie deserowe
w proszku, Bułeczki z czekoladą, Bułeczki z dżemem, Bułeczki
z owocami, Bułki z cynamonem, Chałwa, Ciasteczka solone,
Ciastka serowe, Ciastka z prosa wiązanego cukrem lub z ryżu
prażonego (okoshi), Ciasto na biszkopty, Cienkie kruche naleśniki (papad), Cienkie kruche placki z przyprawami [papad],
Cienkie kruche placki z przyprawami [poppadom], Cienkie
naleśniki (popadoms), Cienkie płaty czekoladowe zawierające mielone ziarna kawy, Crème caramel [karmelowy deser],
Croissant [rogaliki z ciasta francuskiego], Cukierki, Czekolada,
Czekolada do wyrobów cukierniczych i chleba, Czekolada
na polewy lub posypki, Czekolada nielecznicza, Czekolada
z alkoholem, Czekolada z bąbelkami, Czekolada z japońskim
chrzanem, Czekoladki, Czekoladki z likierem, Czekoladowe
dodatki smakowe, Czekoladowe fondue, Czekoladowe ozdoby do ciast, Czekoladowe wyroby cukiernicze zawierające
praliny, Czekoladowe wyroby cukiernicze nielecznicze, Dekoracje z czekolady do wyrobów cukierniczych, Dekoracje
z czekolady na choinki, Deser puddingowy na bazie ryżu,
Desery czekoladowe, Desery z muesli, Drobiny kajmakowe,
Dżem ze słodkiej fasoli pokryty miękką słodzoną skorupką
na bazie fasoli [nerikiri], Galaretki owocowe [słodycze], Gofry,
Gofry czekoladowe, Gofry z polewą czekoladową, Gotowane
wyroby cukiernicze, Gotowe desery [na bazie czekolady], Go-
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towe desery [wyroby cukiernicze], Gotowe do spożycia puddingi, Imitacje kremu budyniowego, Jabłka w cieście, Jadalny
papier ryżowy, Jagody pokryte czekoladą, Japońskie biszkopty (kasutera), Koreańskie tradycyjne cukierki i ciastka
[hankwa], Krakersy, Krakersy jadalne, Krakersy o smaku owocowym, Krakersy solone, Krakersy z mąki Grahama, Krem jajeczny custard, Kremy budyniowe custard [pieczone desery],
Kremy czekoladowe, Kremy czekoladowe do smarowania,
Kremy na bazie kakao w postaci past do smarowania, Króliczki z czekolady, Lodowe słodycze, Lodowe wyroby cukiernicze, Marcepan, Marcepan w czekoladzie, Miękkie zwijane
ciastka z ubitego ryżu [gyuhi], Mieszanki czekolady na gorąco, Mieszanki kheer (pudding ryżowy), Migdały w polewie
czekoladowej, Mleczne wyroby cukiernicze, Mrożone mleczne wyroby cukiernicze, Mrożone torty jogurtowe, Mrożone
wyroby cukiernicze zawierające lody, Mrożone wyroby cukiernicze na patyku, Musy, Musy czekoladowe, Musy deserowe, Musy (słodycze), Musy (wyroby cukiernicze), Nielecznicze
draże, Nielecznicze mączne wyroby cukiernicze w polewie
z imitacji czekolady, Nielecznicze mączne wyroby cukiernicze zawierające imitację czekolady, Nielecznicze mączne wyroby cukiernicze w polewie czekoladowej, Nielecznicze
mączne wyroby cukiernicze zawierające czekoladę, Nielecznicze miętowe wyroby cukiernicze, Nielecznicze słodycze
do zastosowania jako część diety polegającej na kontrolowaniu kalorii, Nielecznicze wyroby cukiernicze zawierające czekoladę, Nielecznicze wyroby cukiernicze zawierające mleko,
Nielecznicze wyroby cukiernicze o smaku mlecznym, Nielecznicze wyroby cukiernicze w formie galaretki, Nielecznicze wyroby cukiernicze w kształcie jajek, Nielecznicze wyroby cukiernicze z mąki, Nielecznicze wyroby cukiernicze,
Nielecznicze wyroby cukiernicze z nadzieniem z toffi, Nugat, Opłatki, Ornamenty choinkowe [jadalne], Orzechowe
wyroby cukiernicze, Orzechy macadamia w polewie czekoladowej, Orzechy w czekoladzie, Orzechy w polewie czekoladowej, Orzechy w polewie [wyroby cukiernicze], Orzeszki
ziemne zatopione w karmelowym batoniku, Owoce w polewie czekoladowej, Ozdoby choinkowe [jadalne], Papadumy, Papier jadalny, Pasty czekoladowe do chleba, Pasty czekoladowe [do smarowania], Pasty czekoladowe do smarowania zawierające orzechy, Pasty na bazie czekolady, Pasty
z czekolady i orzechów do smarowania kanapek, Pastylki
cukiernicze do pieczenia, Patyczki z ciasta smażone w głębokim tłuszczu [Youtiao], Pikantne herbatniki, Pływające
wyspy [deser], Polewa lub posypka czekoladowa, Polewy
piankowe, Posypka czekoladowa, Praliny z waflem, Preparaty do produkcji słodyczy, Produkty na bazie czekolady, Przekąski składające się głównie z wyrobów cukierniczych, Przysmak turecki (rachatłukum), Pudding ryżowy, Pudding
z chleba, Pudding z kaszy manny, Puddingi, Puddingi
do użytku jako desery, Puddingi ryżowe, Puddingi ryżowe
zawierające rodzynki i gałkę muszkatołową, Puddingi z ryżu
i ośmiu rodzajów suszonych owoców, Ryż na mleku, Składniki na bazie kakao do produktów cukierniczych, Słodkie
babeczki Panettone, Słodkie bułki, Słodkie ciastka z prasowanego ryżu (mochi-gashi), Słodkie sosy do deserów
na bazie mleka i żółtek (custard), Słodkie wyroby cukiernicze (nie dla celów medycznych), Słodycze gotowane, Słodycze lodowe, Słodycze na bazie mąki ziemniaczanej, Słodycze o smaku lukrecji, Słodycze w postaci musów, Słodycze
z żeńszeniem, Słone herbatniki, Słone krakersy, Smakowe
wyroby cukiernicze na bazie cukru, Smażone ciasteczka
plecione, Solone wafelki, Sopaipillas [smażone ciastka], Sopapilla [smażony chleb], Sos czekoladowy, Spody do ciasta
z krakersów graham, Substytut marcepanu, Substytuty czekolady, Suflety deserowe, Suszone, słodzone ciastka z mąki
ryżowej (rakugan), Sztuczna czekolada, Tabletki [wyroby
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cukiernicze], Taiyaki (japońskie ciastka w kształcie ryby
z różnymi nadzieniami), Tiramisu, Torty Pawłowej o smaku
orzechów laskowych, Torty Pawłowej z orzechami laskowymi, Trufle czekoladowe, Trufle (rumowe) [wyroby cukiernicze], Trufle [wyroby cukiernicze], Turecki przysmak w polewie czekoladowej, Vla [holenderski deser mleczny], Wata
cukrowa, Wiórki do wyrobów cukierniczych z masła orzechowego, Wyroby cukiernicze czekoladowe o smaku praliny, Wyroby cukiernicze do dekoracji świątecznych choinek,
Wyroby cukiernicze mrożone, Wyroby cukiernicze na bazie
pomarańczy, Wyroby cukiernicze na bazie migdałów, Wyroby cukiernicze na bazie orzechów arachidowych, Wyroby
cukiernicze o niskiej zawartości węglowodanów, Wyroby
cukiernicze o smaku czekoladowym, Wyroby cukiernicze
o smaku miętowym (Nielecznicze -), Wyroby cukiernicze
płynne, Wyroby cukiernicze w polewie czekoladowej, Wyroby cukiernicze z nadzieniem zawierającym wino, Wyroby
cukiernicze z płynnym nadzieniem alkoholowym, Wyroby
cukiernicze z płynnym nadzieniem owocowym, Wyroby
cukiernicze zawierające dżem, Wyroby cukiernicze zawierające galaretkę, Wyroby czekoladowe do dekoracji ciast, Wyroby piekarnicze, Wyroby piekarnicze bezglutenowe, Yorkshire puddingi (pieczone puddingi z ciasta naleśnikowego),
Ziarna kawy powlekane cukrem, Ziołowo-miodowe pastylki do ssania [wyrób cukierniczy], Żywność na bazie kakao,
Żywność zawierająca kakao [jako główny składnik], 35 Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, Usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe, Doradztwo w zakresie
wyceny zamówień sprzedaży, Dostarczanie informacji dotyczących produktów konsumpcyjnych za pośrednictwem
internetu, Dostarczanie informacji handlowych konsumentom, Dostarczanie informacji konsumentom na temat towarów i usług, Organizowanie prezentacji osób w celach biznesowych w związku z zakupem i sprzedażą produktów,
Organizowanie usług wynikających z umów z osobami trzecimi [handel], Udostępnianie porad dotyczących konsumenckich produktów kosmetycznych, Udzielanie informacji dotyczących sprzedaży handlowej, Udzielanie informacji
konsumenckich o produktach w zakresie kosmetyków,
Udzielanie informacji rynkowej w odniesieniu do produktów konsumpcyjnych, Udzielanie porad dla konsumentów
o produktach, Udzielanie porad konsumenckich dotyczących produktów, Usługi biurowe dotyczące przyjmowania
zamówień sprzedaży, Usługi informacyjne i doradcze dla
konsumentów w zakresie wyboru nabywanych towarów,
Usługi informacyjne i poradnictwo handlowe dla konsumentów w dziedzinie produktów kosmetycznych, Usługi
informacyjne i poradnictwo handlowe dla konsumentów
w dziedzinie produktów pielęgnacyjnych, Usługi informacyjne i poradnictwo handlowe dla konsumentów w dziedzinie produktów do makijażu, Usługi konsultacyjne w zakresie nabywania towarów i usług, Usługi w zakresie zamówień online w dziedzinie restauracji oferujących posiłki
na wynos oraz z dostawą na miejsce, Usługi w zakresie zamówień online, Sprzedaż detaliczna środków farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz zaopatrzenia
medycznego, Usługi handlu detalicznego w zakresie żywności, Usługi handlu detalicznego dotyczące tekstyliów domowych, Usługi handlu detalicznego w zakresie wyrobów
piekarniczych, Usługi handlu detalicznego w odniesieniu
do akcesoriów odzieżowych, Usługi handlu detalicznego
związane z preparatami do włosów, Usługi handlu detalicznego w zakresie preparatów farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz materiałów medycznych, Usługi
handlu detalicznego związane ze środkami zapachowymi,
Usługi sklepów detalicznych online związane z produktami
kosmetycznymi i pielęgnacyjnymi, Usługi sprzedaży deta-
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licznej związane ze sprzedażą odzieży i dodatków odzieżowych, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z wyrobami
rymarskimi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z jednorazowymi wyrobami papierowymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z nakryciami głowy, Usługi sprzedaży
detalicznej w związku z odzieżą, Usługi sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie artykułów kosmetycznych, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z akcesoriami
do pielęgnacji dla ludzi, Usługi w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej artykułów kosmetycznych, Usługi w zakresie wysyłkowej sprzedaży detalicznej akcesoriów odzieżowych, 37 Budowa i konserwacja rurociągów, Usługi w zakresie wykopywania i wydobywania zasobów naturalnych,
Wynajem narzędzi, instalacji i sprzętu budowlanego, rozbiórkowego, czyszczącego i konserwacyjnego, Wydobywanie surowców naturalnych, Instalacja, konserwacja i naprawa maszyn, Informacja o naprawach, Instalowanie i naprawa urządzeń elektrycznych, Konserwacja i naprawa palników, Malowanie, Montaż i naprawa instalacji grzewczych,
Montaż rusztowań, Naprawa pomp, Naprawa i konserwacja
pomp, Udzielanie informacji związanych z naprawą lub
konserwacją pomp, Naprawa lub konserwacja pomp, Naprawa i konserwacja pomp próżniowych, Naprawa i konserwacja pomp zasilających lub pomp do podwyższania ciśnienia, Nitowanie, Ostrzenie noży, Ostrzenie nożyczek
i noży kuchennych, Ostrzenie nożyczek, Ostrzenie noży kuchennych, Ponowne ostrzenie noży, Ponowne ostrzenie
nożyczek, Regeneracja maszyn zużytych lub częściowo
zniszczonych, Roboty wydobywcze [górnictwo], Szlifowanie papierem ściernym, Usługi hydrauliczne, Zabezpieczanie przed korozją, 39 Transport, Usługi informacji, doradztwa i rezerwacji w zakresie transportu, Usługi wynajmu
związane z pojazdami, transportem i magazynowaniem,
Pakowanie i składowanie towarów, Parkowanie i przechowywanie pojazdów, Usługi przewozu, Usługi wynajmu
związane z transportem i magazynowaniem, Parkowanie,
przechowywanie pojazdów, cumowanie łodzi, 40 Frezowanie, Informacje o obróbce materiałów, Lutowanie, Obróbka
metali, Odpuszczanie metali, Piłowanie materiałów, Polerowanie materiałami ściernymi, Szlifowanie, Ścieranie, Usługi
spawalnicze, Usuwanie warstw nawierzchniowych, 41 Publikowanie, sprawozdawczość i pisanie tekstów, Tłumaczenia, Usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, Usługi rezerwacji biletów na atrakcje i wydarzenia edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, Edukacja, rozrywka i sport, Tłumaczenia językowe, Usługi w zakresie tłumaczeń pisemnych,
43 Tymczasowe zakwaterowanie, Usługi informacji, doradztwa i rezerwacji w zakresie zakwaterowania tymczasowego,
Usługi informacji, doradztwa i rezerwacji w zakresie dostarczania żywności i napojów, Usługi zaopatrzenia w żywność
i napoje, Wynajem mebli, bielizny stołowej, serwisów stołowych i sprzętu do podawania jedzenia i napojów, Udostępnianie zakwaterowania tymczasowego, Usługi w zakresie
zakwaterowania na pobyt czasowy, Wynajmowanie kwater,
Wynajmowanie pomieszczeń na pobyt czasowy, Zakwaterowanie na pobyt czasowy, Zapewnianie czasowego wynajmu powierzchni biurowej, Zapewnianie zakwaterowania
tymczasowego, Zapewnianie zakwaterowania na pobyt
czasowy, 44 Usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody
ludzi, Usługi w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi, Usługi
w zakresie rolnictwa, akwakultury, ogrodnictwa i leśnictwa,
Higiena i pielęgnacja urody istot ludzkich, Higiena i pielęgnacja urody dla ludzi, Fizjoterapia, Masaż, Opieka pielęgniarska, Sanatoria (Usługi -), Usługi kuracji uzdrowiskowych,
Usługi medyczne, Usługi w zakresie szczepień.
(551) wspólne prawo ochronne
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545155
(220) 2022 07 14
MAŁEK JOANNA SKIN LAB. GABINET KOSMETOLOGII,
Gdańsk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SKINLAB GABINET KOSMETOLOGII JOANNA MAŁEK

(210)
(731)

(531) 19.11.04, 19.11.11, 27.05.01, 29.01.12, 27.05.03
(510), (511) 35 Usługi sklepów detalicznych online związane z produktami kosmetycznymi i pielęgnacyjnymi, Usługi
sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie artykułów kosmetycznych, Usługi w zakresie detalicznej sprzedaży
wysyłkowej artykułów kosmetycznych, Prezentacje towarów
i usług, Usługi informacyjne i poradnictwo handlowe dla konsumentów w dziedzinie produktów pielęgnacyjnych, Udostępnianie porad dotyczących konsumenckich produktów
kosmetycznych, 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, 41 Nauczanie w zakresie pielęgnacji urody, Kursy szkoleniowe, Prowadzenie warsztatów [szkolenia],
Przekazywanie know-how [szkolenia], Skomputeryzowane
szkolenia, Szkolenia w zakresie pielęgnacji urody, Szkolenie
w zakresie higieny, Szkolenie w zakresie kosmetyki i urody,
Szkolenie i instruktaż, Nauczanie i szkolenia, Produkcja filmów szkoleniowych, Organizowanie kursów szkoleniowych,
Zapewnianie kursów szkoleniowych, Zapewnianie kursów
szkoleniowych online, Produkcja szkoleniowych filmów wideo, Organizowanie pokazów w celach szkoleniowych, Prowadzenie kursów instruktażowych, Prowadzenie kursów instruktażowych, edukacyjnych i szkoleniowych dla młodych
ludzi i dorosłych, Seminaria edukacyjne dotyczące terapii kosmetycznej, Usługi edukacyjne dotyczące terapii kosmetycznej, Instruktaż w zakresie pielęgnacji ciała, 44 Usługi salonów
piękności, Zabiegi kosmetyczne dla twarzy, Usługi zabiegów
pielęgnacji twarzy, Zabiegi terapeutyczne dla twarzy, Usługi
w zakresie pielęgnacji twarzy, Usługi zabiegów kosmetycznych na twarz i ciało, Nakładanie produktów kosmetycznych
na ciało, Zabiegi kosmetyczne dla ciała, Usługi kosmetycznej
pielęgnacji ciała, Zabiegi terapeutyczne dla ciała, Zdrowotne
usługi odnowy biologicznej w zakresie zdrowia i dobrego
samopoczucia ciała i ducha, Doradztwo świadczone za pośrednictwem Internetu w dziedzinie pielęgnacji ciała i urody,
Doradztwo w dziedzinie pielęgnacji ciała i urody, Elektroliza
kosmetyczna, Analiza kosmetyczna, Zabiegi kosmetyczne,
Usługi kosmetyczne, Pielęgnacja urody, Doradztwo dotyczące urody, Zabiegi pielęgnacji urody, Usługi pielęgnacji
urody, Doradztwo w zakresie urody, Higiena i pielęgnacja
urody, Usługi doradcze dotyczące urody, Usługi doradcze
dotyczące pielęgnacji urody, Usługi konsultacyjne dotyczące
pielęgnacji urody, Usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody, Nakładanie produktów kosmetycznych na twarz, Usługi
w zakresie makijażu, Usługi kosmetyczne w zakresie wykony-
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wania makijażu, Elektroliza do celów kosmetycznych, Usługi w zakresie porad kosmetycznych, Konsultacje dotyczące
kosmetyków, Doradztwo dotyczące kosmetyków, Usługi doradcze dotyczące kosmetyków, Gabinety pielęgnacji skóry,
Usługi w zakresie pielęgnacji skóry, Świadczenie usług przez
salony piękności, Usługi drenażu limfatycznego, Masaż, Mikropunktura, Usługi doradcze związane z pielęgnacją skóry.
(210)
(731)
(540)
(540)

545181
(220) 2022 07 17
FLAK DANIEL ROBIMYPIZZE, Lublin
(znak słowno-graficzny)
ROBIMYPIZZE

(531) 08.07.04, 26.11.01, 26.11.08, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 21 Kamienie do pieczenia pizzy, Zastawa stołowa, przybory kuchenne i pojemniki, 30 Produkty zbożowe,
Ziarna przetworzone, skrobia i wyroby z tych towarów, preparaty do pieczenia i drożdże, Sos do pizzy, Pizza, Świeża pizza, Mieszanka do ciasta.
(210)
(731)
(540)
(540)

545182
(220) 2022 07 17
KWIATKOWSKI RAFAŁ KANTÓWKA, Osiek nad Wisłą
(znak słowno-graficzny)
M MODULAKI

sie składania zamówień online, Skomputeryzowane zamówienia towarów, Udostępnianie informacji o produktach
konsumenckich dotyczących żywności lub napojów, Usługi
w zakresie zamówień online w dziedzinie restauracji oferujących posiłki na wynos oraz z dostawą na miejsce, Usługi
w zakresie zamówień online, Usługi zarządzania sprzedażą, Zarządzanie w zakresie zamówień zakupowych, Usługi
handlu detalicznego w zakresie żywności, Usługi handlu
detalicznego związane ze sprzedażą subskrybowanych pudełek zawierających żywność, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z produktami dietetycznymi, 42 Oprogramowanie
jako usługa [SaaS], Platforma jako usługa [PaaS] obejmująca platformy oprogramowania do transmisji obrazów, treści
audiowizualnych, treści wideo i wiadomości, Udostępnianie
wyszukiwarek internetowych z konkretnymi opcjami wyszukiwania, Usługi dostawcy usług aplikacyjnych [ASP], mianowicie
hosting aplikacji oprogramowania komputerowego na rzecz
osób trzecich, Usługi dostawcy usług aplikacyjnych [ASP],
Wynajem oprogramowania i programów komputerowych,
Wynajem oprogramowania komputerowego związanego
z ofertami cenowymi, Umożliwianie tymczasowego użytkowania aplikacji opartych na wykorzystaniu sieci Web, Usługi
doradztwa w zakresie oprogramowania jako usługi [SaaS],
Platforma jako usługa [PaaS], 43 Usługi doradcze dotyczące
żywności, Usługi doradcze w dziedzinie kateringu obejmującego żywność i napoje, Usługi rezerwacyjne w zakresie
rezerwacji posiłków, Usługi w zakresie sprzedaży posiłków
na wynos, Usługi w zakresie żywności i napojów na wynos,
Usługi kateringowe w zakresie zaopatrzenia w żywność,
Usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, Usługi zaopatrzenia w żywność, Dostarczanie żywności i napojów za pośrednictwem furgonetek, Przygotowywanie i zaopatrywanie
w żywność i napoje do bezpośredniego spożycia, Usługi
informacji, doradztwa i rezerwacji w zakresie dostarczania
żywności i napojów, Usługi w zakresie dostarczania napojów,
Usługi w zakresie jedzenia na wynos.
545189
(220) 2022 07 18
NOSOWSKI MICHAŁ KANCELARIA RADCY
PRAWNEGO, Toruń
(540) (znak słowny)
(540) BYTELAW
(510), (511) 41 Edukacja prawna, Kursy szkoleniowe w dziedzinie prawa, Nauczanie prawa, Usługi edukacyjne dla dorosłych dotyczące własności intelektualnej, Usługi edukacyjne
dla dorosłych dotyczące prawa, Usługi edukacyjne dotyczące oprogramowania komputerowego, Publikowanie materiałów drukowanych dotyczących praw własności intelektualnej, Szkolenia z zakresu świadczenia usług prawnych, Zapewnianie kursów ustawicznego kształcenia z prawa, 45 Audyty zgodności z przepisami, Audyty zgodności z prawem,
Badania prawne, Badania w zakresie własności intelektualnej,
Badania [wyszukiwanie] w zakresie informacji prawnych, Doradztwo dotyczące licencjonowania własności intelektualnej, Doradztwo dotyczące licencjonowania patentów, Doradztwo dotyczące ochrony własności intelektualnej, Doradztwo dotyczące udzielania licencji na znak towarowy,
Doradztwo dotyczące własności przemysłowej, Doradztwo
prawne, Doradztwo prawne w dziedzinie opodatkowania,
Doradztwo prawne w zakresie odpowiedzi na ogłoszenia
przetargowe, Doradztwo prawne związane z prawami własności intelektualnej, Doradztwo prawne związane z transakcjami w zakresie nieruchomości, Doradztwo w kwestiach
praw własności przemysłowej, Doradztwo w sporach sądowych, Doradztwo prawne związane z reklamą telewizyjną,
rozrywką telewizyjną i sportami, Doradztwo prawne związa(210)
(731)

(531) 26.04.01, 26.04.09, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 28 Przyrządy na place zabaw, Przyrządy na place zabaw dla dzieci, Przyrządy na place zabaw wykonane
z drewna.
(210) 545183
(220) 2022 07 17
(731) KWIATKOWSKI RAFAŁ KANTÓWKA, Osiek nad Wisłą
(540) (znak słowny)
(540) MODULAKI
(510), (511) 28 Przyrządy na place zabaw, Przyrządy na place zabaw dla dzieci, Przyrządy na place zabaw wykonane
z drewna.
545184
(220) 2022 07 18
MIND THE LABEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Jemmy
(510), (511) 35 Administrowanie sprzedażą, Administrowanie i organizacja usług sprzedaży wysyłkowej, Dostarczanie
informacji dotyczących produktów konsumpcyjnych za pośrednictwem internetu, Skomputeryzowane usługi w zakre(210)
(731)

Nr ZT32/2022

Nr ZT32/2022
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ne z mapowaniem patentów, Doradztwo w zakresie aspektów prawnych franszyzy, Doradztwo w zakresie patentów,
Doradztwo w zakresie sporów sądowych, Doradztwo w zakresie własności intelektualnej, Doradztwo w zakresie zarządzania prawami autorskimi, Doradztwo związane z licencjonowaniem oprogramowania komputerowego, Doradztwo
związane z ochroną znaków towarowych, Doradztwo związane z ochroną wzorów przemysłowych, Doradztwo związane z ochroną praw autorskich, Doradztwo związane z ochroną oznaczeń geograficznych, Doradztwo związane z osobistymi sprawami prawnymi, Doradztwo związane z rejestracją nazw domen, Doradztwo związane z zarządzaniem własnością intelektualną i prawami autorskimi, Doręczanie pism
i orzeczeń w postępowaniu sądowym, Dostarczanie informacji prawnych, Egzekwowanie praw do własności intelektualnej, Egzekwowanie praw do znaków towarowych, Eksploatacja praw własności przemysłowej i prawa autorskiego
poprzez licencjonowanie [usługi prawne], Fachowe usługi
doradcze dotyczące praw własności intelektualnej, Kompilacja informacji prawnych, Konsultacje w zakresie zgodności
z przepisami dotyczącymi ochrony danych, Konsultacje z zakresu zarządzania własnością intelektualną, Licencjonowanie
baz danych [usługi prawne], Licencjonowanie gier komputerowych, Licencjonowanie komputerów, Licencjonowanie
koncepcji franczyzowych [usługi prawne], Licencjonowanie
materiałów filmowych, telewizyjnych i wideo [usługi prawne], Licencjonowanie materiałów drukowanych [usługi prawne], Licencjonowanie oprogramowania komputerowego, Licencjonowanie oprogramowania komputerowego [usługi
prawne], Licencjonowanie patentów i zastosowań patentowych [usługi prawne], Licencjonowanie postaci z kreskówek
[usługi prawne], Licencjonowanie prac muzycznych [usługi
prawne], Licencjonowanie praw autorskich [usługi prawne],
Licencjonowanie praw do filmów, produkcji telewizyjnych
i wideo [usługi prawne], Licencjonowanie praw własności intelektualnej w dziedzinie praw autorskich [usługi prawne],
Licencjonowanie praw własności przemysłowej, Licencjonowanie praw własności intelektualnej w dziedzinie znaków
towarowych [usługi prawne], Licencjonowanie praw własności przemysłowej i praw autorskich [usługi prawne], Licencjonowanie praw związanych z programami, produkcjami i formatami telewizyjnymi, wideo i radiowymi [usługi prawne],
Licencjonowanie praw związanych z produkcjami wideo
[usługi prawne], Licencjonowanie praw związanych z filmami [usługi prawne], Licencjonowanie praw związanych z produkcjami audio [usługi prawne], Licencjonowanie praw związanych z produkcjami telewizyjnymi [usługi prawne], Licencjonowanie praw związanych z wykorzystywaniem zdjęć
[usługi prawne], Licencjonowanie programów komputerowych, Licencjonowanie programów radiowych i telewizyjnych [usługi prawne], Licencjonowanie przedstawień muzycznych, Licencjonowanie systemów komunikacji bezprzewodowej, Licencjonowanie technologii, Licencjonowanie
w zakresie badań i rozwoju [usługi prawne], Licencjonowanie
własności intelektualnej, Licencjonowanie własności intelektualnej i praw autorskich, Licencjonowanie zarejestrowanych
wzorów, Licencjonowanie zastosowań patentowych [usługi
prawne], Licencjonowanie znaków towarowych [usługi
prawne], Mediacja [usługi prawne], Mediacje, Monitorowanie
praw własności intelektualnej do celów doradztwa prawnego, Monitorowanie znaków towarowych [usługi prawne],
Ochrona praw autorskich, Ochrona własności intelektualnej,
Organizowanie świadczenia usług prawnych, Porady prawne
i zastępstwo procesowe, Porady prawne w zakresie franchisingu, Pomoc prawna przy tworzeniu umów, Pośrednictwo
w procedurach prawnych, Prawne administrowanie licencjami, Profesjonalne konsultacje prawne dotyczące franchisin-
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gu, Profesjonalne usługi doradcze związane z naruszeniem
praw autorskich, Profesjonalne usługi doradcze dotyczące
praw autorskich, Profesjonalne usługi doradcze związane z licencjonowaniem praw autorskich, Profesjonalne usługi doradcze dotyczące zagadnień prawnych, Programy komputerowe (licencjonowanie -) [usługi prawne], Przenoszenie tytułu własności, Przygotowywanie przepisów, Przygotowywanie raportów prawnych z zakresu praw człowieka, Przyznawanie licencji związanych z kopiowaniem programów telewizji kablowej, Rejestracja nazw domen w celu identyfikacji
użytkowników w globalnej sieci komputerowej [usługi prawne], Rejestracja nazw domen w celu identyfikacji użytkowników w globalnej sieci komputerowej, Rejestrowanie nazw
domen, Rejestrowanie nazw domen [usługi prawne], Rozstrzyganie spraw spornych, Składanie wniosków o rejestrację
wzorów, Sporządzanie ekspertyz prawnych, Sporządzanie
protokołów sądowych, Sprawdzanie standardów i praktyk
w celu zapewnienia zgodności z prawami i regulacjami,
Świadczenie usług w zakresie badań prawnych, Udostępnianie informacji w dziedzinie własności intelektualnej, Udostępnianie informacji dotyczących usług prawnych za pośrednictwem strony internetowej, Udzielanie informacji dotyczących usług prawnych, Udzielanie informacji na temat
agencji licencjonujących prawa autorskie, Udzielanie informacji sądowych, Udzielanie informacji na temat praw własności przemysłowej, Udzielanie informacji w zakresie kwestii
związanych z prawami człowieka, Udzielanie informacji związanej ze sprawami prawnymi, Udzielanie licencji osobom
trzecim na korzystanie z praw własności przemysłowej i praw
autorskich, Udzielanie licencji [usługi prawne] w ramach publikacji oprogramowania, Udzielanie opinii prawnych przez
ekspertów, Usługi adwokackie, Usługi adwokatów, Usługi
agencji licencjonujących prawa autorskie, Usługi arbitrażowe, Usługi alternatywnego rozwiązywania sporów, Usługi
arbitrażu, mediacji i rozstrzygania sporów, Usługi arbitrażu
w zakresie stosunków pracowniczych, Usługi asystentów
prawnych, Usługi badań prawnych i sądowych w dziedzinie
własności intelektualnej, Usługi biegłych sądowych, Usługi
doradcze dotyczące praw własności intelektualnej, Usługi
dochodzeniowe związane z roszczeniami ubezpieczeniowymi, Usługi doradcze dotyczące licencjonowania własności
intelektualnej, Usługi doradcze w zakresie prawa, Usługi doradcze w zakresie nazw domen, Usługi doradcze związane
z prawami autorskimi, Usługi doradcze związane z rejestracją, Usługi doradcze związane z prawami konsumenta [doradztwo prawne], Usługi doradztwa w zakresie własności intelektualnej dla uniwersytetów i instytucji badawczych, Usługi doradztwa w zakresie własności intelektualnej dla wynalazców, Usługi doradztwa w zakresie własności intelektualnej
w dziedzinie patentów i zastosowań patentowych, Usługi
doradztwa w zakresie własności intelektualnej dla organizacji non-profit, Usługi informacji prawnej, Usługi informacyjne,
doradcze i konsultacyjne dotyczące zagadnień prawnych,
Usługi informacyjne w odniesieniu do kwestii prawnych,
Usługi informacyjne w zakresie standardów handlowych,
Usługi kancelarii patentowych, Usługi licencjonowania związane z publikacją muzyki, Usługi licencjonowania związane
z prawami do przedstawień [usługi prawne], Usługi licencjonowania związane z produkcją towarów [usługi prawne],
Usługi monitorowania prawnego, Usługi monitorowania
znaków towarowych, Usługi monitorowania znaków towarowych do celów doradztwa prawnego, Usługi nadzoru
w dziedzinie własności intelektualnej, Usługi obserwacji
praw autorskich, Usługi organów nadających uprawnienia,
Usługi prawne dotyczące licencji, Usługi pomocy w sprawach spornych, Usługi prawne dotyczące nabywania własności intelektualnej, Usługi prawne dotyczące praw własno-
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ści intelektualnej, Usługi prawne dotyczące rejestracji znaków towarowych, Usługi prawne pro bono, Usługi prawne
świadczone w związku z procesami sądowymi, Usługi prawne w dziedzinie imigracji, Usługi prawne w zakresie mediacji,
Usługi prawne w zakresie testamentów, Usługi prawne w zakresie procedur związanych z prawami własności przemysłowej, Usługi prawne w zakresie negocjowania i sporządzania
umów związanych z prawami własności intelektualnej, Usługi prawne z zakresu wykorzystywania patentów, Usługi
prawne z zakresu zarządzania prawami licencyjnymi, kontrolowania i udzielania praw licencyjnych, Usługi prawne związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, Usługi
prawne związane z negocjacją kontraktów dla osób trzecich,
Usługi prawne związane z eksploatacją praw autorskich
do druków, Usługi prawne związane z eksploatacją praw
własności przemysłowej i praw autorskich, Usługi prawne
związane z eksploatacją praw autorskich do filmów, Usługi
prawne związane z eksploatacją praw do emisji, Usługi prawne związane z licencjonowaniem praw autorskich, Usługi
prawne związane z ochroną i wykorzystywaniem praw autorskich do produkcji filmowych, telewizyjnych, teatralnych
i muzycznych, Usługi prawne związane z eksploatacją praw
własności intelektualnej, Usługi prawne związane z wykorzystywaniem praw do transmisji, Usługi prawne związane
z tworzeniem i rejestracją firm, Usługi prawne związane
z wykorzystywaniem praw pokrewnych związanych z produkcjami filmowymi, telewizyjnymi, wideo i muzycznymi,
Usługi prawne związane z zarządzaniem prawami autorskimi
i prawami pokrewnymi oraz wykorzystywaniem tych praw,
Usługi prawne związane z roszczeniami z tytułu ubezpieczeń społecznych, Usługi prawnicze związane z prawami
do własności wakacyjnej, Usługi radców prawnych, Usługi
rejestracyjne (prawne), Usługi rzeczników patentowych,
Usługi w zakresie alternatywnego rozstrzygania sporów
[usługi prawne], Usługi w zakresie badań i dochodzeń prawniczych, Usługi w zakresie badań prawnych, Usługi w zakresie doradztwa prawnego, Usługi w zakresie mediacji, Usługi
w zakresie pomocy prawnej, Usługi w zakresie przygotowywania dokumentów prawnych, Usługi w zakresie rejestracji
firm, Usługi w zakresie rejestracji nazw domen.
545190
(220) 2022 07 15
PRAWM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zielona Góra
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PRAWM

(210)
(731)

Nr ZT32/2022

(540) Rach Ciach PIZZA JAKĄ LUBISZ

(531) 08.07.04, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 30 Pizze, Wyroby z mąki, Makarony, Pierogi, Pierożki, 43 Usługi w zakresie gastronomii świadczone w restauracjach i barach, Usługi restauracyjne w zakresie sprzedaży
posiłków i napojów zarówno stacjonarne, jak i z dostawą,
Usługi restauracji specjalizujących się w przygotowaniu
i sprzedaży pizzy, Usługi w zakresie prowadzenia pizzerii,
Usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, Organizowanie
przyjęć, Prowadzenie barów szybkiej obsługi, Wynajmowanie pomieszczeń użytkowych na Imprezy rozrywkowe, Wynajmowanie pomieszczeń na szkolenia, konferencje.
(210) 545193
(220) 2022 07 15
(731) FILIPOWICZ ROBERT, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) LAUKER
(510), (511) 5 Suplementy diety.
(210) 545194
(220) 2022 07 15
(731) FILIPOWICZ ROBERT, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) DARTSEL
(510), (511) 5 Suplementy diety.
(210) 545197
(220) 2022 07 15
(731) FILIPOWICZ ROBERT, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) ALEGREN
(510), (511) 5 Suplementy diety.
(210)
(731)
(540)
(540)

545198
(220) 2022 07 18
ŁUKA KAMIL KARES, Rzeszów
(znak słowno-graficzny)
RZESZOWSKA NARTA

(531)

26.04.02, 26.04.12, 26.04.18, 26.02.07, 26.11.03, 26.11.07,
27.05.01
(510), (511) 9 Aparatura i urządzenia do sterowania przepływu energii elektrycznej, Aparatura sygnalizacyjna, Urządzenia mierzące, wykrywające, monitorujące i kontrolujące,
Sterowniki urządzeń i oprogramowania wbudowanego
w urządzenia.
545192
(220) 2022 07 15
MIDNIGHT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(210)
(731)

(531) 08.07.25, 26.01.01, 27.05.01, 26.11.01, 29.01.13, 26.13.25
(510), (511) 29 Zapiekanki [żywność], 43 Bary, Bary szybkiej
obsługi [snack-bary], Obsługa gastronomiczna z własnym
zapleczem, produktami i transportem (catering), Przygotowywanie posiłków, Przygotowywanie i zaopatrywanie
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w żywność i napoje do bezpośredniego spożycia, Serwowanie jedzenia i napojów, Snack-bary, Usługi barowe, Usługi
ogródków piwnych, Usługi mobilnych restauracji, Usługi restauracji fast-food, Usługi snack-barów, Usługi zaopatrzenia
w żywność i napoje.
545199
(220) 2022 07 15
NINE STORE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) 9store
(510), (511) 25 Bermudy (szorty), Bezrękawniki, Bielizna, Bandany, Bikini, Bluzki, Bluzy dresowe, Bluzki z krótkimi rękawami,
Bluzy sportowe, Chusty na głowę, Chusty noszone na ramionach, Dżinsy, Garnitury, Golfy [odzież], Kamizelki [bezrękawniki], Kostiumy, Kostiumy kąpielowe, Koszule, Koszule z krótkimi rękawami, Koszule z długimi rękawami, Koszulki bez
rękawów, Koszulki polo, Koszulki polo z dzianiny, Koszulki
z krótkim rękawem, Kurtki, Krótkie spodnie, Kurtki dżinsowe, Kurtki nieprzemakalne, Kurtki [odzież], Kurtki puchowe,
Kurtki skórzane, Kurtki wiatroszczelne, Paski, Piżamy, Płaszcze, Płaszcze przeciwdeszczowe, Płaszcze damskie, Płaszcze
zimowe, Podkoszulki, Polary, Spódnice, Sukienki damskie,
Swetry, Swetry polo, Swetry rozpinane, Swetry z dekoltem
w serek, Swetry z golfem, Swetry z półgolfem, Szlafroki, Szorty, Szorty sportowe, T-shirty z krótkim rękawem, 35 Organizacja i prowadzenie prezentacji produktów, Organizowanie
i prowadzenie pokazów w celach reklamowych, Pokazy towarów dla celów reklamowych, Pokazy towarów do celów
promocyjnych, Przygotowywanie i prezentacja pokazów
audiowizualnych w celach reklamowych, Usługi dekorowania wystaw w celach reklamowych, Usługi prezentowania
produktów na wystawach sklepowych przez modelki lub
modeli, Sprzedaż detaliczna kart przedpłaconych dla osób
trzecich do zakupu odzieży, Usługi reklamowe w zakresie
odzieży, Usługi sprzedaży detalicznej związane ze sprzedażą
odzieży i dodatków odzieżowych, Usługi sklepów detalicznych online obejmujące odzież, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z odzieżą, Usługi sprzedaży hurtowej w związku
z odzieżą, Usługi w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej odzieży, Usługi w zakresie sklepów detalicznych w branży odzieżowej, Usługi sprzedaży detalicznej świadczone
online w zakresie artykułów odzieżowych, Usługi w zakresie
wysyłkowej sprzedaży detalicznej akcesoriów odzieżowych,
Usługi handlu detalicznego w odniesieniu do akcesoriów
odzieżowych .
(210)
(731)

545200
(220) 2022 07 15
NINE STORE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) 9store.pl
(510), (511) 25 Bermudy (szorty), Bezrękawniki, Bielizna, Bandany, Bikini, Bluzki, Bluzy dresowe, Bluzki z krótkimi rękawami,
Bluzy sportowe, Chusty na głowę, Chusty noszone na ramionach, Dżinsy, Garnitury, Golfy [odzież], Kamizelki [bezrękawniki], Kostiumy, Kostiumy kąpielowe, Koszule, Koszule z krótkimi rękawami, Koszule z długimi rękawami, Koszulki bez
rękawów, Koszulki polo, Koszulki polo z dzianiny, Koszulki
z krótkim rękawem, Kurtki, Krótkie spodnie, Kurtki dżinsowe, Kurtki nieprzemakalne, Kurtki [odzież], Kurtki puchowe,
Kurtki skórzane, Kurtki wiatroszczelne, Paski, Piżamy, Płaszcze, Płaszcze przeciwdeszczowe, Płaszcze damskie, Płaszcze
zimowe, Podkoszulki, Polary, Spódnice, Sukienki damskie,
Swetry, Swetry polo, Swetry rozpinane, Swetry z dekoltem
(210)
(731)
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w serek, Swetry z golfem, Swetry z półgolfem, Szlafroki, Szorty, Szorty sportowe, T-shirty z krótkim rękawem, 35 Organizacja i prowadzenie prezentacji produktów, Organizowanie
i prowadzenie pokazów w celach reklamowych, Pokazy towarów dla celów reklamowych, Pokazy towarów do celów
promocyjnych, Przygotowywanie i prezentacja pokazów
audiowizualnych w celach reklamowych, Usługi dekorowania wystaw w celach reklamowych, Usługi prezentowania
produktów na wystawach sklepowych przez modelki lub
modeli, Sprzedaż detaliczna kart przedpłaconych dla osób
trzecich do zakupu odzieży, Usługi reklamowe w zakresie
odzieży, Usługi sprzedaży detalicznej związane ze sprzedażą
odzieży i dodatków odzieżowych, Usługi sklepów detalicznych online obejmujące odzież, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z odzieżą, Usługi sprzedaży hurtowej w związku
z odzieżą, Usługi w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej odzieży, Usługi w zakresie sklepów detalicznych w branży odzieżowej, Usługi sprzedaży detalicznej świadczone
online w zakresie artykułów odzieżowych, Usługi w zakresie
wysyłkowej sprzedaży detalicznej akcesoriów odzieżowych,
Usługi handlu detalicznego w odniesieniu do akcesoriów
odzieżowych .
545201
(220) 2022 07 15
NINE STORE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 9 store
(210)
(731)

(531) 27.05.01
(510), (511) 25 Bermudy (szorty), Bezrękawniki, Bielizna, Bandany, Bikini, Bluzki, Bluzy dresowe, Bluzki z krótkimi rękawami,
Bluzy sportowe, Chusty na głowę, Chusty noszone na ramionach, Dżinsy, Garnitury, Golfy [odzież], Kamizelki [bezrękawniki], Kostiumy, Kostiumy kąpielowe, Koszule, Koszule z krótkimi rękawami, Koszule z długimi rękawami, Koszulki bez
rękawów, Koszulki polo, Koszulki polo z dzianiny, Koszulki
z krótkim rękawem, Kurtki, Krótkie spodnie, Kurtki dżinsowe, Kurtki nieprzemakalne, Kurtki [odzież], Kurtki puchowe,
Kurtki skórzane, Kurtki wiatroszczelne, Paski, Piżamy, Płaszcze, Płaszcze przeciwdeszczowe, Płaszcze damskie, Płaszcze
zimowe, Podkoszulki, Polary, Spódnice, Sukienki damskie,
Swetry, Swetry polo, Swetry rozpinane, Swetry z dekoltem
w serek, Swetry z golfem, Swetry z półgolfem, Szlafroki, Szorty, Szorty sportowe, T-shirty z krótkim rękawem, 35 Organizacja i prowadzenie prezentacji produktów, Organizowanie
i prowadzenie pokazów w celach reklamowych, Pokazy towarów dla celów reklamowych, Pokazy towarów do celów
promocyjnych, Przygotowywanie i prezentacja pokazów
audiowizualnych w celach reklamowych, Usługi dekorowania wystaw w celach reklamowych, Usługi prezentowania
produktów na wystawach sklepowych przez modelki lub
modeli, Sprzedaż detaliczna kart przedpłaconych dla osób
trzecich do zakupu odzieży, Usługi reklamowe w zakresie
odzieży, Usługi sprzedaży detalicznej związane ze sprzedażą
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odzieży i dodatków odzieżowych, Usługi sklepów detalicznych online obejmujące odzież, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z odzieżą, Usługi sprzedaży hurtowej w związku
z odzieżą, Usługi w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej odzieży, Usługi w zakresie sklepów detalicznych w branży odzieżowej, Usługi sprzedaży detalicznej świadczone
online w zakresie artykułów odzieżowych, Usługi w zakresie
wysyłkowej sprzedaży detalicznej akcesoriów odzieżowych,
Usługi handlu detalicznego w odniesieniu do akcesoriów
odzieżowych.
545202
(220) 2022 07 18
MIND THE LABEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Super Jesz
(210)
(731)

(531)

29.01.12, 26.11.03, 26.11.05, 26.11.09, 26.03.23, 27.05.01,
27.05.09
(510), (511) 35 Administrowanie sprzedażą, Administrowanie i organizacja usług sprzedaży wysyłkowej, Dostarczanie
informacji dotyczących produktów konsumpcyjnych za pośrednictwem internetu, Skomputeryzowane usługi w zakresie składania zamówień online, Skomputeryzowane zamówienia towarów, Udostępnianie informacji o produktach
konsumenckich dotyczących żywności lub napojów, Usługi
w zakresie zamówień online w dziedzinie restauracji oferujących posiłki na wynos oraz z dostawą na miejsce, Usługi
w zakresie zamówień online, Usługi zarządzania sprzedażą, Zarządzanie w zakresie zamówień zakupowych, Usługi
handlu detalicznego w zakresie żywności, Usługi handlu
detalicznego związane ze sprzedażą subskrybowanych pudełek zawierających żywność, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z produktami dietetycznymi, 42 Oprogramowanie jako usługa [SaaS], Platforma jako usługa [PaaS] obejmująca platformy oprogramowania do transmisji obrazów, treści
audiowizualnych, treści wideo i wiadomości, Udostępnianie
wyszukiwarek internetowych z konkretnymi opcjami wyszukiwania, Usługi dostawcy usług aplikacyjnych [ASP], mianowicie hosting aplikacji oprogramowania komputerowego
na rzecz osób trzecich, Usługi dostawcy usług aplikacyjnych
[ASP], Wynajem oprogramowania i programów komputerowych, Wynajem oprogramowania komputerowego związanego z ofertami cenowymi, Umożliwianie tymczasowego
użytkowania aplikacji opartych na wykorzystaniu sieci Web,
Usługi doradztwa w zakresie oprogramowania jako usługi
[SaaS], Platforma jako usługa [PaaS], 43 Usługi doradcze dotyczące żywności, Usługi doradcze w dziedzinie kateringu
obejmującego żywność i napoje, Usługi rezerwacyjne w zakresie rezerwacji posiłków, Usługi w zakresie sprzedaży posiłków na wynos, Usługi w zakresie żywności i napojów na wynos, Usługi kateringowe w zakresie zaopatrzenia w żywność,
Usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, Usługi zaopatrzenia
w żywność, Dostarczanie żywności i napojów za pośrednictwem furgonetek, Przygotowywanie i zaopatrywanie
w żywność i napoje do bezpośredniego spożycia, Usługi
informacji, doradztwa i rezerwacji w zakresie dostarczania
żywności i napojów, Usługi klubów w zakresie dostarczania
żywności i napojów, Usługi w zakresie jedzenia na wynos.
(210)
(731)

545208
(220) 2022 07 15
CONCRET 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lusówko

Nr ZT32/2022

(540) (znak słowny)
(540) Neptun
(510), (511) 11 Instalacje do uzdatniania wody, Instalacje
i urządzenia sanitarne, Sprzęt do zaopatrywania w wodę i sanitacji, Rury ściekowe do wanien, Rury wodociągowe do instalacji sanitarnych, Metalowe rury do instalacji sanitarnych,
Zasobniki wody pitnej, Ciśnieniowe zbiorniki wody, Urządzenia do dostarczania wody pitnej, Urządzenia do regulacji
wody, Zawory do kontroli wody, Zawory do regulacji przepływu wody, Zawory do kontroli wody do kranów, Urządzenia do redukcji ciśnienia wody (akcesoria regulujące], Zespoły
do uzdatniania wody, Urządzenia do uzdatniania wody, Filtry
do uzdatniania wody, 17 Połączenia rurowe niemetalowe,
Osłony, Niemetalowe obejmy i osłony do rur, Mufy, Reduktory, Trójniki, Kolana niemetalowe, Złączki rur niemetalowe,
Niemetalowe łączniki, Pierścienie wodoszczelne, Uszczelki,
przewody rozgałęźne niemetalowe, Materiały izolacyjne,
Materiały wypełniające i uszczelniające z gumy lub tworzyw
sztucznych, Płyty izolacyjne, Materiały dźwiękoszczelne, Kit,
Niemetalowe osłony do rur, Rury elastyczne niemetalowe,
Niemetalowe opaski, Rury izolowane (niemetalowe), Niemetalowe izolowane osłony rur, Niemetalowe izolowane
osłony do rur, Rury niemetalowe do nawadniania, Niemetalowe rury podziemne, Uszczelniacze do naprawy przecieków
w systemach chłodzenia wody, Płyty z polistyrenu do celów
izolacyjnych, Płyty z żywic poliestrowych, Szczeliwo do połączeń, Taśmy przylepne inne niż stosowane w medycynie,
Papiernictwie lub do użytku domowego, Powłoki izolacyjne
z żywic syntetycznych, Wata szklana do izolacji, Wełna mineralna do izolacji, Włókna do celów izolacyjnych, Pierścienie
wodoszczelne, Izolacyjne powłoki elastomerowe do betonu
i stali, Przewody giętkie niemetalowe, Węże z materiałów tekstylnych, Złączki, niemetalowe, do rur elastycznych, Złączki
niemetalowe, 19 Niemetalowe materiały i elementy budowlane, Niemetalowe elementy konstrukcyjne, Niemetalowe
konstrukcje przenośne, Niemetalowe materiały do kanalizacji
sanitarnej, Wodociągów zbiorników wodnych, Odwodnień
liniowych, Niemetalowe płyty budowlane, Niemetalowe płyty izolacyjne, Płyty wodoodporne niemetalowe, Obudowy
przepompowni, Cement, wapno, Gips, Cegły, Cegły szklane,
Cegły kominkowe, Klinkier (Kruszywo -), Dachówki ceramiczne i betonowe materiały budowlane, Papa, Niemetalowe
płyty budowlane, Smoła i bitumy, Deski, Krawędziaki, Kratownice niemetalowe, Szkło, Glazura, Terakota, Drzwi, Okna
niemetalowe, Balustrady, Bramy, Pokrycia dachowe niemetalowe, Boazeria niemetalowa, Drewno budowlane, Materiały
do pokryć nawierzchni drogowych, Obudowy do kominków, elementy wykończeniowe budowlane niemetalowe,
Konstrukcyjne elementy niemetalowe dla budownictwa,
Studzienki kanalizacyjne niemetalowe, Rury sztywne niemetalowe, zawory przewodów drenażowych, niemetalowe
i nie z tworzyw sztucznych, zawory wodociągowe niemetalowe i nie z tworzyw sztucznych, 35 Usługi w zakresie gromadzenia w jednym miejscu różnorodnych towarów w sposób umożliwiający ich dogodne oglądanie i nabywanie:
budowlanych materiałów metalowych, drobnych wyrobów
żelaznych, pojedynczych drobnych wyrobów metalowych,
rur metalowych, zbiorników metalowych, metalowych pojemników do pakowania, studzienek metalowych, przewodów do kanalizacji, kształtek rurowych, osłon do rur metalowych, barierek ochronnych metalowych, rur elastycznych,
połączeń rurowych niemetalowych, osłon, obejm do rur
niemetalowych, mufy, reduktorów, trójników, kolan niemetalowych, złączek rur niemetalowych, pierścieni wodoszczelnych, uszczelek, przewodów rozgałęźnych niemetalowych,
studzienek kanalizacyjnych niemetalowych, materiałów
izolacyjnych, płyt izolacyjnych, wypełniających i uszczel-
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niających z gumy lub tworzyw sztucznych, materiałów budowlanych niemetalowych, rur sztywnych niemetalowych,
rur spustowych, rur niemetalowych do drenażu, kratownic,
pokryw do studzienek niemetalowych, przewodów wodociągowych niemetalowych, spustów rurowych, rur cementowych, aparatury i instalacji do uzdatniania wody, instalacji
i urządzeń sanitarnych, sprzętu do zaopatrywania w wodę
i sanitacji, rur ściekowych do wanien, rur wodociągowych
do instalacji sanitarnych, metalowych rur do instalacji sanitarnych, zasobników wody pitnej, ciśnieniowych zbiorników wody, urządzeń do dostarczania wody pitnej, urządzeń
do regulacji wody, zaworów do wody, urządzeń do redukcji
ciśnienia wody, zespołów do uzdatniania wody, armatury
żeliwnej kształtki, rur, zasuw, hydrantów, skrzynek, studni
z żywic: poliestrowych, polimerobetonowych, betonowych,
systemowych z tworzywa, wpustów betonowych, z żywic
poliestrowych, włazów żeliwnych, żeliwno-betonowych,
wpustów żeliwnych, kanalizacji (rury rozgałęźne do -) metalowe, rurowe (przewody -) metalowe, przewody wodociągowe, metalowe, metalowych rur do drenażu podziemnego,
metalowych rur do przesyłu wody, metalowych rur kanalizacyjne, metalowych rur ściekowe, metalowych rur rozgałęźnikowe do rurociągów, metalowych rur odprowadzających
do instalacji budowlanych, metalowych rur odpływowe, metalowych przewodów i rur, metalowych rur kanalizacyjnych,
kanałów metalowych na rury wentylacyjne, rur i rurek metalowych, rur i rurek ze stali, rur kołnierzowych metalowe, usługi doradcze w zakresie zarządzania handlowego, usługi pośrednictwa i doradztwa handlowego w dziedzinie sprzedaży
produktów i świadczenia usług, usługi doradcze w zakresie
planowania handlowego, usługi lobbingu handlowego.
(210)
(731)
(540)
(540)

545210
(220) 2022 07 18
KOŁTUN KAMIL INWESTYCJE, Łaziska Górne
(znak słowno-graficzny)
BIOAQUA

(531) 27.05.04, 27.05.05
(510), (511) 3 Kremy do pielęgnacji skóry [kosmetyki], Kremy do ciała [kosmetyki], Kremy do twarzy i ciała [kosmetyki], Kremy do twarzy [kosmetyki], Kremy na noc [kosmetyki],
Kremy tonizujące [kosmetyki], Nawilżające kremy do skóry
[kosmetyki], Płynne kremy [kosmetyki], Kosmetyki w postaci
kremów.
(210)
(731)
(540)
(540)

545214
(220) 2022 07 18
KOŁTUN KAMIL INWESTYCJE, Łaziska Górne
(znak słowno-graficzny)
FLAMINGO DROGERIA
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(531) 03.07.07, 26.11.03, 26.11.08, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 42 Projektowanie logo w celu tworzenia tożsamości firm.
(210)
(731)
(540)
(540)

545216
(220) 2022 07 18
OSŁOWSKI WOJCIECH FORM&STYLE, Olsztynek
(znak słowno-graficzny)
OSLOV.

(531) 27.05.01, 24.17.01, 24.17.02
(510), (511) 35 Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, 41 Fotografia, Fotografia portretowa, Produkcja nagrań audio i video oraz produkcja multimedialna i usługi
fotograficzne, Montaż filmów, Montaż filmów (Kinematograficznych -), Montaż filmów kinowych, Montaż lub nagrywanie dźwięku i obrazu, Montaż programów telewizyjnych,
Montaż wideo, Produkcja efektów specjalnych do filmów,
Produkcja efektów specjalnych do telewizji, Produkcja edukacyjnych nagrań dźwiękowych i wideo, Produkcja filmów, innych niż reklamowe, Produkcja filmów kinematograficznych,
Produkcja filmów szkoleniowych, Produkcja filmów telewizyjnych i kinowych, Produkcja filmów dla telewizji, Produkcja
filmów, Produkcja filmów w celach rozrywkowych, Produkcja
filmów wideo, Produkcja muzycznych filmów wideo, Produkcja nagrań audio i video oraz usługi fotograficzne, Produkcja
nagrań audiowizualnych, Produkcja nagrań dźwiękowych i/
lub wideo, Produkcja nagrań wideo, Produkcja radiowa, filmowa i telewizyjna, Produkcja szkoleniowych filmów wideo,
Produkowanie filmów, Reżyseria filmowa, inna niż reżyseria
filmów reklamowych, Studia nagrań (Usługi -), Usługi edycji
nagrań audio i wideo, Usługi filmowania z powietrza, Usługi
fotografów, Usługi obrazowania fotograficznego za pośrednictwem drona, Usługi produkcji filmów, Usługi studiów nagrań, filmowych, wideo i telewizyjnych, Usługi w zakresie nagrań wideo, Usługi w zakresie produkcji filmów wideo, Usługi
w zakresie nagrań dźwiękowych, filmowych, wideo i telewizyjnych, Zapewnianie obiektów i sprzętu do studia nagrań.
(210) 545245
(220) 2022 07 18
(731) ORŁOWSKI ALBERT PIOTR IMEXGROUP, Zambrów
(540) (znak słowny)
(540) Knight
(510), (511) 20 Fotele, fotele biurowe, fotele obrotowe, fotele
dla graczy, krzesła, krzesła biurowe, krzesła obrotowe, krzesła
dla graczy, fotele z ruchomym oparciem, poduszki na krzesła.
(210) 545247
(220) 2022 07 18
(731) ORŁOWSKI ALBERT PIOTR IMEXGROUP, Zambrów
(540) (znak słowny)
(540) Emperor
(510), (511) 20 Fotele, fotele biurowe, fotele obrotowe, fotele
dla graczy, krzesła, krzesła biurowe, krzesła obrotowe, krzesła
dla graczy, fotele z ruchomym oparciem, poduszki na krzesła.
(210) 545266
(220) 2022 07 19
(731) KOZŁOWSKI IWO IWO GROUP, Gorlice
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) IG IWO GROUP

(531)

26.02.12, 26.11.01, 26.11.06, 26.11.11, 27.05.01, 27.05.23,
27.01.25, 29.01.13
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej w związku z artykułami sportowymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem audiowizualnym, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku ze sprzętem informatycznym, Usługi sprzedaży
detalicznej w zakresie artykułów sportowych, Usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem sportowym, Usługi
sprzedaży hurtowej w związku z artykułami sportowymi,
Usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem informatycznym, Usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem
audiowizualnym, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie artykułów sportowych, Usługi handlu detalicznego dotyczące
rowerów, Usługi handlu detalicznego związane z akcesoriami do rowerów, Usługi sprzedaży detalicznej w związku
z instrumentami muzycznymi, Usługi handlu detalicznego
związane ze sprzętem audiowizualnym, Usługi sprzedaży
detalicznej w związku ze sprzętem sportowym.
545281
(220) 2022 07 18
DĄBROWSKI PRZEMYSŁAW DRUKARNIA DRUKLAND,
Zielona Góra
(540) (znak słowny)
(540) DRUKLA.NET
(510), (511) 16 Afisze, plakaty z papieru lub kartonu, Broszury, Czasopisma [periodyki], Czasopisma o tematyce ogólnej,
Czasopisma z plakatami, Druki, Drukowane książki, czasopisma, gazety i inne media papierowe, Etykiety z papieru lub
kartonu, Formularze [blankiety, druki], Gazety, Kalendarze,
Kalendarze na biurko, Kalendarze ścienne, Katalogi, Książki,
Materiały drukarskie i introligatorskie, Materiały szkoleniowe
i instruktażowe, Papier, Papierowe materiały dydaktyczne,
Papierowe wyroby artystyczne, Plakaty reklamowe, Plakaty wykonane z papieru, Publikacje drukowane, Szkicowniki,
Terminarze, Ulotki drukowane, 40 Drukowanie, Drukowanie
cyfrowe, Drukowanie fotograficzne, Drukowanie reklam,
Drukowanie zdjęć, Drukowanie litograficzne, Drukowanie offsetowe, Introligatorstwo, Oprawianie książek, Powiększanie
prac graficznych, Udzielanie informacji związanych z usługami introligatorskimi, Usługi cyfrowego drukowania książek
i innych dokumentów na zamówienie, Usługi druku offsetowego, Usługi wykańczania druków, Usługi drukowania.
(210)
(731)

545288
(220) 2022 07 19
GOŚCINIEC WRZESIŃSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Września
(540) (znak słowny)
(540) RADIO WARTA
(510), (511) 35 Reklamy radiowe, Usługi reklamowe i promocyjne, w tym promowanie i reklamowanie za pośrednictwem Internetu, w prasie, radiu i telewizji, Dystrybucja i roz(210)
(731)
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powszechnianie programów i materiałów reklamowych, Informacja handlowa i biznesowa, Świadczenie usług na rzecz
osób trzecich w zakresie sprzedaży czasu antenowego,
Wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach
przekazu, Edytorskie usługi w dziedzinie reklamy, Tworzenie
tekstów reklamowych i sponsorowanych, 38 Emisja radiowa, Transmisja programów radiowych, Nadawanie informacji przez radio, Nadawanie muzyki przez radio, Nadawanie
i transmisja programów radiowych, Usługi agencji informacyjnej w zakresie udostępniania aktualności i wiadomości,
Emisja programów radiowych i telewizyjnych, Transmisje
i retransmisje programów radiowych i telewizyjnych, Organizowanie i rozpowszechnianie programów edukacyjnych
i rozrywkowych, Usługi portalu internetowego obejmujące
przesyłanie za pośrednictwem internetu informacji tekstowych, obrazowych i dźwiękowych, Rozpowszechnianie
programów radiowych i telewizyjnych, Prowadzenie i organizowanie transmisji, Retransmisja programów, Opracowywanie i przekazywanie wiadomości, Przesyłanie informacji
tekstowej i obrazowej za pomocą komputera, Usługi portalu
internetowego obejmujące następujące usługi telekomunikacyjne: przesyłanie za pośrednictwem Internetu informacji
tekstowych, obrazowych i dźwiękowych z zakresu nagrań
fonograficznych, nagrań video, wiadomości bieżących,
rozrywki, sportu, 41 Usługi produkcji radiowej, Produkcja
i montaż programów radiowych i telewizyjnych, Przygotowywanie i realizacja programów telewizyjnych i radiowych,
Organizowanie konkursów edukacyjnych i rozrywkowych,
Organizowanie rozrywki prasowej, radiowej i telewizyjnej.
545291
(220) 2022 07 19
TRZCIŃSKI PIOTR AUTORYZOWANY SERWIS OBSŁUGI,
DTS-SZUBIN, Szubin
(540) (znak słowny)
(540) DTS-SZUBIN
(510), (511) 7 Alternatory [generatory prądu przemiennego],
Awaryjne generatory prądotwórcze, Chłodnice do silników,
Filtry [części maszyn lub silników], Generatory elektryczności,
Głowice cylindrów do silników, Kable sterownicze do maszyn
i silników, Kolektory wydechowe do silników, Korbowody
do maszyn, motorów i silników, Łoża silnika, inne niż do pojazdów lądowych, Maszyny do budowy torów kolejowych,
Mechanizmy napędowe, inne niż do pojazdów lądowych,
Oszczędzacze paliwa do silników, Pompy [części maszyn
lub silników], Pompy na sprężone powietrze, Prądnice prądu stałego, Przekładnie do maszyn, Przekładnie redukcyjne
[części do maszyn], Przekładnie zębate do maszyn, Przekładnie, inne niż do pojazdów lądowych, Przemienniki momentu
obrotowego, inne niż do pojazdów lądowych, Regulatory,
Regulatory ciśnienia [części maszyn], Regulatory prędkości
obrotowej do maszyn, silników i silników elektrycznych, Rozruszniki silników, Silniki do łodzi, Silniki hydrauliczne, Silniki
na sprężone powietrze, Silniki napędowe, inne niż do pojazdów lądowych, Silniki, inne niż do pojazdów lądowych,
Skrzynie biegów, inne niż do pojazdów lądowych, Skrzynie
korbowe do maszyn i silników, Sprężarki doładowujące, Suporty [części maszyn], Tłoki do cylindrów, Tłoki do silników,
Tłoki do maszyn, Turbosprężarki, Urządzenia przeciw zanieczyszczeniom do silników, Urządzenia zapłonowe do silników pojazdów lądowych, Wały korbowe, Wały napędowe,
inne niż do pojazdów lądowych, Wały rozrządcze do silników pojazdów, Wentylatory do silników, Wtryskiwacze paliwa do silników, Wymienniki ciepła [części maszyn], Zawory
[części maszyn lub silników], 12 Lokomotywy, Łodzie, Pojazdy opancerzone, Pojazdy szynowe, Przekładnie do pojazdów
lądowych, Silniki do pojazdów lądowych, Skrzynie biegów
(210)
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do pojazdów lądowych, Skrzynie korbowe do elementów
pojazdów lądowych, inne niż do silników, Skutery wodne,
Tramwaje, Turbiny do pojazdów lądowych, Wały napędowe
do pojazdów lądowych, Wojskowe pojazdy transportowe,
Przekładnie zębate do pojazdów lądowych.
545293
(220) 2022 07 19
GRUPA EDUKACYJNA SOWARD SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Częstochowa
(540) (znak słowny)
(540) SOWARD
(510), (511) 35 Handlowe usługi doradcze dotyczące franchisingu, Administrowanie działalnością gospodarczą w zakresie franchisingu, Pomoc przy zakładaniu przedsiębiorstw
w ramach franchisingu, Usługi doradcze w zarządzaniu
w zakresie franchisingu, Doradztwo dla kadry kierowniczej
w zakresie franchisingu, Pomoc w zakresie działalności gospodarczej dotycząca franchisingu, Porady odnośnie prowadzenia firm w ramach franchisingu, Udzielanie informacji
o działalności gospodarczej dotyczących franchisingu, Doradztwo w zakresie działalności gospodarczej dotyczące
franchisingu, Konsultacje w zakresie działalności gospodarczej dotyczące franchisingu, Doradztwo i konsultacje biznesowe w zakresie franchisingu, Pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwami zarządzanymi na zasadach franchisingu,
Usługi reklamowe w zakresie działalności gospodarczej dotyczące franchisingu, Doradztwo w zakresie zarządzania
przedsiębiorstwami na zasadach franchisingu, Usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej dotyczące
franchisingu, Wsparcie w dziedzinie zarządzania biznesowego w zakresie franchisingu, Pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwami związana z organizowaniem przedsiębiorstw
na zasadach franchisingu, Pomoc w zakresie działalności
gospodarczej związana z organizowaniem przedsiębiorstw
na zasadach franchisingu, 41 Akademie, Akredytacja [certyfikacja] osiągnięć edukacyjnych, Akredytacja usług edukacyjnych, Analizowanie wyników testów i danych edukacyjnych dla osób trzecich, Budowanie zespołu (edukacja), Doradztwo specjalistyczne w zakresie edukacji, Doradztwo
w zakresie planowania imprez specjalnych, Doradztwo
w zakresie planowania przyjęć, Doradztwo w zakresie
sprawności fizycznej, Doradztwo w zakresie szkoleń, Doradztwo zawodowe i coaching, Dostarczanie filmów,
nie do pobrania, przy pomocy usług typu transmisja wideo
na żądanie, Dostarczanie informacji dotyczących edukacji,
Dostarczanie informacji edukacyjnych, Dostarczanie programów telewizyjnych, nie do pobrania, przy pomocy usług
typu transmisja wideo na żądanie, Edukacja, Edukacja językowa, Edukacja przedszkolna, Edukacja sportowa, Edukacyjne kursy z zakwaterowaniem, Edycja zdjęć, Edycja nagrań
wideo, Edukacja w zakresie świadomości ruchowej, Elektroniczna publikacja tekstów i druków, innych niż reklamowe,
w Internecie, Elektroniczne usługi biblioteczne mające
na celu dostarczanie informacji elektronicznych (w tym informacji archiwalnych) w formie tekstów, informacji audio i/
lub wideo, Fotoreportaże, Gimnastyka (Instrukcje -), Informacja o edukacji, Informacje dotyczące działalności kulturalnej, Informacja o rekreacji, Instruktaż w zakresie gimnastyki,
Konkursy (Organizowanie -) [edukacja lub rozrywka], Konkursy muzyczne, Kształcenie ruchowe dla dzieci w wieku
przedszkolnym, Kształcenie i szkolenia w dziedzinie muzyki
i rozrywki, Kursy edukacyjne z zakwaterowaniem związane
z wędrówkami górskimi, Kursy językowe, Kursy instruktażowe, Kursy szkoleniowe dotyczące sprawności fizycznej, Kursy szkoleniowe, Kursy szkoleniowe w zakresie rozwoju oso(210)
(731)

77

bistego, Lekcje gimnastyki, Lekcje śpiewu, Mentoring akademicki na rzecz dzieci w wieku szkolnym, Multimedialne wydania publikacji elektronicznych, Muzyczne widowiska sceniczne wykonywane w miejscach przeznaczonych do występów, Nadzorowanie ćwiczeń fizycznych, Nagrywanie
i produkcja nagrań dźwiękowych, Nauczanie dzieci francuskiego poprzez rekreację, Nauczanie i szkolenia, Nauczanie
indywidualne, Nauczanie języków obcych, Nauczanie
przedszkolne, Nauczanie w dziedzinie wychowania fizycznego, Nauczanie w dziedzinie zajęć wyrównawczych z czytania, Nauczanie w szkołach podstawowych, Nauczanie
wspomagane komputerowo, Nauczanie wyrównawcze, Nauka indywidualna, Nauka rysowania, Nauka tańca dla dzieci,
Nauka malowania, Nauka muzyki, Obozy letnie [rozrywka
i edukacja], Obozy rekreacyjne, Obozy sportowe (Organizowanie -), Oddziały opieki dziennej [edukacyjne], Ocena nauczania w celu zapobiegania trudnościom w uczeniu się,
Opracowywanie materiałów edukacyjnych, Opracowywanie podręczników edukacyjnych, Organizacja aktywności
edukacyjnych na obozach letnich, Organizacja aktywności
kulturalnych na obozach letnich, Organizacja aktywności
sportowych na obozach letnich, Organizacja atrakcji na obozach letnich, Organizacja gier, Organizacja i prezentacja
przedstawień na żywo, Organizacja i przeprowadzanie imprez szkoleniowych, Organizacja i przeprowadzanie kursów
edukacyjnych, Organizacja i przeprowadzanie imprez rozrywkowych na żywo, Organizacja i przeprowadzanie imprez
rozrywkowych, Organizacja imprez kulturalnych i artystycznych, Organizacja imprez i konkursów sportowych, Organizacja imprez rozrywkowych typu cosplay, Organizacja konkursów w dziedzinie rozrywki, Organizacja kwizów, gier i zawodów, Organizacja przyjęć, Organizacja rozrywki na imprezy urodzinowe, Organizacja rozrywek muzycznych, Organizacja szkoleń, Organizacja sympozjów dotyczących
edukacji, Organizacja warsztatów i seminariów, Organizacja
wystaw w celach edukacyjnych, Organizacja występów rozrywkowych na żywo, Organizacja zajęć, Organizowanie
edukacyjnych wycieczek z przewodnikiem, Organizowanie
festiwali w celach rekreacyjnych, Organizowanie festiwali
w celach edukacyjnych, Organizowanie festiwali w celach
szkoleniowych, Organizowanie festiwali w celach rozrywkowych, Organizowanie festynów w celach rozrywkowych,
Organizowanie festynów w celach edukacyjnych, Organizowanie gier edukacyjnych, Organizowanie gier i konkursów,
Organizowanie grupowych zajęć rekreacyjnych, Organizowanie i prowadzanie konferencji i seminariów, Organizowanie i prowadzanie konferencji edukacyjnych, Organizowanie
i prowadzenie warsztatów szkoleniowych, Organizowanie
i prowadzenie wykładów w celach edukacyjnych, Organizowanie i prowadzenie wykładów w celach szkoleniowych,
Organizowanie i prowadzenie konferencji, kongresów i sympozjów, Organizowanie i prowadzenie konkursów [edukacyjnych lub rozrywkowych], Organizowanie i prowadzenie
gier, Organizowanie i prowadzenie spotkań w dziedzinie
edukacji, Organizowanie i prowadzenie zajęć, Organizowanie i prowadzenie spotkań w dziedzinie rozrywki, Organizowanie i przeprowadzanie zajęć dla niewielkiej grupy
uczniów, Organizowanie imprez edukacyjnych, Organizowanie imprez rozrywkowych i kulturalnych, Organizowanie
imprez rekreacyjnych, Organizowanie imprez w celach kulturalnych, rozrywkowych i sportowych, Organizowanie konferencji w celach edukacyjnych, Organizowanie konferencji
dotyczących szkoleń, Organizowanie konferencji dotyczących działalności kulturalnej, Organizowanie konkursów
w celach edukacyjnych lub rozrywkowych, Organizowanie
kursów stosujących metody nauczania programowanego,
Organizowanie kursów szkoleniowych w instytutach dydak-
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tycznych, Organizowanie pokazów w celach edukacyjnych,
Organizowanie prezentacji do celów edukacyjnych, Organizowanie prezentacji w celach rozrywkowych, Organizowanie programów szkoleniowych, Organizowanie przedstawień, Organizowanie rozrywki, Organizowanie uczestnictwa uczniów w kursach edukacyjnych, Organizowanie seminariów związanych z edukacją, Organizowanie seminariów
edukacyjnych, Organizowanie spotkań i konferencji, Organizowanie spotkań z dziedziny edukacji, Organizowanie szkoleń w dziedzinie opieki zdrowotnej i żywienia, Organizowanie uczestnictwa uczniów w zajęciach rekreacyjnych, Organizowanie uczestnictwa uczniów w zajęciach edukacyjnych,
Organizowanie warsztatów, Organizowanie widowisk w celach edukacyjnych, Organizowanie wycieczek do celów
szkoleniowych, Organizowanie widowisk w celach rozrywkowych, Organizowanie wycieczek w celach rozrywkowych,
Organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, Organizowanie wystaw w celach rozrywkowych, Organizowanie występów na żywo, Organizowanie występów
komediowych, Organizowanie zajęć dydaktycznych, Organizowanie zajęć rekreacyjnych, Organizowanie zajęć sportowych i zawodów sportowych, Organizowanie zawodów
[edukacja lub rozrywka], Organizowanie zjazdów w celach
rozrywkowych, Organizowanie zjazdów edukacyjnych, Organizowanie zjazdów w celach edukacyjnych, Pisanie i publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, Planowanie i przeprowadzanie imprez [rozrywka], Planowanie przyjęć, Planowanie specjalnych imprez, Planowanie widowisk,
Pokazy edukacyjne, Pokazy [do celów szkoleniowych], Pokazy filmowe, Pokazy [szkolenia] technik malowania i dekoracji, Prezentacja filmów w celach instruktażowych, Produkcja
edukacyjnych nagrań dźwiękowych i wideo, Produkcja edukacyjnych programów telewizyjnych, Produkcja filmów
w celach edukacyjnych, Produkcja i wypożyczanie materiałów edukacyjnych i instruktażowych, Produkcja materiałów
kursowych rozprowadzanych na profesjonalnych kursach,
Prowadzenie ceremonii do celów rozrywkowych, Prowadzenie edukacyjnych wycieczek z przewodnikiem, Prowadzenie imprez edukacyjnych, Prowadzenie imprez rozrywkowych na żywo, Prowadzenie konferencji edukacyjnych,
Prowadzenie kursów edukacyjnych, Prowadzenie kursów
instruktażowych, edukacyjnych i szkoleniowych dla młodych ludzi i dorosłych, Prowadzenie wycieczek do celów
szkoleniowych, Prowadzenie zajęć, Przedszkola, Przeprowadzanie wycieczek z przewodnikiem po miejscach o wartości
kulturowej do celów edukacyjnych, Przygotowanie prezentacji do celów szkoleniowych, Przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie konferencji, Przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenia], Przygotowywanie tekstów do publikacji, Publikacja broszur, Publikacja
i redagowanie materiałów drukowanych, Publikacja i redagowanie książek, Publikacja materiałów dostępnych za pośrednictwem baz danych lub Internetu, Publikacja materiałów edukacyjnych, Publikowanie drukowanych materiałów
edukacyjnych, Publikowanie dydaktycznych materiałów
edukacyjnych, Publikowanie gazet, periodyków, katalogów
i broszur, Publikacja tekstów w postaci nośników elektronicznych, Publikowanie książek edukacyjnych, Publikowanie
materiałów drukowanych dotyczących edukacji, Publikowanie materiałów drukowanych i publikacji drukowanych, Publikowanie książek, czasopism, Publikowanie dokumentów,
Publikowanie książek, magazynów, almanachów i czasopism, Publikowanie opowiadań, Publikowanie podręczników, Publikowanie przewodników edukacyjnych i szkoleniowych, Publikowanie tekstów edukacyjnych, Publikowanie piosenek, Redagowanie tekstów (innych niż teksty reklamowe), Rozrywka, Rozrywka interaktywna, Rozrywka w po-
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staci występów na żywo i występów osób przebranych
w kostiumy, Sprawdziany edukacyjne, Świadczenie usług
edukacyjnych związanych ze sprawnością fizyczną, Świadczenie usług rozrywkowych dla dzieci, Świadczenie usług
edukacyjno-rozrywkowych dla dzieci w świetlicach pozalekcyjnych, Świadczenie usług w dziedzinie rekreacji, Szkolenia nauczycieli, Szkolenia ruchowe dla dzieci, Szkolenie i instruktaż, Szkolenie personelu niemedycznego w zakresie
opieki nad dziećmi, Szkolenie w zakresie zajęć rekreacyjnych, Udostępnianie informacji o nauczaniu on-line, Udostępnianie kursów szkoleniowych dla młodych ludzi, Udostępnianie obiektów i sprzętu do celów edukacyjnych, Udostępnianie obiektów i sprzętu w celach nauczania, Udostępnianie obiektów i sprzętu do zabaw dla dzieci, Udostępnianie obszarów rekreacyjnych w postaci placów zabaw dla
dzieci, Udostępnianie publikacji elektronicznych [nie do pobrania], Usługi biblioteczne, Usługi centrów rozrywki
na obozach wakacyjnych, Usługi doradcze w zakresie edukacji i szkolenia kierownictwa i personelu, Usługi doradztwa
dotyczące opracowywania kursów szkoleniowych, Usługi
edukacyjne, Usługi edukacyjne dla dzieci w postaci grup zabaw, Usługi edukacyjne i instruktażowe dotyczące sztuki
i rękodzieła, Usługi edukacyjne i szkoleniowe w zakresie lingwistyki, Usługi edukacyjne świadczone dla dzieci, Usługi
edukacyjne świadczone przez placówki wypoczynkowe,
Usługi edukacyjne w zakresie przekazywania metod nauczania języków, Usługi edukacyjne związane z rozwojem
sprawności umysłowej dzieci, Usługi edukacyjne związane
z rozwojem sprawności intelektualnej dzieci, Usługi informacyjne dotyczące edukacji, Usługi informacyjne dotyczące książek, Usługi instruktażowe i szkoleniowe, Usługi kształcenia praktycznego, Usługi nauczania w zakresie metod
pedagogicznych, Usługi organizowania i prowadzenia
warsztatów szkoleniowych, Usługi placówek edukacyjnych
zapewniających kursy instruktażowe, Usługi planowania
przyjęć, Usługi prezentacji audiowizualnych do celów edukacyjnych, Usługi prowadzących uroczystości w zakresie
przyjęć i imprez specjalnych, Usługi przedszkoli, Usługi
przedszkolne [edukacja lub rozrywka], Usługi rekreacyjne,
Usługi rozrywkowe dla dzieci, Usługi rozrywkowe, Usługi
rozrywkowe dostarczające rozrywkę w postaci występów
na żywo, Usługi rozrywkowe, edukacyjne i instruktażowe,
Usługi rozrywkowe na żywo, Usługi rozrywkowe obejmujące postacie fikcyjne, Usługi rozrywkowe świadczone dla
dzieci, Usługi rozrywkowe, zajęcia sportowe i kulturalne,
Usługi szkół [edukacja], Usługi szkolnictwa podstawowego,
Usługi w zakresie gier zręcznościowych, Usługi w zakresie
gier do celów rozrywkowych, Usługi w zakresie nauczania
gimnastyki, Usługi w zakresie obozów wakacyjnych [rozrywka], Usługi w zakresie organizacji rozrywki, Usługi w zakresie
oświaty [nauczanie], Usługi w zakresie przygotowywania
programów nauczania, Usługi w zakresie publikacji książek,
Usługi w zakresie rekreacji, Usługi w zakresie wychowania
fizycznego, Usługi wydawnicze, Usługi wydawnicze w zakresie książek i czasopism, Warsztaty w celach edukacyjnych, Warsztaty w celach szkoleniowych, Wydawanie czasopism i książek w postaci elektronicznej, Wypożyczanie materiałów edukacyjnych, Wypożyczanie materiałów dydaktycznych, Wypożyczanie nagrań audiowizualnych, Wypożyczanie przyrządów dydaktycznych, Wypożyczanie publikacji drukowanych, Wypożyczanie zabawek, Zajęcia zorganizowane, dla dzieci [rozrywka / edukacja], Zajęcia sportowe
i rekreacyjne, Zajęcia sportowe i kulturalne, Zajęcia w zakresie ćwiczeń fizycznych, Zajęcia gimnastyczne, Zapewnianie
edukacji, Zapewnianie gier, Zapewnianie imprez rekreacyjnych, Zapewnianie infrastruktury rekreacyjnej i wypoczynkowej, Zapewnianie kursów instruktażowych dla młodych
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ludzi, Zapewnianie obiektów i sprzętu na potrzeby zajęć rekreacyjnych na świeżym powietrzu, Zapewnianie pokazów
edukacyjnych, Zapewnianie przedstawień na żywo, Zapewnianie rozrywki na żywo, Zapewnianie szkoleń, kształcenia
i nauczania, Zapewnienie obiektów i sprzętu na potrzeby
rozrywki, Zarządzanie usługami edukacyjnymi, 43 Katering
obejmujący żywność i napoje na przyjęcia koktajlowe, Ocena zakwaterowania wakacyjnego, Oferowanie zakwaterowania tymczasowego jako część pakietów pobytowych,
Opieka nad dziećmi w klubach malucha, Organizacja cateringu na imprezy urodzinowe, Organizowanie zakwaterowania wakacyjnego, Placówki opieki dziennej nad przedszkolakami i małymi dziećmi, Przygotowywanie posiłków
i napojów, Rezerwowanie tymczasowego zakwaterowania
w postaci domów wakacyjnych, Serwowanie jedzenia i napojów, Udzielanie informacji online dotyczących rezerwacji
zakwaterowania na czas wakacji, Usługi agencji w zakresie
rezerwacji zakwaterowania na wakacje, Usługi rezerwacji zakwaterowania na wakacje, Usługi w zakresie obozów wakacyjnych [zakwaterowanie], Usługi w zakresie ośrodków opieki dziennej, Usługi w zakresie rezerwacji zakwaterowania,
Usługi w zakresie zakwaterowania wakacyjnego, Usługi
w zakresie zapewniania obiektów na uroczystości, Usługi
zakwaterowania tymczasowego świadczone przez obozy
wakacyjne, Wynajem pomieszczeń na uroczystości towarzyskie, Zapewnianie opieki nad dziećmi po szkole, Zapewnianie opieki przed szkołą, 45 Opieka nad dziećmi pod nieobecność rodziców, Opieka zastępcza, Opieka zastępcza
nad dziećmi.
(210)
(731)
(540)
(540)

(531)

545305
(220) 2022 07 19
PIOTROWSKA KATARZYNA, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
fizjokracja KATARZYNA PIOTROWSKA

26.04.02, 26.04.05, 26.04.18, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.13,
29.01.13
(510), (511) 25 Odzież, Odzież męska, damska i dziecięca,
Odzież sportowa, Odzież gimnastyczna, Odzież treningowa,
35 Usługi reklamowe i marketingowe świadczone za pośrednictwem bloga, Usługi reklamowe i marketingowe
świadczone za pomocą mediów społecznościowych, Udostępnianie informacji biznesowych w dziedzinie mediów
społecznościowych, Doradztwo marketingowe w zakresie
mediów społecznościowych, Usługi zarządzania działalnością gospodarczą dotyczące handlu elektronicznego,
Dostarczanie informacji i świadczenie usług doradczych
w zakresie handlu elektronicznego, 38 Komunikacja za pośrednictwem blogów online, Zapewnianie dostępu do blogów internetowych, 41 Organizacja webinariów, Organizacja szkoleń, Kursy szkoleniowe, Usługi edukacyjne, Usługi
szkoleniowe w zakresie sportu, Usługi edukacyjne i instruktażowe w zakresie sportu, Usługi szkoleniowe wspomagane komputerowo, Produkcja szkoleniowych filmów wideo,
Warsztaty w celach szkoleniowych, Organizowanie komputerowych kursów szkoleniowych, Zapewnianie seminariów
szkoleniowych online, Zapewnianie kursów szkoleniowych
online, Doradztwo w zakresie szkoleń medycznych, Szkolenia w zakresie sprawności fizycznej, 44 Usługi fizjoterapii,
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Terapia zajęciowa i rehabilitacja, Opracowywanie indywidualnych programów rehabilitacji fizycznej, Zapewnianie
obiektów i sprzętu do rehabilitacji fizycznej, Udostępnianie
sprzętu i obiektów do ćwiczeń fizycznych do celów rehabilitacji zdrowotnej, Usługi konsultacji związane z masażami, Opieka zdrowotna w zakresie masaży terapeutycznych,
Opieka zdrowotna dotycząca gimnastyki korekcyjnej, Opieka zdrowotna w zakresie terapii relaksacyjnej, Dostarczanie
informacji z dziedziny opieki zdrowotnej za pośrednictwem
globalnej sieci komputerowej, Zdrowotne usługi odnowy
biologicznej w zakresie zdrowia i dobrego samopoczucia
ciała i ducha, Usługi terapeutyczne, Zabiegi terapeutyczne
dla ciała, Usługi w zakresie terapii zajęciowej, Poradnictwo
związane z terapią zajęciową, Profesjonalne doradztwo
w zakresie zdrowia, Usługi doradcze i informacyjne w dziedzinie zdrowia.
545316
(220) 2022 07 19
ŚWIĘTOKRZYSKIE KOPALNIE SUROWCÓW
MINERALNYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kielce
(540) (znak słowny)
(540) CENTRALNY KLASTER WODOROWY IMIENIA
BRACI ŁASZCZYŃSKICH
(510), (511) 1 Środki chemiczne, surowce mineralne przeznaczone dla przemysłu i rolnictwa, dolomit, dolomit
do celów przemysłowych, dolomit specjalny do wytwarzania wypełniaczy dla przemysłu chemicznego i materiałów budowlanych, mączki dolomitowe i serycytowe
dla przemysłu szklarskiego chemicznego i materiałów budowlanych, preparaty do uzdatniania wody, nawozy dla
rolnictwa, nawozy użyźniające glebę: nawozy azotowe,
nawozy wapniowo-magnezowe, węglanowe (tzw. wapno
nawozowe dolomitowe) do odkwaszania gleb i wzbogacania ich w magnez, nawóz wapniowy (cyjanamid), Środki
do konserwacji cementu z wyjątkiem farb i olejów, spoiwa
do betonu, 4 Energia elektryczna wytwarzana z energii słonecznej, energia elektryczna wytwarzana z energii wiatru,
energia elektryczna ze źródeł odnawialnych, paliwa gazowe, paliwa płynne, paliwa samochodowe, 19 Budowlane
materiały niemetalowe, niemetalowe elementy budowlane, bloki kamienne, beton towarowy, masa betonowa prefabrykowana, zaprawy budowlane, grys, kamień skała glina
i minerały, piece hutnicze (cement do budowy -), 35 Usługi
sprzedaży hurtowej w związku z paliwami, usługi sprzedaży
detalicznej w związku z paliwami, 37 Wydobywanie surowców naturalnych, kopalnictwo materiałów, górnicze roboty
wydobywcze surowców mineralnych, usługi eksploatacji
kamieniołomów, wynajmowanie maszyn i urządzeń budowlanych, wynajmowanie sprzętu budowlanego i burzącego z obsługa operatorską, usługi budowlane konstrukcyjne rozbiórkowe i wyburzeniowe, usługi tankowania paliwa
do pojazdów, tankowanie pojazdów sprężonym wodorem,
roboty wydobywcze [górnictwo], 39 Transport, usługi informacji doradztwa i rezerwacji w zakresie transportu,
usługi przewozu, usługi wynajmu związane z transportem
i magazynowaniem, pakowanie i składowanie towarów,
czarterowanie pojazdów do transportu, logistyka transportu, organizowanie transportu, przewożenie i dostarczanie
towarów, transport drogowy, transport kolejowy, transport
lądowy, transport i dostawy towarów, transport samochodowy, usługi pośrednictwa transportowego, usługi transportu samochodami silnikowymi, usługi tranzytowe, usługi
w zakresie transportu samochodami ciężarowymi, magazynowanie paliw gazowych.
(210)
(731)
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545320
(220) 2022 07 19
MUŃKO DOMINIKA CENTRUM SZKOLENIOWE MEMO,
Karnin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ODYSEJA NEURONÓW
(210)
(731)

Nr ZT32/2022

545419
(220) 2022 07 22
AZUZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Dąbrowa Górnicza
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SZKLANE DOMY APARTAMENTY W ZAKOPANEM

(210)
(731)

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.14
(510), (511) 41 Edukacja, rozrywka i sport.
545321
(220) 2022 07 19
MUŃKO DOMINIKA CENTRUM SZKOLENIOWE MEMO,
Karnin
(540) (znak słowny)
(540) ODYSEJA NEURONÓW
(510), (511) 41 Edukacja, rozrywka i sport.

(210)
(731)

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

545326
(220) 2022 07 20
WOŁOWIEC KRZYSZTOF LABORATORYJNIE.PL, Kielce
(znak słowno-graficzny)
laboratoryjnie.pl

(531) 06.01.04, 07.03.11, 27.05.01, 27.05.11
(510), (511) 43 Zapewnianie zakwaterowania tymczasowego, Zapewnianie zakwaterowania na pobyt czasowy, Wynajmowanie pomieszczeń na pobyt czasowy, Zakwaterowanie
na pobyt czasowy, Wynajmowanie kwater, Usługi w zakresie
zakwaterowania na pobyt czasowy, Udostępnianie zakwaterowania tymczasowego, Usługi informacji, doradztwa
i rezerwacji w zakresie zakwaterowania tymczasowego, Tymczasowe zakwaterowanie.
(210)
(731)
(540)
(540)

545434
(220) 2022 07 23
INSTYTUT BADAWCZY LEŚNICTWA, Sękocin Stary
(znak słowno-graficzny)
IBL FOREST REASEARCH INSTITUTE

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.11.03, 26.11.08
(510), (511) 41 Usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe,
Edukacja, rozrywka i sport, Publikowanie, sprawozdawczość
i pisanie tekstów.
(210)
(731)
(540)
(540)

545344
(220) 2022 07 20
WOSKOWICZ JOANNA, Jaworzno
(znak słowno-graficzny)
Opat
(531)

(531)

29.01.15, 26.05.01, 26.05.15, 01.01.01, 01.01.05, 01.01.10,
05.11.15, 27.05.01
(510), (511) 32 Piwo, Piwo słodowe, Napoje bezalkoholowe.

(210) 545350
(220) 2022 07 21
(731) FILAR PATRYCJA STREFA KOBIET, Dzierżoniów
(540) (znak słowny)
(540) renatural
(510), (511) 44 Usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody ludzi.
(210) 545353
(220) 2022 07 20
(731) SUPEŁ DARIUSZ, Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) supełkowo
(510), (511) 44 Psychologiczne (porady -).

05.01.05, 05.01.16, 26.03.04, 26.11.01, 26.11.07, 27.05.01,
27.05.08, 29.01.12
(510), (511) 1 Składniki i materiały chemiczne do celów
naukowych, 42 Ekspertyzy w zakresie technologii, Badania
dotyczące ochrony środowiska, Badania naukowe dotyczące
ekologii, Badania środowiska, Badania w dziedzinie ekologii,
Usługi w dziedzinie nauk o Ziemi, Analizy biologiczne, Analiza materiałów, Analiza naukowa, Badania biologiczne, Prowadzenie badań naukowych.
(210)
(731)
(540)
(540)

545435
(220) 2022 07 23
INSTYTUT BADAWCZY LEŚNICTWA, Sękocin Stary
(znak słowno-graficzny)
IBL INSTYTUT BADAWCZY LEŚNICTWA

Nr ZT32/2022
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(531)

05.01.05, 05.01.16, 26.03.04, 26.11.01, 26.11.07, 27.05.01,
27.05.08, 29.01.12
(510), (511) 1 Składniki i materiały chemiczne do celów
naukowych, 42 Ekspertyzy w zakresie technologii, Badania
dotyczące ochrony środowiska, Badania naukowe dotyczące
ekologii, Badania środowiska, Badania w dziedzinie ekologii,
Usługi w dziedzinie nauk o Ziemi, Analizy biologiczne, Analiza materiałów, Analiza naukowa, Badania biologiczne, Prowadzenie badań naukowych.
(210)
(731)
(540)
(540)

545454
(220) 2022 07 24
CHORNENKA LIUDMYLA, Bydgoszcz
(znak słowno-graficzny)
MIXMAX ORGANIC

05.07.13, 05.03.14, 05.03.13, 26.11.12, 01.15.23, 27.05.01,
27.05.08, 26.13.01, 29.01.12
(510), (511) 29 Batoniki na bazie orzechów będące zamiennikami posiłków, Batoniki na bazie owoców będące zamiennikami posiłków, Batoniki na bazie owoców i orzechów, Batony na bazie orzechów i nasion, Batony organiczne na bazie
orzechów i ziaren, Batony spożywcze na bazie orzechów,
Chipsy na bazie warzyw, Chipsy jabłkowe, Chipsy bananowe, Chipsy owocowe, Chipsy o niskiej zawartości tłuszczu,
Chipsy warzywne, Mieszanki owoców suszonych, Mieszanki
przekąsek składające się z suszonych owoców i orzechów
przetworzonych, Mieszanki przekąsek składające się z przetworzonych owoców i przetworzonych orzechów, Płatki
jabłkowe, Przekąski na bazie owoców, Przekąski na bazie
orzechów, Przekąski na bazie suszonych owoców, Przekąski
na bazie warzyw, Przekąski z owoców, Przystawki na bazie
warzyw, 30 Batoniki zbożowe będące zamiennikami posiłków, Krakersy o smaku warzyw, Krakersy o smaku ziołowym,
Przekąski na bazie zbóż, Przekąski słone na bazie zbóż, Przekąski wieloziarniste, Przekąski wytwarzane z produktów zbożowych, Batony zbożowe i energetyczne, Cukierki wykonane
ręcznie.
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bezpośredniego, Usługi informacyjne w zakresie działalności
gospodarczej świadczone on-line za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej lub Internetu, Usługi informacyjne
w zakresie działalności gospodarczej udostępniane on-line
z komputerowej bazy danych lub Internetu, Pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą.
545485
(220) 2022 07 25
FOX BURGER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FOX BurgeR BECAUSE IT’S GOOD
(210)
(731)

(531)

545484
(220) 2022 07 25
JLL PRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tychy
(540) (znak słowny)
(540) one cann
(510), (511) 3 Olejki esencjonalne i ekstrakty aromatyczne,
Preparaty do pielęgnacji zwierząt, Środki toaletowe, Preparaty toaletowe, Preparaty do czyszczenia i odświeżania,
5 Preparaty i artykuły dentystyczne oraz lecznicze środki
do czyszczenia zębów, Preparaty i artykuły higieniczne, Suplementy diety i preparaty dietetyczne, Preparaty i artykuły
dentystyczne, 31 Karmy i pasze dla zwierząt, 32 Bezalkoholowe preparaty do produkcji napojów, Napoje bezalkoholowe,
Piwo i piwo bezalkoholowe, Napoje odalkoholizowane, Napoje orzeźwiające, Piwo i produkty piwowarskie, 34 Waporyzatory osobiste i papierosy elektroniczne oraz aromaty i płyny do nich, Tytoń i produkty tytoniowe (w tym substytuty tytoniu), Artykuły do użytku z tytoniem, Przybory dla palaczy,
35 Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, Usługi
reklamowe, promocyjne i marketingowe, Usługi marketingu
(210)
(731)

(531)

03.06.25, 08.01.06, 24.17.02, 09.01.09, 26.01.03, 26.01.15,
26.01.16, 26.01.18, 27.05.01, 27.05.04, 29.01.12, 27.05.08
(510), (511) 43 Bary, Bary przekąskowe, Bary szybkiej obsługi
[snack-bary], Dostarczanie żywności i napojów za pośrednictwem furgonetek, Oferowanie żywności i napojów w bistrach, Oferowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, Przygotowywanie i zaopatrywanie w żywność i napoje
do bezpośredniego spożycia, Przygotowywanie posiłków,
Przygotowywanie posiłków i napojów, Restauracje oferujące
dania na wynos, Restauracje z grillem, Serwowanie jedzenia
i napojów, Serwowanie żywności i napojów w restauracjach
i barach, Snack-bary, Usługi barów i restauracji, Usługi barowe, Usługi mobilnych restauracji, Usługi restauracji fast-food,
Usługi restauracji sprzedających posiłki na wynos, Usługi restauracji szybkiej obsługi, Usługi restauracji, w których mięso
przygotowuje się na oczach klientów, Usługi snack-barów,
Usługi świadczone przez bary bistro, Usługi w zakresie barów
szybkiej obsługi, Usługi w zakresie jedzenia na wynos, Usługi
w zakresie sprzedaży posiłków na wynos, Usługi barów typu
fast-food na wynos.
545511
(220) 2022 07 25
Shenzhen Han Qing Da Technology Co., Ltd.,
Shenzhen City, CN
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HQD
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 34 Ciekłe roztwory do użytku w e-papierosach,
Papierosy elektroniczne, Papierosy zawierające substytuty tytoniu, nie do celów leczniczych, Środki aromatyzujące
do stosowania w papierosach elektronicznych, inne niż olejki
eteryczne, Waporyzatory dla palaczy, do stosowania doustnego, Fajki, Ustniki do cygarniczek.
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545522
(220) 2022 07 25
POLASZCZYK ALEKSANDER, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
GI GREAT IDEAS

(531) 26.01.04, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 Detaliczne usługi finansowe, Doradcze usługi zarządzania finansowego, Doradztwo finansowe i usługi
konsultingu finansowego, Finansowe i inwestycyjne usługi
konsultacyjne, Finansowe usługi bankowe, Finansowe usługi bankowe w zakresie wpłacania środków pieniężnych, Finansowe usługi bankowe w zakresie wypłacania środków
pieniężnych, Finansowe usługi doradcze i dotyczące zarządzania, Finansowe usługi dotyczące ubezpieczenia mechanicznych pojazdów, Finansowe usługi konsultingowe, Finansowe usługi w zakresie przedpłacania, Przelewy i transakcje
finansowe oraz usługi płatnicze, Osobiste usługi finansowe,
Finansowe usługi związane z oszczędnościami, Skomputeryzowane usługi doradztwa finansowego, Doradztwo finansowe dotyczące emerytur, Doradztwo finansowe dotyczące
funduszy powierniczych, Doradztwo finansowe dotyczące inwestycji, Doradztwo finansowe dotyczące rozliczeń,
Doradztwo finansowe dotyczące podatków, Doradztwo
finansowe, Inwestowanie funduszy kapitałowych, Inwestowanie funduszy międzynarodowych, Inwestowanie funduszy na rzecz osób trzecich, Inwestowanie funduszy na cele
charytatywne, Inwestowanie funduszy wzajemnych, Inwestowanie funduszy zapomogowych, Inwestowanie kapitału
w nieruchomości, Inwestowanie kapitału własnego w firmy
międzynarodowe, Inwestowanie w nieruchomości, Inwestowanie za pośrednictwem mediów elektronicznych, Udzielanie informacji finansowych związanych z branżą finansową
zaangażowaną w inwestowanie skierowane na sprawy środowiskowe, Doradztwo finansowe związane z inwestowaniem w nieruchomości, Doradztwo finansowe związane
z inwestowaniem w infrastrukturę, Gromadzenie funduszy
i sponsorowanie finansowe, Usługi finansowe, monetarne i bankowe, Usługi ubezpieczeniowe, Usługi w zakresie
nieruchomości, Usługi w zakresie wycen, Wydawanie kart
przedpłaconych i bonów, Zbiórki funduszy i sponsorowanie
finansowe, Usługi depozytów sejfowych, Usługi w zakresie
depozytów przedmiotów wartościowych, Ubezpieczenia,
Gwarantowanie ubezpieczeń.
(210)
(731)
(540)
(540)

545523
(220) 2022 07 26
ŚWIĄTEK EWELINA, Ruda
(znak słowno-graficzny)
DużoNaGłowie

(531) 02.01.01, 02.01.23, 02.09.12, 26.11.01, 26.11.12, 27.05.01
(510), (511) 3 Olejki esencjonalne i ekstrakty aromatyczne,
Preparaty do czyszczenia i odświeżania, Środki toaletowe,
Preparaty toaletowe, 44 Salony tatuażu, Salony piękności, Salony fryzjerskie, Usługi fryzjerskie, Usługi salonu fryzjerskiego
dla dzieci, Usługi salonu fryzjerskiego dla mężczyzn, Usługi
w zakresie higieny i pielęgnacji urody ludzi, Usługi w zakresie

Nr ZT32/2022

opieki zdrowotnej dla ludzi, Higiena i pielęgnacja urody istot
ludzkich, Higiena i pielęgnacja urody dla ludzi, Usługi w zakresie ozdabiania ciała, Wynajem sprzętu do higieny i pielęgnacji urody u ludzi, Analiza kolorów [usługi kosmetyczne], Analiza kosmetyczna, Doradztwo dotyczące urody, Doradztwo
dotyczące kosmetyków, Dopinanie włosów [przedłużanie,
zagęszczanie], Doradztwo świadczone za pośrednictwem
Internetu w dziedzinie pielęgnacji ciała i urody, Doradztwo
w dziedzinie pielęgnacji ciała i urody, Doradztwo w zakresie
urody, Fryzjerskie (Salony -), Fryzjerstwo, Fryzjerstwo męskie,
Gabinety pielęgnacji skóry, Higiena i pielęgnacja urody, Konsultacje dotyczące kosmetyków, Usługi w zakresie zdrowia
psychicznego, Aromaterapia, Doradztwo dietetyczne, Doradztwo dotyczące ochrony zdrowia, Doradztwo w zakresie
diety i odżywiania się, Doradztwo w zakresie dietetyki i odżywiania, Doradztwo w zakresie żywienia i odżywiania, Doradztwo żywieniowe, Fizjoterapia, Informacje dotyczące masażu, Konsultacje z dziedziny żywienia, Masaż, Planowanie
i nadzorowanie diety, Poradnictwo w zakresie odżywiania,
Rehabilitacja fizyczna, Sporządzanie raportów dotyczących
opieki zdrowotnej, Usługi doradcze dotyczące odżywiania,
Usługi w zakresie makijażu permanentnego.
(210)
(731)
(540)
(540)

545524
(220) 2022 07 26
SZMYD WOJCIECH KGT SPORTS, Krosno
(znak słowno-graficzny)
KGT

(531)

29.01.13, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17, 27.05.19, 27.05.23,
03.07.17
(510), (511) 9 Podcasty, Podcasty do pobrania, Filmy do pobrania, Pliki multimedialne do pobrania, Dane zapisane elektronicznie z Internetu, Czasopisma elektroniczne, E-booki,
Edukacyjne materiały na zajęcia, do pobrania, Interaktywne
publikacje elektroniczne, Plakaty do pobrania, Pobieralne
broszury elektroniczne, Videocasty, Media do pobierania,
41 Udostępnianie informacji dotyczących treningu fitness
za pomocą portalu on-line, Sport i fitness, Obozy sportowe,
Szkolenie sportowe, Organizowanie zawodów sportowych,
Szkolenia zawodników sportowych, Usługi klubów sportowych, Rezerwowanie obiektów sportowych, Przeprowadzanie wydarzeń sportowych, Wynajem sprzętu sportowego,
Udostępnianie sprzętu sportowego, Usługi rozrywkowe
w zakresie sportów elektronicznych, Organizowanie zajęć
w zakresie sportów elektronicznych, Organizowanie i przeprowadzanie turniejów e-sportowych, Udostępnianie biuletynów online w dziedzinie rozrywki sportowej, Nauczanie
gry w piłkę nożną, Obozy piłki nożnej, Organizowanie meczów piłki nożnej, Produkcja filmów na temat piłki nożnej,
Organizowanie, przygotowywanie i prowadzenie meczów
piłki nożnej, Udostępnianie informacji online związanych
z mediami audiowizualnymi.
(210) 545546
(220) 2022 07 26
(731) DEMBEK ALICJA FIVE UP, Wilczyce
(540) (znak słowno-graficzny)

Nr ZT32/2022
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(540) 5

83

do noszenia podczas uprawiania sportu, Sprzęt do treningów sportowych, Sprzęt do uprawiania sportu i ćwiczeń
fizycznych, Sprzęt sportowy, Torby przystosowane do noszenia sprzętu sportowego, Torby specjalnie przystosowane do sprzętu sportowego, Uchwyty do artykułów sportowych, Zabawkowy sprzęt sportowy, Pasy do owijania dłoni
do użytku sportowego.
(210) 545602
(220) 2022 07 27
(731) GOLISZ MARCIN MAXV, Głowno
(540) (znak słowny)
(540) ABUS
(510), (511) 14 Biżuteria, 25 Odzież, Obuwie, Części odzieży,
obuwia i nakryć głowy, Nakrycia głowy.

(531)

02.09.15, 27.07.01, 27.07.04, 27.05.21, 11.01.04, 26.13.25,
27.01.25, 29.01.02
(510), (511) 18 Plecaki sportowe, Sportowe torby, Torby
na odzież sportową, Torby podręczne na odzież sportową,
Torby sportowe, Uniwersalne torby sportowe, Uniwersalne
torby sportowe na kółkach, 25 Skarpety sportowe, Spodnie
sportowe, Spodnie sportowe pochłaniające wilgoć, Spodnie
z ochraniaczami do użytku sportowego, Sportowe nakrycia
głowy [inne niż kaski], Staniki sportowe, Stroje dla sędziów
sportowych, Stroje do sportów walki, Stroje sportowe, Szorty sportowe, Szorty z ochraniaczami do użytku sportowego,
Topy sportowe do rozgrzewki, Znaczniki [narzutki] sportowe,
Biustonosze sportowe pochłaniające wilgoć, Bluzy sportowe,
Bluzy sportowe z kapturem, Buty sportowe, Buty tenisowe
[obuwie sportowe], Buty treningowe [obuwie sportowe],
Czapki i czapeczki sportowe, Czapki sportowe, Garnitury
w sportowym stylu, Kombinezony piankowe do nart wodnych i sportów podwodnych, Komplety sportowe, Koszule
sportowe, Koszule sportowe pochłaniające wilgoć, Koszule
z ochraniaczami do użytku sportowego, Koszulki sportowe
i bryczesy do uprawiania sportów, Koszulki sportowe z krótkimi rękawami, Kurtki jako odzież sportowa, Koszulki typu rashguard do sportów wodnych, chroniące przed promieniowaniem UV, Kurtki sportowe, Kurtki sportowe do rozgrzewki,
Narzutki [znaczniki] sportowe do futbolu amerykańskiego,
Obuwie do uprawiania sportów, Obuwie inne niż sportowe,
Obuwie sportowe, Odzież sportowa [z wyjątkiem rękawic
do golfa], Odzież sportowa, Odzież sportowa zawierająca
czujniki cyfrowe, Płaszcze sportowe, Podkoszulki sportowe,
Rajstopy sportowe, Skarpetki dla sportowców, Skarpetki
sportowe, Skarpety do sportów wodnych, 28 Artykuły gimnastyczne i sportowe, Artykuły i sprzęt sportowy, Artykuły
sportowe, Dopasowane pokrowce na sprzęt sportowy, Ekrany maskujące [artykuły sportowe], Futerały przystosowane
do noszenia artykułów sportowych, Gumki naramienników
do użytku sportowego, Maski osłaniające twarz, do użytku sportowego, Materiały strunowe do rakiet sportowych,
Nakolanniki do użytku sportowego, Nakolanniki [artykuły
sportowe], Obręcze sportowe, Ochraniacze amortyzujące
przeciwko urazom [artykuły sportowe], Ochraniacze brzucha
do użytku sportowego, Ochraniacze ciała do użytku sportowego, Ochraniacze [części strojów sportowych], Ochraniacze do uprawiania sportu, Ochraniacze dłoni do użytku
sportowego, Ochraniacze na łokcie [artykuły sportowe],
Ochraniacze na kolana do użycia podczas jazdy na deskorolce [artykuły sportowe], Ochraniacze na nogi przystosowane
do uprawiania sportu, Ochraniacze na nadgarstki do użytku
sportowego, Ochraniacze podbicia do użytku sportowego, Ochrona na pięści [artykuły sportowe], Piłki jako sprzęt
sportowy, Piłki do sportów rakietowych, Piłki sportowe, Piłki
sportowe nadmuchiwane, Rękawice wykonane specjalnie

545625
(220) 2022 07 27
CAŁKIEM FAJNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) CZVJNIK
(510), (511) 35 Agencje reklamowe, Usługi reklamowe
świadczone przez radiowe i telewizyjne agencje reklamowe, Impresariat w działalności artystycznej, Marketing opierający się na współpracy z influencerem [Influencer marketing], Marketing ukierunkowany, Organizacja pokazów
mody w celach promocyjnych, Organizacja wydarzeń komercyjnych, Organizowanie targów handlowych, Promocja,
reklama i marketing stron internetowych on-line, Promocja
[reklama] koncertów, Promocja [reklama] podróży, Promowanie [reklama] działalności gospodarczej, Reklama, Reklama banerowa, Reklama bezpośredniej odpowiedzi, Reklama biznesowych stron internetowych, Reklama i marketing,
Reklama i usługi reklamowe, Reklama korespondencyjna,
Reklama na billboardach elektronicznych, Reklama online
poprzez komputerowe sieci komunikacyjne, Reklama online
za pośrednictwem komputerowej sieci komunikacyjnej, Reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, Reklama poprzez przesyłanie materiałów reklamowych online dla
osób trzecich poprzez elektroniczne sieci komunikacyjne,
Reklama poprzez wszystkie publiczne środki komunikacji,
Reklama radiowa, Reklama towarów i usług sprzedawców
online za pośrednictwem przewodnika online do przeszukiwania, Reklama typu „płać za kliknięcie”, Reklama w czasopismach, Reklama w czasopismach, broszurach i gazetach,
Reklama w Internecie dla osób trzecich, Reklama w prasie
popularnej i profesjonalnej, Reklama za pomocą marketingu bezpośredniego, Reklama za pośrednictwem mediów elektronicznych, w szczególności Internetu, Reklama
zewnętrzna, Reklama związana z transportem i dostawą,
Usługi agencji modelek i modeli związane z reklamą, Usługi
reklamowe, w tym reklama on-line w sieci komputerowej,
Usługi w zakresie tworzenia marki (reklama i promocja),
41 Kursy szkoleniowe w zakresie planowania strategicznego
związanego z reklamą, promocją, marketingiem i biznesem,
Organizowanie konferencji związanych z reklamą, Organizowanie seminariów związanych z reklamą, Organizowanie
konferencji, wystaw i konkursów, Produkcja nagrań audio
i video oraz produkcja multimedialna i usługi fotograficzne,
Usługi edukacyjne i instruktażowe, Usługi w zakresie przedstawień na żywo, Dostarczanie filmów, nie do pobrania,
przy pomocy usług typu transmisja wideo na żądanie, Dostarczanie programów telewizyjnych, nie do pobrania, przy
pomocy usług typu transmisja wideo na żądanie, Dostarczanie rozrywki drogą radiową, Dostarczanie rozrywki w postaci nagranej muzyki, Dyskoteki, Dystrybucja filmów, Escape
(210)
(731)
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room [rozrywka], Fankluby, Fotoreportaże, Goszczenie lig
fantasy sports, Impresariat artystyczny, Organizacja i przeprowadzanie wydarzeń sportowych, Organizacja imprez
rozrywkowych typu cosplay, Organizacja pokazów mody
w celach rozrywkowych, Organizowanie imprez w celach
kulturalnych, rozrywkowych i sportowych, Organizowanie
imprez w celach rozrywkowych, Pisanie piosenek, Produkcja
mikrofilmów, Produkcja muzyczna, Usługi w zakresie e-sportu, 43 Restauracje oferujące dania na wynos, Bary szybkiej
obsługi [snack-bary], Obsługa gastronomiczna z własnym
zapleczem, produktami i transportem (catering), Kafeterie
[bufety], Restauracje samoobsługowe, Usługi barowe, Usługi restauracyjne, 45 Doradztwo prawne związane z reklamą
telewizyjną, rozrywką telewizyjną i sportami.
545627
(220) 2022 07 27
CAŁKIEM FAJNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) JUSTEK FREESTYLE
(510), (511) 35 Agencje reklamowe, Usługi reklamowe
świadczone przez radiowe i telewizyjne agencje reklamowe, Doradztwo i konsultacje w zakresie działalności gospodarczej, Impresariat w działalności artystycznej, Marketing
opierający się na współpracy z influencerem [Influencer
marketing], Marketing ukierunkowany, Organizacja pokazów
mody w celach promocyjnych, Organizacja wydarzeń komercyjnych, Organizowanie targów handlowych, Promocja,
reklama i marketing stron internetowych on-line, Promocja
[reklama] koncertów, Promocja [reklama] podróży, Promowanie [reklama] działalności gospodarczej, Reklama, Reklama
banerowa, Reklama bezpośredniej odpowiedzi, Reklama
biznesowych stron internetowych, Reklama i marketing, Reklama i usługi reklamowe, Reklama korespondencyjna, Reklama na billboardach elektronicznych, Reklama online poprzez
komputerowe sieci komunikacyjne, Reklama online za pośrednictwem komputerowej sieci komunikacyjnej, Reklama
online za pośrednictwem sieci komputerowej, Reklama poprzez przesyłanie materiałów reklamowych online dla osób
trzecich poprzez elektroniczne sieci komunikacyjne, Rekla(210)
(731)
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ma poprzez wszystkie publiczne środki komunikacji, Reklama radiowa, Reklama towarów i usług sprzedawców online
za pośrednictwem przewodnika online do przeszukiwania,
Reklama typu „płać za kliknięcie”, Reklama w czasopismach,
Reklama w czasopismach, broszurach i gazetach, Reklama
w Internecie dla osób trzecich, Reklama w prasie popularnej
i profesjonalnej, Reklama za pomocą marketingu bezpośredniego, Reklama za pośrednictwem mediów elektronicznych,
w szczególności Internetu, Reklama zewnętrzna, Reklama
związana z transportem i dostawą, Usługi agencji modelek
i modeli związane z reklamą, Usługi reklamowe, w tym reklama on-line w sieci komputerowej, Usługi w zakresie tworzenia marki (reklama i promocja), 41 Kursy szkoleniowe w zakresie planowania strategicznego związanego z reklamą,
promocją, marketingiem i biznesem, Organizowanie konferencji związanych z reklamą, Organizowanie seminariów
związanych z reklamą, Organizowanie konferencji, wystaw
i konkursów, Produkcja nagrań audio i video oraz produkcja multimedialna i usługi fotograficzne, Usługi edukacyjne
i instruktażowe, Usługi w zakresie przedstawień na żywo,
Dostarczanie filmów, nie do pobrania, przy pomocy usług
typu transmisja wideo na żądanie, Dostarczanie programów
telewizyjnych, nie do pobrania, przy pomocy usług typu
transmisja wideo na żądanie, Dostarczanie rozrywki drogą
radiową, Dostarczanie rozrywki w postaci nagranej muzyki,
Dyskoteki, Dystrybucja filmów, Escape room [rozrywka], Fankluby, Fotoreportaże, Goszczenie lig fantasy sports, Impresariat artystyczny, Organizacja i przeprowadzanie wydarzeń
sportowych, Organizacja imprez rozrywkowych typu cosplay, Organizacja pokazów mody w celach rozrywkowych,
Organizowanie imprez w celach kulturalnych, rozrywkowych
i sportowych, Pisanie piosenek, Produkcja mikrofilmów, Produkcja muzyczna, Usługi edukacyjne i instruktażowe w zakresie sportu, 43 Restauracje oferujące dania na wynos,
Bary szybkiej obsługi [snack-bary], Obsługa gastronomiczna
z własnym zapleczem, produktami i transportem (catering),
Kafeterie [bufety], Restauracje samoobsługowe, Usługi barowe, Usługi restauracyjne, 45 Doradztwo prawne związane
z reklamą telewizyjną, rozrywką telewizyjną i sportami.

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

Klasa
towarów

Numery zgłoszeń

1

2

1

542849, 544335, 544918, 545316, 545434, 545435

2

544187, 544918, 545150

3

538697, 543259, 543402, 543403, 543404, 543405, 544335, 545154, 545210, 545484, 545523

4

540421, 540920, 545129, 545130, 545131, 545132, 545316

5

513847, 529623, 538697, 539413, 541689, 541691, 541849, 542056, 543259, 543402, 543403, 543404, 543405,
544335, 544461, 544700, 544701, 544783, 544859, 545057, 545111, 545135, 545193, 545194, 545197, 545484

6

540299, 544808

7

540421, 542849, 543674, 544122, 544327, 545130, 545131, 545291

8

540421, 541689, 541691

9

509136, 531937, 533932, 535455, 540297, 540554, 540555, 540558, 540567, 541689, 541691, 543951, 543952,
543954, 544413, 544455, 544760, 544797, 544860, 544994, 545190, 545524

10

541689, 541691, 542849, 543402, 543403, 543404, 543405, 544798

11

538697, 540421, 543301, 544808, 545208

12

531937, 543674, 544206, 545133, 545291

14

542557, 545602

16

519265, 521060, 535455, 538697, 539174, 540595, 542849, 544324, 544413, 544760, 544860, 544911, 545154,
545281

17

542849, 544918, 545208

18

538697, 539704, 545154, 545546

19

538961, 540299, 541280, 542849, 544187, 544918, 545208, 545316

20

530545, 538697, 543301, 544339, 544342, 545245, 545247

21

521060, 527305, 530545, 538697, 541689, 541691, 543301, 543966, 544367, 544368, 545181

22

542849

24

521060, 538697, 542849, 543301

25

538697, 539174, 539704, 541689, 541691, 543951, 543952, 543954, 544367, 544368, 544699, 544912, 545111,
545154, 545199, 545200, 545201, 545305, 545546, 545602

27

543301

28

541689, 541691, 543951, 543952, 543954, 544802, 545115, 545182, 545183, 545546

29

529623, 542758, 543316, 544321, 544340, 544347, 544424, 544425, 544821, 544916, 545153, 545198, 545454

30

529623, 542567, 542569, 542758, 543313, 543314, 543315, 543414, 543823, 544257, 544258, 544340, 544424,
544425, 544732, 544821, 544916, 545052, 545153, 545154, 545181, 545192, 545454

31

529623, 545484

32

542097, 544821, 544916, 545111, 545344, 545484

33

545069

34

545484, 545511

35

509136, 512989, 513556, 513847, 525798, 530545, 531937, 533932, 535455, 538697, 538967, 538968, 540421,
540595, 540935, 541128, 541280, 541712, 541713, 541869, 541950, 542097, 542557, 543991, 544324, 544413,
544424, 544425, 544760, 544821, 544846, 544861, 544862, 544910, 544918, 544998, 545014, 545017, 545020,
545050, 545057, 545066, 545132, 545140, 545154, 545155, 545184, 545199, 545200, 545201, 545202, 545208,
545216, 545266, 545288, 545293, 545305, 545316, 545484, 545625, 545627

36

519265, 525751, 535455, 540567, 541712, 541713, 541869, 541950, 542097, 544914, 545017, 545073, 545522
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1

2

37

525798, 531937, 538967, 538968, 541869, 542097, 542557, 543727, 544122, 544955, 544956, 544957, 544958,
545017, 545020, 545050, 545073, 545154, 545316

38

525798, 531937, 533932, 539174, 540567, 544760, 544860, 545288, 545305

39

531937, 540553, 540554, 541128, 544332, 544333, 544860, 545129, 545130, 545131, 545132, 545154, 545316

40

542557, 542849, 544122, 544800, 544808, 545132, 545154, 545281

41

519265, 525798, 533932, 535455, 540567, 540595, 543823, 543837, 543966, 543991, 544324, 544328, 544413,
544424, 544425, 544760, 544807, 544837, 544840, 544846, 544860, 544862, 544933, 545071, 545111, 545115,
545132, 545154, 545155, 545189, 545216, 545288, 545293, 545305, 545320, 545321, 545326, 545524, 545625,
545627

42

509136, 521060, 525751, 530545, 533932, 535455, 539174, 540553, 540554, 540555, 540558, 542097, 543259,
543738, 543991, 544324, 544760, 544955, 544956, 544957, 544958, 545111, 545115, 545132, 545184, 545202,
545214, 545434, 545435

43

512989, 542097, 543823, 544257, 544258, 544332, 544333, 544821, 545014, 545154, 545184, 545192, 545198,
545202, 545293, 545419, 545485, 545625, 545627

44

535455, 543738, 544343, 544857, 544910, 544933, 544998, 545043, 545054, 545071, 545111, 545138, 545154,
545155, 545305, 545350, 545353, 545523

45

509136, 535455, 544846, 544862, 545080, 545081, 545189, 545293, 545625, 545627

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

Znak

Numer
zgłoszenia

Znak

Numer
zgłoszenia

1

2

1

2

250 BIO
5
9 store
9store
9store.pl
ABC NA PLUSKWY
ABUS
Adam Sobota
agayoga
Airpress
ALEGREN
ALKEGEN
AMAZON AWARE
APEX SOLAR
ARCY Optima
aurora DAY
BEKAS
bioalgi
BIOAQUA
BOOKING HOTEL
BRIVIDO
Browar Jedności
BROWAR LUBICZ
BYTELAW
canpol babies
canpol babies
CELESTA
CENTRALNY KLASTER WODOROWY
IMIENIA BRACI ŁASZCZYŃSKICH
climate garden
COCO solemaran
COFFEE SELECTION
COOLKI MOCY
CRUX the essence of goodness
CZVJNIK
DARTSEL
DOBER
DRUKLA.NET
DTS-SZUBIN
DużoNaGłowie
E SHELMO
e
Easy Clinic
EDLE TROPFEN IN NUSS
effectivo.

539413
545546
545201
545199
545200
542056
545602
545081
544860
540421
545197
542849
538697
544455
544321
543301
543952
513847
545210
512989
544367
542097
541869
545189
541689
541691
543837
545316
545043
544206
540935
542758
544461
545625
545194
544918
545281
545291
545523
544808
540554
544343
542569
540553

e-file proste e-formalności
EK EURO KITCHEN
ELDA HURTOWNIA ELEKTRYCZNA
ELDA HURTOWNIA ELEKTRYCZNA
Eleanor STUDIO PAZNOKCI
Emperor
eurokadra EXPERT
Ewerro
excellentq salon fryzjerski
FACHOWY MAX.
FASTER
FEBICO in
FIGURY POLSKIE
FILO DONNA
FIT & MORE więcej niż myślisz!
fizjokracja KATARZYNA PIOTROWSKA
FLAMINGO DROGERIA
FLEXADIN
Forsta
FOX BurgeR BECAUSE IT’S GOOD
Fundacja Biedronki
GALERIA WIŚLANKA
GARMAŻONY
Genactiv. Twój plan na zdrowie.
GERMAN TRADITION EST. 1966 Trumpf
EDLE TROPFEN IN NUSS
GI GREAT IDEAS
Grupa Polsat Plus
Grupa Polsat Plus
GRUPPO TREDICI
Heltiso baby MINIDENTI
HOTIDEA
HQD
humanit
humanit
IBL FOREST REASEARCH INSTITUTE
IBL INSTYTUT BADAWCZY LEŚNICTWA
IG IWO GROUP
Ima Sushi sushi bar & japanese restaurant
Jemmy
Jędrzej Jachira
JUSTEK FREESTYLE
KGT
Knight
KOPALNIA SOLI WIELICZKA

509136
527305
538967
538968
544857
545247
543991
544861
544910
545020
544335
545057
544911
544368
545071
545305
545214
541849
533932
545485
519265
541950
545153
543259
542567
545522
541712
541713
544837
544859
530545
545511
540555
540558
545434
545435
545266
544258
545184
545080
545627
545524
545245
545154
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KWETINA
laboratoryjnie.pl
LASEROBARIA
LAUKER
LEMoK LIGHT E-MOTORS
leste green
LOVELY HAIR
M Marcinkowski
M MODULAKI
MADNES by Monika
MAGNAT PRESTIGEWHITE
manufaktura audio
Melvit GROCH ŁUSKANY POŁÓWKI
YELLOW SPLIT PEAS
Melvit JAGLANA KASZA MILLET GROATS
15-18 min. CZAS GOTOWANIA
Melvit JĘCZMIENNA KASZA Mazurska
MAZURIAN BARLEY GROATS
Melvit MANNA KASZA SEMOLINA
Memory Paper Print.pl e-commerce mppe.pl
MENSTRUALNIE ODPOWIEDZIALNI
MENU Smaki Świata SOS DO SPAGETTI
SOCZYSTE POMIDORY I AROMATYCZNA
BAZYLIA
MISTRZA KOŁODZIEJA
MIXMAX ORGANIC
MJ JEDWABNE CENTRAL PARK
MODULAKI
MOST KAMPUS EDUKACYJNY
Nasz Sklep
naszosie.pl
Neptun
nest
NEST
NEXEON ENERGY
NEXEON SECURITY
NEXEON SOLAR
NEXEON
NEXU.pl
nowoczesny styropian tyron
ODYSEJA NEURONÓW
ODYSEJA NEURONÓW
one cann
Opat
ORYGINALNA RECEPTURA NIEZMIENNA
OD LAT
OSLOV.
P PRIMITIVO F
P Przereklamowana
Pamiętamy
PBR
PK

544700
545326
544798
545193
543674
545050
545138
544912
545182
544699
544187
544994
543316
543314
543315
543313
544800
543966

543414
544347
545454
541280
545183
544933
513556
525798
545208
544339
544342
544958
544957
544956
544955
544914
538961
545320
545321
545484
545344
544732
545216
544332
545066
540920
545017
545111

Nr ZT32/2022
1

planton
Plusssz 100% CODZIENNIE
Plusssz 100% CODZIENNIE
POLACY NA MATACH ŚWIATA
POLDRONY
Polenergia Amon
Polenergia Dipol
Polenergia Obrót
Polenergia Talia
POLSKIE RADIO
PRAWM
programdiety.pl
ProSanitas24
PV
PYRALGINA PLUS
QUALITY AND TRUST TOPVALU
Rach Ciach PIZZA JAKĄ LUBISZ
RADIO WARTA
REDi
renatural
Restonum LS
RKS HUWDU
ROBIMYPIZZE
ROGBAU
ROŚLINNY - NA RAZ ROTOSET
RZESZOWSKA NARTA
SALOMON JUWELIER - SERVICE
Sawa Gin
SCIENCE BOARDS
SCN SYSTEM CZYSTEJ NAWIERZCHNI
SKINLAB GABINET KOSMETOLOGII
JOANNA MAŁEK
SOBOTACO BO W SOBOTY JEMY TACOS
SOBOTACO
SOLIDENTAL
SOWARD
Stowarzyszenie Eksploatatorów
Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej
supełkowo
Super Jesz
Szaleo FASHION & ACCESSORIES
SZKLANE DOMY APARTAMENTY
W ZAKOPANEM
TACO HEMINGWAY
tc kancelaria prawna
tc kancelaria prawna
TRICLUB
TRUE
TUBULAR
Twój suplement diety Plusssz
Twój suplement diety Plusssz

2

544916
543402
543403
539174
543738
545129
545131
545132
545130
544760
545190
545140
545054
545133
545135
545052
545192
545288
540567
545350
544783
543954
545181
543727
544340
544122
545198
542557
545069
545115
540299
545155
544424
544425
544998
545293
540595
545353
545202
539704
545419
544413
544846
544862
544328
544324
540297
543404
543405

Nr ZT32/2022

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO
1

Umysł Mistrza
Valo Food
VOLTA
VVENEZIA
WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY
wiejskie klimaty
Wilczy Krąg

2

544807
529623
531937
545150
535455
521060
544840

89
1

WINDYKATOROWNIA
xian F
Zabiel
Złota Rączka
ZYLENA
żabka eko smart
ŻYWIOŁY NOWEL

2

525751
544333
544327
545073
544701
545014
544821

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.
1397153
1611194
1647604
1672819
1672842
1672955
1672969
1673000
1673002
1673007
1673016
1673044
1673094
1673102
1673108
1673117
1673151
1673228
1673234
1673235
1673289

KEMOIMPEX (2022 06 06)
35, 37
YourSun (2022 05 26)
CFE: 27.01.12, 27.05.01
5
SEQUENCE ONCE, QUERY 9, 35, 41, 42, 44, 45
OFTEN (2022 06 02)
ELEVATE
1, 2, 17, 19, 37
(2022 04 28, 2022 02 11)
Noble shark (2022 05 05)
CFE: 27.05.17, 28.03.00
7
Absolut (2022 06 21)
CFE: 27.05.01, 29.01.04
3
2022 06 01)
CFE: 28.03.00
10
Topcolor (2022 06 14)
CFE: 27.05.01
3
ShadowPay (2022 05 29)
CFE: 26.11.12, 26.13.25, 27.05.01
28, 35, 36,
41, 42
ANTAISOLAR (2022 01 10)
CFE: 27.05.01
9
Moell’ (2022 06 15, 2022 05 11)
CFE: 01.15.23, 27.03.15
29, 30, 32, 33, 35
DiyCode (2022 04 22)
3
MOGANSHAN (2022 05 19)
CFE: 26.13.25, 27.05.01
6, 19, 20
OSTEOBIOTIC (2022 01 25, 2021 07 30)
CFE: 27.05.01
5
ISWARYA FERTILITY CENTER (2022 03 10)
CFE: 27.05.01
44
X INTIMA (2022 04 07)
CFE: 27.05.01
25
BeLive (2022 02 04, 2021 08 06)
CFE: 01.15.15, 05.03.13, 27.05.07
3, 5, 30, 35
EAT NATURAL RAW (2022 06 17, 2022 01 17)
CFE: 25.03.01, 27.01.25, 27.05.01
29, 30
MEN’S CLOTHING Maracanã (2022 05 20)
CFE: 03.07.16, 26.11.03, 26.13.25,
25, 35
26.15.25, 27.05.01, 29.01.13
KANISHKA (2022 05 06)
CFE: 27.05.01
18, 25, 35
OVERNIGHT WAVE ME WONDER
(2022 03 03, 2021 09 08)
CFE: 27.05.01
3

1673392
1673429
1673432
1673441
1673662
1673671
1673678
1673689
1673748
1673761
1673773

1673777
1673779
1673827
1673872
1673922
1674002
1674003
1674004
1674028
1674029
1674053
1674064

PROBIOACTION by Perilis
(2022 03 29, 2022 02 09)
CFE: 01.13.15, 27.03.15, 27.05.01
1, 3, 5, 35
DANTE 6 (2022 06 15)
CFE: 26.11.01, 27.05.01, 27.07.01
18, 25, 42
TW SOLAR (2022 02 10)
CFE: 01.03.02, 01.15.23, 27.05.01
4, 9, 11
GlassyHome (2022 03 02, 2022 02 17)
CFE: 07.01.08, 27.05.01, 29.01.12
8, 21
Linaé (2022 04 06)
CFE: 05.05.20, 27.05.01, 29.01.12
3, 5,
DERMATAC (2022 03 18, 2021 10 12)
5
HAMAFORTON (2022 03 18)
3, 5
ALIALIA (2022 05 05)
CFE: 27.05.01
8
RUBBERWALL
1, 2, 17, 19, 37
2022 05 04, 2022 01 18)
RECARO
5, 8, 9, 12, 14, 16,
18, 20, 21, 24, 25,
(2021 12 08, 2021 09 21)
26, 27, 28
NITROX · TRIMIX EANx CAVE · DEEP AIR · EANx
WRECK INTERNATIONAL ASSOCIATION
NITROX & TECHNICAL DIVERS N2/O2 EST.
1985 (2022 05 05)
CFE: 02.01.14, 24.03.07, 24.17.07, 25.01.06, 9, 16,
27.01.06, 27.05.01, 29.01.14
41
SCUDIERI 1939 (2022 04 22, 2021 10 26)
CFE: 05.05.02, 27.05.03
30, 43
STEELFLEX (2022 04 21, 2021 11 25)
CFE: 03.07.16, 26.11.12, 27.05.10
7, 20
FERAK (2022 06 16)
9
INTELLIDASH (2022 04 26)
42
FAgoods (2022 03 03)
9
SUBSET-ESC (2022 04 08)
9, 42
SUBSET-RBC (2022 04 08)
9, 42
SUBSET-KMC (2022 04 08)
9, 42
F FIEN (2021 07 08)
CFE: 26.03.01, 27.05.01
18, 25, 35
2021 10 26, 2021 10 14)
CFE: 26.04.24, 26.11.13, 29.01.12
9, 36, 43, 44,
QUADRIOS (2022 02 02)
8, 9, 17, 18, 35
2022 03 09)
CFE: 28.03.00
31

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

Klasa
towarów

Numery międzynarodowego rejestru znaków towarowych

1

2

1

1672819,

1673392,

1673748

2

1672819,

1673748

3

1672955,
1673678

1673000,

1673044,

1673151,

1673289,

1673392,

1673662,

4

1673432

5

1611194,
1673761

1673102,

1673151,

1673392,

1673662,

1673671,

1673678,

6

1673094

7

1672842,

1673779

8

1673441,

1673689,

1673761,

1674053

9

1647604,
1674002,

1673007,
1674003,

1673432,
1674004,

1673761,
1674029,

1673773,
1674053

1673827,

1673922,

10

1672969

11

1673432

12

1673761

1674028,

1674053

1673235,

1673429,

1673761,

1674028

14

1673761

16

1673761,

1673773

17

1672819,

1673748,

1674053

18

1673235,

1673429,

1673761,

19

1672819,

1673094,

1673748

20

1673094,

1673761,

1673779

21

1673441,

1673761

24

1673761

25

1673117,

26

1673761

1673234,

27

1673761

28

1673002,

1673761

29

1673016,

1673228

30

1673016,

1673151,

1673228,

1673777

31

1674064

32

1673016

33

1673016

35

1397153,
1673392,

1647604,
1674028,

1673002,
1674053

1673016,

1673151,

1673234,

1673235,

36

1673002,

1674029

37

1397153,

1672819,

1673748

41

1647604,

1673002,

1673773

42

1647604,

1673002,

1673429,

1673872,

1674002,

1674003,

1674004

43

1673777,

1674029

44

1647604,

1673108,

45

1647604

1674029

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.
536825
533344
533077
539151
537058
537058
538226
539573
539769
532086

532086

Dart Industries Inc. (A DELAWARE CORPORATION)
2022 03 21
25
Alpha ESS Co., Ltd.
2022 05 16
9
Consorzio di Tutela della Denominazione di
Origine Controllata Prosecco
2022 05 16
43
Lala Berlin GmbH
2022 05 20
25
Pharma Stulln GmbH
2022 05 19
3, 5
BIOPHA Société par actions simplifiée
2022 05 23
3, 5
Enterprise Holdings, Inc.
2022 05 26
12
INVESTIMUST SA
2022 05 30
41, 43
Booking.com B.V.
2022 06 07
35
Onebrand Trading Limited Spółka Komandytowo-Akcyjna; ONEBRAND TRADING LIMITED;
Health Labs Express Limited
2022 06 14
3, 5, 30, 32, 35, 44
Health Labs Express Limited
2022 06 14
3, 5, 30, 32, 35, 44

539994
540501
540493
539293

534994
541323
539804

541617
522173

MANOWSKA-REJENT ELIZA
2022 06 14
25
The Scotch Whisky Association
2022 06 21
33
The Scotch Whisky Association
2022 06 21
33
BARTEX-BARTOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA
2022 07 01
33
Peek & Cloppenburg KG
2022 07 25
14, 18, 35
ALEX MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2022 07 19
35
SELENA MARKETING INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2022 07 21
6
Cosmos Soccer Club LLC
2022 07 22
35, 41
Lodestar Anstalt
2022 07 26
33

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.
1638257

Josera petfood GmbH & Co. KG
2022 05 23

5, 31

SPROSTOWANIE
Nr BUP

Strona

Nr zgłoszenia

Jest

Powinno być

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 herbaty, w tym napoje zawierające żelki, kuleczki tapioki, pudding, gotowe desery, w tym
wietnamski deser banh trung thu, wietnamski deser banh flan,
Informacja ta
wietnamski deser tao pho, wientamski deser thach den, wietnamski deser banh troi, wietnamski deser banh chay, wietnamski deser nie powinna
zostać
banh khao mon, wietnamski deser thach rau cau, wietnamski deser
ruou nep, wietnamski deser o ma, 32 napoje orzeźwiające, napoje opublikowana
bezalkoholowe, napoje owocowe, w tym wietnamski napój owocowy sinh to, napoje połmrożone, 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)

6

30/2022

514869

81-82

29
30
32
43

514869
514869
514869
514869
(wykaz klasowy)

83

Bubble Tea 7

514869
(wykaz alfabetyczny)

Nr BUP

18/2022

Strona

52

Nr zgłoszenia

Jest

Powinno być

541327

9 Urządzenia lub przyrządy do mierzenia lub obliczania odległości, Sprzęt i
przyrządy do przetwarzania informacji z
funkcją wskazywania lub pomiaru czasu,
Urządzenia i przyrządy do przetwarzania
informacji, z których wszystkie mogą być
noszone lub przystosowane do noszenia,
Komputery, z których wszystkie mogą być
noszone lub przystosowane do noszenia,
Urządzenia lub przyrządy do mierzenia lub
obliczania odległości, z których wszystkie
mogą być noszone lub przystosowane do
noszenia, Urządzenia i przyrządy do przetwarzania informacji funkcją wskazywania
lub pomiaru czasu, z których wszystkie
mogą być noszone lub przystosowane do
noszenia, Urządzenia i przyrządy do monitorowania (inne niż do użytku medycznego), Przenośne elektroniczne monitory lub
wyświetlacze tętna, Monitory lub wyświetlacze prędkości, odległości lub tempa,
Mierniki lub wyświetlacze mocy dla ludzi,
Czujniki lub wyświetlacze do monitorowania aktywności, Czujniki lub wyświetlacze rejestrujące aktywność [inne niż do
użytku medycznego], Globalne systemy
pozycjonowania (GPS), w tym zegarki, lub
urządzenia komunikacji bezprzewodowej,
lub czujniki do pomiaru temperatury, lub
kombinacje dowolnych z tych urządzeń,
Liczniki do oceny wpływu ćwiczeń na osobę, Urządzenia lub instrumenty do globalnego pozycjonowania, Aparaty lub przyrządy do pomiaru, rejestracji lub oceny
mocy, Aparaty lub przyrządy do pomiaru,
rejestracji lub oceny mocy u sportowców
lub sportsmenek, Urządzenia lub przyrządy do rejestrowania lub oceny wydolności
fizycznej, Urządzenia lub przyrządy do
rejestrowania lub oceny wyników sportowych, czujnik do pomiaru temperatury,
słuchawki bezprzewodowe, urządzenia do
telefonii bezprzewodowej, urządzenia do
bezprzewodowej transmisji danych, bezprzewodowe urządzenia komunikacyjne
do transmisji treści multimedialnych.

9 Urządzenia lub przyrządy do mierzenia
lub obliczania odległości, Sprzęt i przyrządy do przetwarzania informacji z funkcją
wskazywania lub pomiaru czasu, Urządzenia lub przyrządy do mierzenia lub
obliczania odległości, z których wszystkie
mogą być noszone lub przystosowane do
noszenia, Urządzenia i przyrządy do przetwarzania informacji funkcją wskazywania
lub pomiaru czasu, z których wszystkie
mogą być noszone lub przystosowane do
noszenia, Urządzenia i przyrządy do monitorowania (inne niż do użytku medycznego), Przenośne elektroniczne monitory lub
wyświetlacze tętna, Monitory lub wyświetlacze prędkości, odległości lub tempa,
Mierniki lub wyświetlacze mocy dla ludzi,
Czujniki lub wyświetlacze do monitorowania aktywności, Czujniki lub wyświetlacze rejestrujące aktywność [inne niż do
użytku medycznego], Globalne systemy
pozycjonowania (GPS), w tym zegarki, lub
urządzenia komunikacji bezprzewodowej,
lub czujniki do pomiaru temperatury, lub
kombinacje dowolnych z tych urządzeń,
Liczniki do oceny wpływu ćwiczeń na osobę, Urządzenia lub instrumenty do globalnego pozycjonowania, Aparaty lub przyrządy do pomiaru, rejestracji lub oceny
mocy, Aparaty lub przyrządy do pomiaru,
rejestracji lub oceny mocy u sportowców
lub sportsmenek, Urządzenia lub przyrządy do rejestrowania lub oceny wydolności
fizycznej, Urządzenia lub przyrządy do
rejestrowania lub oceny wyników sportowych, czujnik do pomiaru temperatury,
słuchawki bezprzewodowe.

